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Úvod 

21. století přineslo obnovený společenský zájem nejen odborné veřejnosti o aktuální trendy 

v oblasti zdanění. Zvlášť v období několika posledních let se pozornost médií i široké veřejnosti 

ve velkém zaměřila na způsoby obcházení zdanění velkými korporacemi, jako je například Apple 

nebo Google. Tyto zprávy o minimálních výších daně, které celosvětově zaplatily mimo jiné 

uvedené korporace vyvolaly silnou odezvu ve společnosti, a zabránění obcházení daně se od té 

doby stalo zřejmou prioritou na poli mezinárodního zdanění.   

OECD (2012) vydalo zprávu BEPS, ve které rozpracovalo erozi základu daně a přesouvání 

zisku. Tato zpráva měla za cíl popsat a regulovat nejpodstatnější nástroje a principy, za jejichž 

pomocí docházelo k obcházení daně. Mezi tyto nástroje patří po dlouhou dobu rovněž excesivní 

využívání cizího kapitálu a souvisejícího daňového štítu. 

Regulace a doporučení upravené ve zprávě BEPS byly implementovány do evropské 

směrnice ATAD v roce 2016. Doporučení pro členské státy OECD se tak stalo povinností pro 

členské státy EU. Ve své diplomové práci se zaměřím na omezení uznatelnosti úroků / výpůjčních 

nákladů, a to především z pohledu analýzy české implementace s ohledem na úpravu stanovenou 

ve zprávě BEPS a směrnici ATAD a plnění jimi stanovených cílů.  

Hlavním cílem mé práce je posoudit plnění cílů stanovených ve zprávě BEPS a v směrnici 

ATAD v rámci jejich české transpozice, analyzovat českou úpravu a poukázat na případné 

nedostatky české úpravy a problémy spojené s implementací nových pravidel omezení 

uznatelnosti výpůjčních nákladů. 

V první kapitole své práce se zaměřím obecně na problematiku uznatelnosti úroků a dalších 

výpůjčních nákladů včetně problematiky nízké kapitalizace a hybridních nesouladů. V druhé části 

kapitoly ve zkratce představím historický exkurs příčin regulace a reflexe jejich vývoje v České 

republice a v zahraničí, pozorované obcházení daně a způsoby nastavení horní hranice 

uznatelnosti. 

Druhá kapitola práce bude zaměřena na právní úpravu uznatelnosti úroků a výpůjčních 

nákladů v České republice. Konkrétně analyzuje jednotlivá ustanovení zákona o daních z příjmů, 

jejich účel a genezi. Právní úpravu v práci rozdělím na pravidla uplatňující se pouze na spojené 

osoby a na pravidla uplatňující se rovněž na nespojené osoby.  

Třetí kapitola představí konkrétněji zprávu BEPS a úpravu omezení uznatelnosti úroků v ní 

uvedenou, směrnici ATAD a bude rovněž zkoumat vztah mezi těmito předpisy. Dále provedu 
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komparaci české implementace směrnice ATAD s implementacemi vybraných členských států za 

účelem srovnání, do jaké míry se transpozice shodují, jak byly vyřešeny oblasti s volnější úpravou 

ve směrnici a zda se směrnici podařilo členským státům implementovat včas. Také se zaměřím na 

zjištění, zda vybrané státy zachovaly stávající pravidla omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů 

zároveň s novou úpravou dle směrnice ATAD. Jako další část třetí kapitoly provedu analýzu české 

implementace směrnice ATAD, včetně vývoje návrhu zákona, navrhovaných změn a jeho 

účinnosti.  

Čtvrtá kapitola se zaměří na vybrané koncepční a výkladové aspekty nové právní úpravy. 

V této části se zaměřím jak na případné přetrvávající problémy staré úpravy (poměr vlastního a 

cizího kapitálu), tak na nové úpravy dle ATAD a nejasnosti v nové právní úpravě § 23e a 23f 

zákona o daních z příjmů („ZDP“).1 Vybrané koncepční problémy následně demonstruji na 

kalkulaci, která v detailu zachytí problematiku a dopad české novelizace pravidel uznatelnosti 

výpůjčních nákladů na konkrétních číslech u modelových společností. 

Vzhledem k tomu, že transpozice směrnice ATAD do ZDP byla přijata až k 1. dubnu 2019, 

neexistují k této problematice aktuální podklady v knižní podobě. Většina mých zdrojů, které se 

nazabývají úpravou platnou do 1. dubna 2019, je proto elektronických. Dále vycházím především 

z původních právních předpisů a dalších dokumentů, které interpretuji. V práci používám metodu 

deskripce, analýzy zdrojů a komparace právních předpisů. 

 

  

                                                 
1 Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů 
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1 Daňová uznatelnost úroků  

1.1 Způsoby financování podniku 

Z pohledu obstarání kapitálu mají společnosti obecně na výběr ze dvou způsobů, mohou 

využít vlatního kapitálu nejčastěji ve formě nerozděleného zisku, či vkladu investora, nebo 

vypůjeného cizího kapitálu např. ve formě dluhopisů, půjček nebo úvěrů.  

K oběma způsobům financobvání se váží rovněž související náklady kapitálu. Při určitém 

zjednodušení můžeme za náklad vlastního kapitálu považovat podíl na zisku (dividendu), který si 

vlastník vybere v závislosti na úspěchu investice a za náklad cizího kapitálu úrok, zaplacený za 

zapůjčení cizího kapitálu. Poměr využití vlastního a cizího kapitálu se v jednotlivých státech i 

odvětvích značně liší. Faktory ovlivňující poměr využití kapitálu jsou především kulturní a 

ekonomické, přičemž mezi nejpodstatnější ekonomické faktory můžeme zařadit daňovou 

uznatelnost kapitálových nákladů pro účely daně z příjmů právnických osob.2,3 

Obecně známou poučkou teorie financí podniku je, že cizí kapitál je levnější než vlastní 

kapitál. Zmíněná poučka neplatí bezpodmínečně a implikace, kterou představuje, obecně vychází 

z efektu finanční páky a efektu daňového štítu.4 Levnějším kapitálem se rozumí výnosnější kapitál, 

tuto veličinu je možné posuzovat například ukazatelem rentability vlastního kapitálu (ROE). 

Finanční pákou se rozumí zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu. 

Společnost dosáhne zvýšení ROE pouze za předpokladu, že aplikovaná úroková míra je nižší než 

její výnosnost aktiv. 

 Pokud daný stát považuje úroky za daňově uznatelné náklady, při financování cizím 

kapitálem mohou společnosti těžit také z podpůrného efektu daňového štítu. Tento efekt vzniká 

tím, že úrok z úvěru je daňově uznatelný, zatímco podíl na zisku (dividenda) je standardně zdaněna. 

Daňový štít představuje daňovou úsporu, které společnost docílí odečtením úroků od základu daně. 

Nominálně se dá vyčíslit jako úrok vynásobený sazbou daně (viz modelový příklad níže).  

                                                 
2 VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999., kapitola 12. ISBN 80-

86119-21-1., s. 202 
3 HRDÝ, Milan a Michaela KRECHOVSKÁ. Finance podniku. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 

978-80-7357-492-5. s. 140 
4 SCHOLLEOVÁ, Hana a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Finance podniku: sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada 

Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1. 
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Společnost Kapitál 
Vlastní 
kapitál 

Cizí 
kapitál 

Úrok 
(5%) Marže Výnos 

Základ 
daně 

Daň 
(20%) 

Daňový 
štít 

A 2000 2000   0 10% 200 200 40 0 

B 2000 1000 1000 50 10% 200 150 30 10 

Tabulka 1 Modelový příklad - daňový štít5 

V modelovém příkladu níže lze vidět, že společnost B, která využila částečné financování 

cizím kapitálem, dosáhla vyší hodnoty ROE než společnost A, která financovala celou investici 

vlastním kapitálem. 

Společnost Kapitál 
Vlastní 
kapitál 

Cizí 
kapitál 

Úrok 
(5%) Marže Výnos 

Základ 
daně 

Daň 
(20%) 

Zdaněný 
zisk ROE 

A 2000 2000   0 10% 200 200 40 160 0,08 

B 2000 1000 1000 50 10% 200 150 30 120 0,12 

Tabulka 2 Modelový příklad - ROE6 

1.1.1 Problém nízké kapitalizace 

Společnost je považována za nízce kapitalizovanou pokud míra jejího zadlužení podstatně 

převýší její vlastní kapitál. Hranice, kdy už by měla být společnost považována za nízce 

kapitalizovanou, je značně diskutabilní, jak je popsáno pro případ uznatelnosti úroků níže. Pokud 

je poměr vlastního kapitálu k dluhu 1:4, tak společnost může mít na rozvaze například 400 000 Kč 

dluhu a 100 000 Kč vlastního kapitálu. S vyšším poměrem nese věřitel vyšší kreditní riziko. 

Pokud společníci vloží do společnosti pouze nízký vlastní kapitál, má taková společnost 

pouze menší finanční rezervy, kterými může pokrýt své závazky. V případě vysokého zadlužení 

vznikají společnosti dodatečné náklady v podobě úroků a jistina dluhu musí být nakonec 

společností vrácena věřiteli. V podstatě tedy věřitelé společnosti bojují s dodavateli společnosti 

o totožné finanční prostředky.  

Státy obvykle přímo neuplatňují pravidla pro plnění poměru vlastního a cizího kapitálu, až 

na případy např. bank nebo pojišťoven, jejichž insolvence by mohla vést k dominovému efektu 

s velkým dopadem pro klienty dané entity. Nízká kapitalizace je tedy částečně regulována 

například pravidly pro uznatelnost úroků. 

1.1.2 Hybridní nesoulady 

                                                 
5vlastní tvorba, příklad inspirovaný SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3494-1. 
6 vlastní tvorba, příklad inspirovaný SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3494-1. 
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Případy financování z nerozděleného zisku či bankovní půjčky jsou jednoznačně 

klasifikovatelné jako financování vlastním, resp. cizím kapitálem. V určitých případech je však 

obtížné jednoznačně určit, zda se efektivně jedná o financování vlastním kapitálem nebo kapitálem 

cizím. Existují nástroje, které lze podřadit jak pod cizí, tak pod vlastní kapitál. Takovým případem 

je například vyměnitelný dluhopis, což je v souladu se zákonem o dluhopisech7: „dluhopis, s nímž 

je spojeno právo na jeho výměnu za jiných dluhopis nebo za akcii nebo akcie téhož emitenta, které 

jejich emitent vydá podle zvláštního právního předpisu. Toto právo může být uplatněno namísto 

práva na splacení dluhopisu.“ 

Z daňového pohledu může docházet v obdobných případech jako u vyměnitelného 

dluhopisu k nesouladu v systematickém zařazení nástroje v jednotlivých státech, například pokud 

v přeshraniční situaci jeden ze států považuje vyměnitelný dluhopis za financování vlastním 

kapitálem (vklad) a druhý stát za financování cizím kapitálem (dluh). Tyto situace jsou nazývány 

hybridními nesoulady, protože mohou vést ke dvojímu zdanění nebo častěji zejména v případech 

agresivního daňového plánování k nezdanění ani v jednom ze států. Vyměnitelný dluhopis je 

pouze jedním z mnoha příkladů, který demonstruje obecným princip. Hybridní nesoulady vychází 

z neznámosti právní konstrukce v druhém státě nebo případně z odlišného systematického 

zařazení, které porušuje neutralitu zdanění.  

Hybridní nesoulady patří mezi oblasti, které jsou častým předmětem zneužití práva, OECD 

proto začlenilo tuto oblast do své koordinační činnosti a vypracovalo několik staregií s cílem 

zabránění erozi základu daně a přesouvánní zisků („BEPS“). Hybridní nesoulady jsou konkrétně 

řešeny v publikaci BEPS Action 2.8 Vzhledem k zaměření práce se hybridními nesoulady 

v diplomové práci dále nebudu zabývat. 

1.2 Daňová uznatelnost úroku 

Úvodem se nabízí zodpovězení otázky, zda by měl být úrok zaplacený za zapůjčení cizího 

kapitálu daňově uznatelným nákladem a pokud ano, tak proč. Odpověď na tuto otázku není 

jednoznačná a názory odborné veřejnosti se na tuto problematiku různí. Z historického pohledu 

docházelo rovněž ke změnám v přístupu k daňové uznatelnosti úroku.9 

                                                 
7 § 33, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 
8 Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report [online]. 2015, OECD, 

[cit. 2019-07-06]. ISBN 978-92-64-24108-4. Dostupné z: https://www.oecd.org/ctp/neutralising-the-effects-of-

hybrid-mismatch-arrangements-action-2-2015-final-report-9789264241138-en.htm 
9 text na základě BANK, Steven A. Historical Perspective on the Corporate Interest Deduction [online]. Chapman 

Law Review Vol 18.1, 2015 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.chapman.edu/law/_files/publications/CLR-

18-steven-bank.pdf 
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Diskuze o uznatelnosti úroků se do značné míry odvíjela od způsobu zdanění dividend 

a úroků, jelikož oba tyto nástroje efektivně vychází z předchozího poskytnutí kapitálu společnosti. 

Umožněním daňové uznatelnosti úroku dochází ke zvýhodnění cizího kapitálu před vlastním 

kapitálem, protože odpočet nákladů vlastního kapitálu (byť hypotetický) umožněn není. 

V současnosti je ve většině států přijata pouze částečná uznatelnost úroku a o náklady vlastního 

kapitálu není možné základ daně snížit.  

Pokud odložíme otázku nerovné úpravy vlastního kapitálu, nabízí se otázka dvojího 

zdanění cizího kapitálu. V případě, kdy věřitel zdaní příjem z úroku v rámci svého základu daně 

a dlužníkovi není povoleno náklad spočívající v zaplacení úroku uznat v plné výší, dochází 

k efektivnímu dvojímu zdanění té části úroku, která není považována za daňově uznatelný náklad. 

Jako řešení se nabízí možnost zápočtu neuplatněného daňového štítu v rámci daňového přiznání 

příjemce úroku, což je však v rozporu s jistým penalizačním charakterem omezení daňové 

uznatelnosti úroku.  

Vzhledem k současnému koordinovanému přístupu k problematice daňové uznatelnosti 

úroku je nepravděpodobné, že by docházelo ke změnám v oblasti omezování nákladů cizího 

kapitálu a úpravy dvojího zdanění úroku při překročení zákonodárcem určené horní hranice 

uznatelnosti.10 

1.2.1 Historický přehled uznatelnosti úroků v USA 

V USA při zavedení korporátní daně v druhé polovině devatenáctého století byl úrok 

považován za standardní náklad a byl tudíž plně uznatelný (později pouze zaplacený úrok). 

V průběhu následujících desetiletí probíhaly značné změny z pohledu korporátní daně, z pohledu 

zdanění úroků však vidíme jasnou snahu zdanit bohaté držitele dluhopisů, jejichž příjmy byly na 

rozdíl od dividend dosud takřka nezdaněny (neexistovalo zdanění fyzických osob). Vyvádění zisků 

pomocí dluhového financování tak představovalo snadnou daňovou optimalizaci.  

Z důvodu zamezení snadného obcházení zdanění došlo k omezení uznatelnosti úroků na 

straně zadlužené společnosti. Cílem bylo především zamezit používání cizího kapitálu nad rámec 

standardních obchodních účelů a zamezení nízké kapitalizaci společností. Omezení uznatelnosti 

tak mělo do jisté míry vyvažující charakter v rámci soudobého systému. Limitace daňové 

uznatelnosti úroku byla zprvu nastavená na dnešní poměry pomerně nízko, a to do výše splaceného 

                                                 
10 Limiting base erosion involving interest deductions and other financial payments, action 4, 2016 update: inclusive 

framework on BEPS. Paris: OECD Publishing, [2017]. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (Series). 

ISBN 9789264268333. 
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vlastního kapitálu. Horní hranice limitace uznatelnosti se časem měnila, okolo roku 1915 například 

dosahovala součtu splaceného vlastního kapitálu a poloviny výše zadlužení. Později bylo v USA 

od omezení uznatelnosti úroků upuštěno, toto pravidlo platilo po velkou část dvacátého století až 

do roku 2017. V návaznosti mj. na strategie OECD proti BEPS pro zdaňovací období počínající 1. 

lednem 2018 USA znovu zavedla omezení uznatelnosti úroku obdobné pravidlu 30 % EBITDA.11, 

12, 13, 14 

1.2.2 Obcházení daně 

V současnosti má většina vyspělých ekonomik zavedená pravidla pro omezení uznatelnosti 

úroku kvůli častému obcházení zákona daňovými subjekty. Optimalizace zdanění pomocí daňové 

uznatelnosti úroků není ani zdaleka pouze otázkou historie. Především mezinárodní skupiny jsou 

často schopny maximalizovat daňové benefity vycházející z vhodné kombinace vlastního a cizího 

kapitálu a případně také vhodně strukturovat transakci tak, aby příjemce úroku byl zdaněn nižší 

daňovou sazbou nebo nebyl zdaněn vůbec (modelový příklad níže). 

 

Schéma 1 modelový příklad - obcházení daně, vlastní tvorba 

Společnost A se sídlem ve státě X poskytla půjčku ve výši 5 miliónů Kč společnosti B se 

sídlem ve státě Y. Společnost B se zavázala zaplatit společnosti A související úrok ve výši 20 %. 

                                                 
11 text na základě BANK, Steven A. Historical Perspective on the Corporate Interest Deduction [online]. Chapman 

Law Review Vol 18.1, 2015 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.chapman.edu/law/_files/publications/CLR-

18-steven-bank.pdf 
12 BERGER, Curtis Jay. Simple Interest and Complex Taxes. Columbia Law Review [online]. 1981, 81(2) [cit. 2019-

07-06]. DOI: 10.2307/1122148. ISSN 00101958. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/1122148?origin=crossref 
13 Limiting base erosion involving interest deductions and other financial payments, action 4, 2016 update: inclusive 

framework on BEPS. Paris: OECD Publishing, [2017]. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (Series). 

ISBN 9789264268333. 
14 MÁLEKOVÁ, Martina. Daňová uznatelnost úroků v základu daně z příjmů právnických osob [online]. Praha, 

2013 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: 

https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?prehled=vyhledavani;podrobnosti_zp=42600;zp=42600;download_prace=1 
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Společnosti A a B jsou spojené osoby. 

Předpoklady Stát X Stát Y 

Sazba DPPO 12% 19% 

Srážková daň (úrok)   15% 

Tabulka 3 – Předpoklady k modelovému příkladu 

V tabulce níže je demonstrována transakce provedená za účelem daňové optimalizace. 

Nepředpokládám srážku daně u zdroje ve státě Y. Společnost B zde využívá daňového štítu ve 

výši 190 000 a úrok daní spoleřnost A ve státě X, který má zavedenu nižší sazbu daně (12 %) než 

stát Y (19 %). Skupina si tak efektivně snížila svou daňovou povinnost. 

 Společnost A   Společnost B 

Půjčka společnosti B 5 000 000 Kč  Vlastní kapitál 100 000 Kč 

Přijatý úrok 1 000 000 Kč  VH 2 000 000 Kč 

Daň z úroku 120 000 Kč  

Úrok (20%) placený 

společnosti A 1 000 000 Kč 

   Upravený VH 1 000 000 Kč 

   Daňový štít 190 000 Kč 

Daň zaplacená 

celkem 31510 000 Kč  

Daň po zohlednění 

daňového štítu 190 000 Kč 

Tabulka 4 – Daňová uznatelnost úroků bez aplikace srážkové daně 

V příkladu níže společnost A uhradí ve státě Y srážkovou daň u zdroje na základě příslušné 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ve státě X si tuto sraženou daň započte a nevznikne jí tak 

další daňová povinnost. Problematika dvojího zdanění by připadala v úvahu také, pokud by byla 

na příjem z úroku uvalena srážková daň u zdroje a příjemci by v jeho zemi, kde je daňovým 

rezidentem nebylo povoleno tuto srážkovou daň započíst. Můžeme pozorovat, že celková 

zaplacená daň je v prvním uvedeném případě o něco nižší a srážková daň u zdroje tak částečně 

plní regulační a kompenzační funkci a přibližuje se ke správnému výběru daně. 

 Společnost A   Společnost B 

   Vlastní kapitál 100 000 Kč 

   VH 2 000 000 Kč 

Žádná zaplacená daň   

Úrok (20%) placený 

společnosti A 1 000 000 Kč 

   Upravený VH 1 000 000 Kč 

                                                 
15 THIN CAPITALISATION LEGISLATION: A BACKGROUND PAPER FOR COUNTRY TAX 

ADMINISTRATIONS [online]. OECD, 2012 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-

global/5.%20thin_capitalization_background.pdf?fbclid=IwAR115zqMYkMug7VX7sOsWEu-

jwoRUIicoWd653W-SAojL5vYE42Ro4C7ISc 
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   Daňový štít 190 000 Kč 

   

Daň po zohlednění 

daňového štítu 190 000 Kč 

Daň zaplacená 

celkem 340 000 Kč  Srážková daň 150 000 Kč 

   Daň celkem 340 000 Kč 

Tabulka 5 - Daňová uznatelnost úroků s aplikací srážkové daně 

1.2.3 Určení horní hranice uznatelnosti úroku 

OECD v roce 2012 zpracovalo materiál, ve kterém shrnuje aplikované přístupy 

k omezování uznatelnosti úroku. Některé státy zavádí omezení uznatelnosti pouze pro situace, kdy 

se jedná o spojené osoby, jiné pro všechny případy využití cizího kapitálu. Nejčastěji aplikované 

přístupy k omezování uznatelnosti úroku jsou: 

a) stanovení maximální výše dluhu, za který je moné uplatnit úrok jako daňově 

uznatelný náklad; 

b) stanovení maximální výše úroku, který může být považovaný za daňově uznatelný 

náklad s ohledem na poměr úroku (uhrazeného nebo k uhrazení) vůči jiné 

proměnné. 

Stanovení maximální výše dluhu 

V případě přístupu a) je úrok, který překročí stanovenou výši dluhu považován za daňově 

neuznatelný. Dluh je zpravidla definován jako cokoliv, co je v podsatě půjčkou, což zahrnuje 

půjčky, finanční deriváty, faktoring, cenné papíry s možností zpětného odkupu či kontokorentní 

úvěry. V praxi se vyděluji dva konkrétní přístupy k určení horní hranice: 

- hranice určena dle principu tržního odstupu, 

- hranice určena stanoveným poměrem. 

Určení hranice v souladu s principem tržního odstupu představuje kastomizovanou 

možnost stanovení horní hranice uznatelnosti. Správce daně srovnává pozici společnosti 

s chováním nezávislého subjektu. Horní hranice je tak flexibilní a určuje se pro každou společnost 

zvlášť. 

Určení hranice stanoveným poměrem stanovuje přesný poměr mezi proměnnými 

(nejčastěji cizí kapitál ku vlastnímu kapitálu), při jehož překročení je úrok považovaný za 

neuznatelný náklad. Tato metoda je stále používána i v České republice, i po účinnosti nových 

pravidel dle směrnice ATAD. 
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Zatímco princip tržního odstupu bere svou konstrukcí v potaz jedinečnou situaci dané 

společnosti, zároveň přináší jistou konstrukční nejistotu jak na straně společnosti, tak na straně 

správce daně. Společnost si nemůže být dopředu jistá správností způsobu, kterým stanovila horní 

hranici a v případě špatného nastavení může být penalizována správcem daně. Správce daně 

zároveň nemá k dispozici jasné kritérium, podle kterého může kontrolovat subjekty a jako jediná 

možnost kontroly připadá v úvahu podrobné zkoumání situace konkrétního subjektu (např. formou 

daňové kontroly). Určitým omezením této nejistoty ze strany společnosti by mohl být například 

institut závazného posouzení, v rámci kterého by správce daně dopředu potvrdil stanovení horního 

limitu (připadně použitého poměru) pro danou společnost. Takovéto řešení ve větším měřítku však 

dle mého názoru představuje pouze další administrativní zátěž jak pro společnosti, tak pro stát.  

Určení hranice uznatelnosti fixním poměrem na druhou stranu nabízí společnosti jistotu 

v přístupu správce daně, nemůže však svou konstrukcí vzít v potaz konkrétní situaci společnosti 

(např. vysokou míru zadlužení u developerských/realitních společností). Stanovení konkrétní 

hranice navíc nemůže mít dostatečné logické odůvodnění a jedná se spíše o učitý odhad nebo 

kalkulaci zákonodárce. Z tohoto důvodu můžeme pozorovat značnou proměnlivost horní hranice 

uznatelnosti v čase (pokud existovala) a její vysokou variabilitu v jednotlivých státech. 

Pro demonstraci efektu hranice stanovené poměrem cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu 

níže rozvíjím dříve uvedený modelový příklad. Na příkladu vidíme, že stanovením maximálního 

poměru vlastního ku cizímu kapitálu ve výši 1:4, se u předlužené společnosti B (např. realitní 

developerská společnost) stala podstatná část úroku daňově neuznatelnou (600 000 Kč). 

Společnost B přesto stále benefituje z daňového štítu ve výši 76 000 Kč, což je zřejmé z níže 

uvedených tabulek. 

Společnost B - nízká kapitalizace 1:4  

Vlastní kapitál 100 000 Kč  Upravený VH 1 600 000 Kč 

VH 2 000 000 Kč  Daňový štít 76 000 Kč 

Úrok (20%) placený 

společnosti A 1 000 000 Kč  

Daň po zohlednění 

daňového štítu 304 000 Kč 

Přijatá půjčka od 

společnosti A 1 000 000 Kč  Srážková daň 150 000 Kč 

Maximum uznatelného 

úroku 400 000 Kč  Daň celkem 454 000 Kč 

Tabulka 6 - Modelový příklad Společnost B, efekt pravidel nízké kapitalizace stanovené poměrem 1:4 
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Stanovení maximální výše úroku 

 V přístupu b) je maximální výše uznatelného úroku stanovena poměrem zaplaceného úroku 

k výši příjmu, ze kterého je úrok vyplacen. Úrok je obecně definován jako všechny finanční 

náklady související s půjčkou nezávisle na tom, zda se jedná o úrok z právního pohledu. Obecně 

tak úrok zahrnuje také opční prémie, diskont, leasingové platby a platby u IR swapů. 

 Tento přístup se někdy nazývá earning stripping, volně přeloženo jako odkrajování zisku. 

Aplikovanou proměnnou, vůči které se úrok poměřuje, může být například cashflow či provozní 

zisk (EBITDA). Tato forma hraničního omezení byla historicky používána například v Itálii a 

v Německu a nově s ní operuje rovněž omezení uznatelnosti úroku v rámci směrnice ATAD. 16, 17 

Uplatnění limitace ve výši 30 % EBITDA je níže demonstrováno na příkladu z předchozího 

bodu. V daném případě tato forma omezení uznatelnosti umožňuje uznat větší část zaplaceného 

úroku, vzhledem k odlišnosti proměnných však v žádném případě není možné dedukovat, že 

omezení na základě vztahu k provoznímu zisku umožňuje větší daňovou uznatelnost úroků.  

V případě poměru vůči jiné proměnné je navíc často používáno pravidlo de minimis, které 

uplatňuje pravidlo dle daného poměru až od uvedené minimální částky (úroku nebo dluhu). Úroky 

do této horní hranice jsou pak považovány za daňově uznatelné.  

Společnost B - 30 % EBITDA  
Vlastní kapitál 100 000 Kč  Upravený VH 1 400 000 Kč 

EBITDA 2 000 000 Kč  Daňový štít 114 000 Kč 

Úrok (20%) placený 

společnosti A 1 000 000 Kč  

Daň po zohlednění 

daňového štítu 266 000 Kč 

Přijatá půjčka od 

společnosti A 1 000 000 Kč  Srážková daň 150 000 Kč 

Maximum uznatelného 

úroku 600 000 Kč  Daň celkem 416 000 Kč 

Tabulka 7 - Modelový příklad Společnost B, efekt pravidla EBITDA 30 % 

  

                                                 
16 THIN CAPITALISATION LEGISLATION: A BACKGROUND PAPER FOR COUNTRY TAX 

ADMINISTRATIONS [online]. OECD, 2012 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-

global/5.%20thin_capitalization_background.pdf?fbclid=IwAR115zqMYkMug7VX7sOsWEu-

jwoRUIicoWd653W-SAojL5vYE42Ro4C7ISc 
17 MÁLEKOVÁ, Martina. Daňová uznatelnost úroků v základu daně z příjmů právnických osob [online]. Praha, 

2013 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: 

https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?prehled=vyhledavani;podrobnosti_zp=42600;zp=42600;download_prace=1 
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2 Uznatelnost úroků v České republice před implementací směrnice ATAD 

Úrok je v České republice obecně považovaný za uznatelný náklad již od účinnosti ZDP. 

Výše jeho uznatelnosti je však v České republice omezována. Snahou zákonodárce bylo především 

zabránit distorzím v rámci pravidel zdanění příjmů, tato pravidla však byla od prvního uvedení 

ZDP v platnost často novelizována.18, 19 

ZDP v několika ustanoveních zcela nebo částečně vylučuje finanční náklady (úroky) ze 

základu daně z příjmů. Níže uvádím platná ustanovení, která upravují omezení daňové 

uznatelnosti úroku ve stavu ke konci roku 2018. Tato ustanovení dohromady utváří právní rámec 

upravující uznatelnost úroků v České republice. 20  

Obecná pravidla 

§ 23 odst. 1 ZDP 

§ 24 odst. 1 ZDP 

§ 25 odst. 1 písm. i ZDP 

Pravidla platná pro všechny subjekty Pravidla platná pro spojené osoby 

§ 24 odst. 2 písm zi ZDP § 23 odst. 7 ZDP 

§ 25 odst. 1 písm. zk ZDP § 25 odst. 1 písm. w ZDP  

§ 25 odst. 1 písm. zl ZDP § 25 odst. 3 ZDP 

Tabulka 8 – Přehled platné úpravy uznatelnosti úroku ke konci roku 2018 

2.1 Ustanovení upravující pravidla pro spojené i nespojené osoby 

§ 23 odst. 1 ZDP 

Toto ustanovení stanovuje základ daně z příjmů jako příjmy převyšující náklady, a to při 

respektování jejich věcné a časové souvislosti.  

§ 24 odst. 1 ZDP 

Jedná se o obecné ustanovení stanovující pravidla pro daňovou uznatelnost nákladů. 

Mohou být uplatněny náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Úrokové 

náklady musí splňovat toto obecné pravidlo. Společnost by měla být schopna tuto skutečnost 

dostatečně prokázat.  Konkrétně v případě uznatelnosti úroků je zpravidla dostačujícím důkazem 

o existenci závazkového vztahu smlouva (právní titul), nesmí se však jednat např. pouze 

                                                 
18 Důvodová zpráva k zákonu 586/1992 Sb. 1992. 
19 MÁLEKOVÁ, Martina. Daňová uznatelnost úroků v základu daně z příjmů právnických osob [online]. Praha, 

2013 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: 

https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?prehled=vyhledavani;podrobnosti_zp=42600;zp=42600;download_prace=1 
20 Metodická pomůcka k úvěrovým finančním nástrojům, [cit. 2019-07-06] Dostupné z: 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Metodicka_pomucka_k_uverovym_fin_nastrojum.pdf 
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o transakci zdánlivou. Pouze smluvní dokumentace je v případě prokazování jiných druhů nákladů 

často považována za nedostatečnou. 

§ 24 odst. 2 písm. zi ZDP 

Ustanovení upravuje daňovou uznatelnost úroků ze zápůjček a úroků z úvěrů, ta je vázána 

na jejich zaplacení. Vztahuje se na případy, kdy věřitelem je fyzická osoba, která nevede 

účetnictví.  

Účelem tohoto ustanovení je zabránit daňovému plánování spočívajícímu v odložení 

platby fyzické osobě v České republice, která nevede účetnictví. Toto plánování před platností 

uvedeného ustanovení využívalo rozdílu v okamžiku uznání nákladů a výnosů, resp. příjmů 

a výdajů. Zatímco společnost vyplácející úrok si mohla uplatnit náklad již v momentě zaúčtování, 

úrok nemusel být fyzické osobě reálně po dlouhou dobu vyplacen, a tak nebyl zdaněn výnos na 

straně fyzické osoby. 

§ 25 odst. 1 písm. i ZDP 

 Za náklady nelze uznat náklady vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, 

jsou od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně. Pokud tedy úrokový náklad vznikne 

v souvislosti s osvobozeným příjmem (např. dividenda osvobozená dle směrnice Parent-

subsidiary21 implementované v § 19 odst. 1 písm. zk ZDP) nelze jej považovat za uznatelný náklad.  

§ 25 odst. 1 písm. zk ZDP 

V souvislosti se vstupem České republiky do EU bylo přijato ustanovení § 25 odst. 1 písm. 

zk, kterým jsou do českého ZDP implementována pravidla ze směrnice Parent-subsidiary. Náklady 

mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti jsou považovány za daňově 

neuznatelné. Konkrétně úroky z půjčky nebo jiného finančního instrumentu přijaté v období šesti 

měsíců před nabytím tohoto podílu se považují za náklad přímo související s držbou podílu 

v dceřiné společnosti po dobu trvání této držby (v případě fúze až do rozhodného dne). Jedná se 

o vyvratitelnou právní domněnku, že mateřskou společností poskytnutý úrokový nástroj byl použit 

na nákup podílu v dceřiné společnosti. Důkazní břemeno leží v tomto případě na společnosti, 

pokud prokáže, že úrokový náklad s držbou podílu nesouvisí, může se jednat o uznatelný náklad.  

                                                 
21 Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států, Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=CELEX:32011L0096 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32011L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32011L0096
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Metodická pomůcka vypracovaná správcem daně dále uvádí, že i v případě prodeje podílu 

v dceřiné společnosti spojené osobě zůstává úrok daňově neuznatelným, a to po celou dobu, kdy 

bude tento podíl držet spojená osoba. Účelem tohoto pravidla je zřejmě zamezit obcházení zákona 

pouhým přesunem podílu v rámci skupiny, metodický pokyn však není pramenem práva sui 

generis a jeho závaznost můžeme dovozovat pouze teleologickým výkladem ze smyslu zákona. O 

případném sporu by tak s nejvyšší pravděpodobností rozhodoval Nejvyšší správní soud („NSS“).22 

Režijní náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti se omezují výší 5 % 

příjmů z podílů na zisku vyplácených dceřinou společnost. Zde se rovněž jedná o vyvratitelnou 

právní domněnku a společnost může prokázat, že výše těchto režijních nákladů je nižší. 

Úroky z úvěrů a půjček přijatých na nákup obchodního podílu nezvyšují ani jeho účetní (§ 

48 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) ani daňovou (viz § 24 odst. 7 ZDP) nabývací cenu obchodního 

podílu.23 

„Úvěrovým finančním nástrojem se pro účely tohoto zákona rozumí závazkový právní 

vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; 

úvěrovým finančním nástrojem je vždy 1. úvěr, 2. zápůjčka, 3. dluhopis, 4. vkladní list, vkladový 

certifikát a vklad jim na roveň postavený a 5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník 

peněžní prostředky“24 

Mateřskou společností se rozumí obchodní korporace, která má zákonem požadovanou 

formu, pokud v jejím obchodním majetku je nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% 

podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace.25 

Dceřinou společností se rozumí obchodní korporace, která má zákonem požadovanou 

formu, pokud na jejím základním kapitálu má mateřská společnost nejméně po dobu 12 měsíců 

nepřetržitě alespoň 10% podíl.26 

§ 25 odst. 1 písm. zl ZDP 

Náklady z úvěrových finančních nástrojů, u nichž je úrok, výnos nebo splatnost finančních 

nákladů zcela nebo převážně vázána na zisk dlužníka, jsou považovány za daňově neuznatelné. 

                                                 
22 Metodická pomůcka k úvěrovým finančním nástrojům, [cit. 2019-07-06] Dostupné z: 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Metodicka_pomucka_k_uverovym_fin_nastrojum.pdf 
23 KOOV 695/17.03.04 - Problematika ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
24 § 19 odst. 1 písm. zk ZDP 
25 § 19 odst. 3 písm. b ZDP 
26 § 19 odst. 3 písm. c ZDP 
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V souladu s metodickým pokynem GFŘ D-22 se jedná o „náklady z takových smluv, ze kterých 

věřitel nenese typické riziko věřitele, ale riziko investora. Mezi tyto finanční náklady se nezahrnují 

finanční náklady ze smluv o úvěrových finančních nástrojích, kde:  

- závislost výše finančních nákladů na zisku je inverzní, tj. čím vyšší zisk, tím nižší finanční 

náklady (vyšší ziskovost dlužníka vyjadřuje nižší míru věřitelského rizika, a tedy nižší 

úrokovou sazbu);  

- úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou splatnými, bude 

funkcí jiného ekonomického ukazatele než výsledku hospodaření, např. výnosů, odpisů 

apod.“27 

2.2 Ustanovení upravující pravidla pro spojené osoby 

Zákon o daních z příjmů právnických osob dále obsahuje speciální úpravu pro uznatelnost 

úroků u spojených osob. Speciální ustanovení se použijí nad rámec a v kombinaci s výše 

uvedenými předpisy. 

§ 23 odst. 7 ZDP 

Toto poměrně krátké ustanovení ZDP shrnuje prakticky celou úpravu převodních cen 

v České republice. Pro účely této diplomové práce je podstatná především definice spojených osob 

a určení tržní úrokové míry. 

ZDP rozlišuje kapitálově spojené osoby (přímo a nepřímo) a jinak spojené osoby. Podíl na 

základním kapitálu a na hlasovacích právech se určuje aritmetickým průměrem měsíčních stavů 

za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání. 

Přímo kapitálově spojenými osobami se rozumí situace, kdy jedna osoba se podílí na 

základním kapitálu nebo na hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob minimálně ve výši 

25 %. Jedná se tak efektivně o mateřské, dceřiné a sesterské společnosti, u nichž je splněn zmíněný 

minimální podíl. Přímo kapitálově spojené osoby jsou tak navzájem entity A, B, C i D. 

 

 

 

                                                 
27 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů z 6. 2. 2015 
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Obrázek 2 – Přímo kapitálově spojené osoby 

Nepřímo kapitálově spojenými osobami se rozumí situace, kdy jedna ze spojených osob se 

nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob, přitom tento 

podíl představuje nejméně 25 %. Všechny tyto osoby jsou považovány za nepřímo kapitálově 

spojené, pokud je splněn minimální podíl (ve vertikálním směru). Všechny entity na obrázku níže 

jsou tak spojenými osobami, přičemž entity D a E jsou nepřímo kapitálově spojeny s entitou A. 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Nepřímo kapitálově spojené osoby. 

Způsob určení kapitálového spojení osob (přímé i něpřímé) prošel ústavním testem 

v nálezu Ústavního soudu č. ÚS 443/08 ze dne 22. dubna 2010 a byl shledán v souladu s českými 

ústavními principy. 

Jinak spojenými osobami se rozumí osoby: 

- kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby (ne pouze účast v kontrolním 

orgánu), 

- kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto 

jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se nepovažují 

osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob, 

- ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou, 

- blízké, 

- které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové 

ztráty. 

Ustanovení § 23 odst. 7 ZDP před rokem 2008 dále konkrétně stanovovalo, že cena obvyklá 

pro úroky z půjček by neměla překročit 140 % diskontní sazby ČNB. Od roku 2008 se obvyklá 

úroková míra již definuje standardním způsobem v souladu s principem tržního odstupu, přičemž 

C 

D 

B 

A 

E 

> 25 % 



 

22 

 

 

pokud je sjednaná úroková míra nižší než míra, která by byla sjednaná u nespojených osob, správce 

daně neupraví základ daně (pokud je věřitelem nerezident, rezidentní společník nebo člen 

družstva). 

§ 25 odst. 1 písm. w ZDP 

Toto ustanovení stanovuje horní hranici pro limitaci úroku, jak je blíže popsáno v bodě 

1.2.3. této práce a aplikuje se pouze u spojených osob. Horní hranice uznatelnosti je stanovena 

fixním poměrem 1:6 (VK:CK), je-li příjemcem banka nebo pojišťovna nebo 1:4 pro ostatní 

příjemce. Pravidlo nízké kapitalizace prošlo složitým vývojem od svého zavedení. Například pro 

zdaňovací období 2008 byla zavedena převratná pravidla, která obsahovala pět podmínek, jež se 

posuzovaly samostatně. Jeho současné znění, které je v podstatě zavedeno již od zdaňovacího 

období 2008, bylo znovu zjednodušeno a je dnes velice podobné tomu, jak bylo zavedeno poprvé 

v devadesátých letech dvacátého století.  

Otázka okamžiku, ke kterému je důležité posouzení, zda se jedná o spojené osoby pro účely 

pravidel nízké kapitalizace byla objasněna rozhodnutím NSS z roku 2009. Do té doby bylo nejisté, 

jestli osoby musí být spojeny ve zdaňovacím období, které se posuzuje, nebo například již v době, 

kdy byla půjčka sjednána. Soud jednoznačně rozhodl, že podstatná je situace v prověřovaném 

zdaňovacím období, a ne v okamžiku uzavření půjčky.28 

Bližší podrobnosti k pravidlu nízké kapitalizace a k výpočtu horní hranice uznatelnosti jsou 

uvedeny v metodickém pokynu D-22. Finančními výdaji souvisejícími s úvěrovými finančními 

nástroji (CK) jsou výdaje, které představují odměnu za poskytnutí úvěru. Dle uvedeného pokynu 

se jimi rozumí např: 

náklady na obstarání úvěru (např. znalecký posudek vyžadovaný a vyhotovený bankou, nikoliv 

posudek vyhotovený jiným subjektem – nutno posuzovat individuálně) 

poplatky za zpracování úvěru (např. poplatky za posouzení žádosti a ohodnocení rizika, 

administrativní náklady) 

poplatky za bankovní záruky 

poplatky za přechod k jiné bankovní instituci 

jiné poplatky přímo související s úvěrovým finančním nástrojem, které by mohly nahrazovat 

úrokový náklad 

provize zprostředkovateli zápůjčky 

poplatky za vedení úvěrového účtu a správu úvěru 

poplatky za rezervaci prostředků k čerpání 

poplatky za rezervované nečerpané prostředky 

                                                 
28 Rozsudek NSS 2 Afs 104/2008-96 z 20. listopadu 2009 
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poplatky za předčasné splácení úvěru 

poplatky za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročení 

Tabulka 9 – Výdaje představující odměnu za poskytnutí úvěru29 

Za poplatky, které přímo nesouvisejí s poskytnutím úvěru, se naopak považují např: 

odměna ručiteli (vyjma bankovní záruky a jiných obdobných poplatků bance) 

penále či jiná sankce za nesplácení úvěru 

kurzové rozdíly 

náklady na zajištění úvěrového rizika věřitele (např. vyhotovení zástavní smlouvy) 

náklady na zajištění úrokového, měnového nebo jiného rizika dlužníka (např. zajišťovací 

deriváty) 

náklady na poradenství (např. bankovní, strukturování financování) 

Tabulka 10 – Výdaje nepředstavující odměnu za poskytnutí úvěru30 

Do vlastního kapitálu se dle účetních předpisů zahrnují účty: 41 - Základní kapitál a 

kapitálové fondy, 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, 43-Výsledky 

hospodaření. K výši výsledku hospodaření běžného účetního období se při výpočtu průměrného 

stavu vlastního kapitálu nepřihlíží. Při vykázání záporného vlastního kapitálu jsou veškeré finanční 

výdaje z přijatých úvěrových finančních nástrojů podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona daňově 

neuznaným výdajem. 

Pokyn D-22 dále uvádí doporučený postup výpočtu, vždy s přihlédnutím ke konkrétní 

situaci daňového subjektu.  

 

Pokud je poměr menší než 1 (tedy CK je vyšší než čtyřnásobek VK), je nutné vypočítat 

koeficient K: 

 

Výše neuznatelných úroků se potom vypočte jako: v + t + (K x u). 

                                                 
29 vlastní úprava dle pokynu D-22 ze dne 6. 2. 2015 
30 ibid 
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Pokyn definuje jednotlivé proměnné následovně: 

SVK = stav vlastního kapitálu k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období nebo období, za 

které se podává daňové přiznání, pokud v průběhu tohoto období nedojde ke změně vlastního 

kapitálu; dojde-li v průběhu zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, 

ke změně stavu vlastního kapitálu, je rozhodný průměrný stav vlastního kapitálu vypočtený jako 

průměr stavů vlastního kapitálu, kdy váhou je příslušný počet dnů. Ke změně vlastního kapitálu v 

důsledku vykázaného výsledku hospodaření se nepřihlíží.  

Zde se zákonodárce obával tzv. modelu bed and breakfasting.31 Požadovavkem 

průměrného stavu VK tak brání kreativním společnostem v potenciálním ovlivňování výpočtu 

koeficientu nárazovým navýšením VK před rozhodným dnem a jeho následným snížením po 

rozhodném dni. Stejný model byl použit rovněž pro CK – zde byla obava z inverního postupu, 

tedy snížení CK a jeho opětovné navýšení po rozhodném dni. 

Y = průměr denních stavů úvěrových finančních nástrojů ve zdaňovacím období nebo období, za 

které se podává daňové přiznání, od spojených osob. Do úvěrových finančních nástrojů se 

nezahrnují úvěrové finanční nástroje, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku a bezúročné 

úvěrové finanční nástroje. Za rozhodný den, kdy dochází ke změně denního stavu úvěrových 

finančních nástrojů, se považuje den následující po dni úhrady splátky úvěrového finančního 

nástroje. U úvěrových finančních nástrojů v cizí měně se kurz při výpočtu průměrného denního 

stavu úvěrových finančních nástrojů stanoví stejným způsobem, jakým se v souladu s účetními 

předpisy oceňují závazky v cizí měně.  

K = koeficient; vypočítá se s přesností na dvě platná desetinná místa podle § 146 odst. 3 daňového 

řádu.  

V = finanční výdaje vylučované ze 100 % podle § 25 odst. 1 písm. zl) zákona z úvěrových 

finančních nástrojů od spojených osob.  

                                                 
31 THIN CAPITALISATION LEGISLATION: A BACKGROUND PAPER FOR COUNTRY TAX 

ADMINISTRATIONS [online]. OECD, 2012 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-

global/5.%20thin_capitalization_background.pdf?fbclid=IwAR115zqMYkMug7VX7sOsWEu-

jwoRUIicoWd653W-SAojL5vYE42Ro4C7ISc 
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T = finanční výdaje vylučované ze 100 % podle § 25 odst. 1 písm. zl) zákona z úvěrových 

finančních nástrojů od nespojených osob.  

U = ostatní finanční výdaje z úvěrových finančních nástrojů od spojených osob (celkové finanční 

výdaje z úvěrových finančních nástrojů od spojených osob po odečtení finančních výdajů ve výši 

„v“). 

§ 25 odst. 1 písm. w ZDP je speciálním ustanovením k § 24 odst. 2 písm. zi ZDP. Splnění 

podmínek stanovených zákonem se hodnotí nejdříve podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona. Pokud 

nelze úroky podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona uplatnit jako daňový výdaj, nelze je uplatnit ani v 

případě jejich zaplacení podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona. 

§ 25 odst. 3 ZDP 

Pravidlo nízké kapitalizace popsané v předchozím bodě je dále upřesněno v § 25 odst. 3, 

kde zákonodárce uvádí, že do úvěrových finančních nástrojů se pro účely výpočtu dle pravidla 

nízké kapitalizace uvedeného v odstavc 1 písm. w) nezahrnují úvěrové finanční nástroje, z nichž 

úroky jsou součástí vstupní ceny majetku32, a dále prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěrové 

finanční nástroje. Ustanovení odstavce 1 písm. w) a zl) se nevztahují na veřejně prospěšné 

poplatníky, na organizátora regulovaného trhu a na poplatníky daně z příjmů fyzických osob. 

2.3 Právní úprava neuznatelné části úroků 

V případě nesplnění požadavků pro daňovou uznatelnost úroků a souvisejících nákladů 

dochází často k efektivnímu dvojímu danění neuznané části. Pokud je příjemce úroku tuzemským 

rezidentem, je úrokový výnos předmětem daně z příjmů. V případě, že příjemcem úroku je 

tuzemský nerezident, může být reklasifikována na dividendu v souladu s §22 odst. 1 písm. g bod 

3 neuznaná část úroku, která byla vyloučena v souladu s § 25 odst. 1 písm w nebo zl nebo rozdíl 

mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu. Reklasifice na podíl na zisku se však nepoužije, 

pokud je příjemcem daňový rezident jiného členského státu Evropské unie nebo dalších států, které 

tvoří Evropský hospodářský prostor anebo je příjemce rezidentem státu, s nímž má Česká 

republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, přičemž mezi věřitelem a dlužníkem 

neexistuje zvláštní vztah. Takovým zvlášním vztahem se rozumí např. podíl věřitele na zisku 

dlužníka a další faktory uvedené v pokynu D-22. 

I za předpokladu, že by nedošlo k reklasifikaci úrokového výnosu na dividendu, se může 

jednat o zdanitelný příjem v zemi rezidenství příjemce úroku. Úrok by tak byl efektivně zdaněn 

                                                 
32 § 47 odst. 1 písm. b ) vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví 
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jak v České republice ve formě vyšší daně vlivem neuznaného nákladu, který společnost utrpěla, 

tak ve státu rezidenství jeho příjemce jako úrokový výnos. 
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3 Nová úprava pravidel uznatelnosti úroku dle BEPS a směrnice ATAD 

V návaznosti na výraznou změnu daňového prostředí v předchozích letech a odhalení 

agresivních daňových struktur implementovaných společnostmi jako je Google a Apple, vydalo 

OECD na jaře 2013 zprávu BEPS. Jedná se o projekt OECD a G20 s cílem připravit mezinárodní 

úpravu, která by zabránila mezinárodním skupinám používat nástroje k erozi základů daně 

v zemích, kde by měla být jejich činnost správně zdaněna a přesunu zisků do jurisdikcí, kde jsou 

buď osvobozeny, nebo zdaněny příznivější sazbou.33 Na iniciativu BEPS navázala EU svou 

směrnicí ATAD, ve které implementovala doporučení OECD. Směrnice ATAD byla následně 

transponována jednotlivými členskými státy EU. 

3.1 BEPS 

Zpráva BEPS a jednotlivá doporučení, která obsahuje, nejsou právně závazná pro členské 

státy OECD. Navzdory chybějící právní závaznosti zprávy BEPS se předpokládá, že jednotlivá 

doporučení budou implementována stranami, které se na zprávě BEPS shodly ve smyslu, jenž je 

ve zprávě obsažen. Konkrétní implementace v jednotlivých státech se však budou lišit v závislosti 

na intenzitě aplikovaného pravidla (minimální standard, nebo striktnější úprava) a nutnosti 

systematické návaznosti na existující právní úpravu v jednotlivých státech.34 Co se týče 

implementace pravidel BEPS do právního řádu členských států EU, je nutné transponovat také 

relevantní legislativu na úrovni Evropské unie. Úprava legislativy na evropské úrovni doporučení 

BEPS se může sestávat z novelizací legislativy platné v danou dobu (směrnice, nařízení) až po 

doporučení pro členské státy k zavedení určitých pravidel.35 

Strukturou je akční plán BEPS rozdělen do patnácti akcí (Actions) v závislosti na tom, 

kterou problematickou oblast daní upravují a tří pilířů, které se v jednotlivých akcích prolínají. 

Jsou jimi jednotnost v lokálních pravidlech, které ovlivňují přeshraniční aktivity, podpora 

požadavků hmotného zastoupení (substance) v mezinárodních standardech, transparentnost a 

právní jistota. 

                                                 
33BEPS Project Explanatory Statement [online]. OECD, 2015 [cit. 2019-07-06]. ISBN 978-92-64-26343-7. Dostupné 

z: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/beps-project-explanatory-statement_9789264263437-en 
34 BEPS All FAQs [online]. OECD, 2015 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/bitesize-

beps/ 
35 Understanding the OECD tax plan to address 'base erosion and profit shifting' – BEPS [online]. OECD, 2016 [cit. 

2019-07-06]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580911/EPRS_BRI(2016)580911_EN.pdf 
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3.1.1 BEPS Action 4 – omezení uznatelnosti úroků 

V rámci své diplomové práce se zaměřím na Action 4 – omezení uznatelnosti úroků. Jak 

již bylo popsáno v první kapitole této práce, používání cizího kapitálu a kapitálu spřízněné osoby 

jsou jedním z nejjednoduších a nejrozšířenějších způsobů přesunu kapitálu v rámci daňového 

plánování. Změny v poměru vlastního a cizího kapitálu jsou v rámci proměnlivého 

podnikatelského prostředí a rychlé průtokovosti peněz u podniků zpravidla lehce odůvodnitelné, 

což otvírá poplatníkům přitomným na mezinárodním trhu možnost průběžné měnit své daňové 

plány. Cílem Action 4 je vytvořit doporučení ohledně nejlepších praktik ve vytváření pravidel pro 

předejití erozi základu daně použitím úroků a obdobných instrumentů.  

V souladu se svým cílem zpráva BEPS zhodnotila jednotlivé nástroje pro omezení 

uznatelnosti úroků a navrhla nejlepší použitelnou koncepci, kterou by měly státy implementovat. 

Action 4 obsahuje takzvané minimální standardy, které by měly implementující státy 

bezpodmínečně dodržet, a to ponecháním stávající úpravy, pokud těmto standardům vyhovuje 

nebo její novelizací. Nad rámec minimálních standardů obsahuje zpráva doporučení pro přísnější 

úpravu a tzv. mayprovisions, tedy články, které státy mohou implementovat.36  

V roce 2016 OECD představilo detailní zprávu pro Action 4 rozšiřující základní myšlenky 

uvedené v původní zprávě z roku 2013. V popisu navrhované struktury budu dále vycházet z této 

zprávy, nebo novějších zdrojů, na které odkážu. 

3.1.2 Struktura Action 4 BEPS 

Ve schématu níže uvádím základní doporučení OECD, včetně jejich míry závaznosti. Tato 

doporučení poté podrobněji rozeberu v další části textu diplomové práce. 

                                                 
36 BEPS Project Explanatory Statement [online]. OECD, 2015 [cit. 2019-07-06]. ISBN 978-92-64-26343-7. Dostupné 

z: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/beps-project-explanatory-statement_9789264263437-en 
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Schéma 1 – doporučení dle Action 437 

Základní pravidlo 

Nejlepší použitelná koncepce dle OECD je založena na omezení uznatelnosti úroku 

stanoveným procentem z tržeb před úrokem, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) poplatníka. 

Jedná se o velice jednoduše stanovené základní pravidlo, které má za cíl přímo navázat uznatelnost 

úroku na ekonomickou aktivitu poplatníka. Zpráva OECD umožňuje alternativně navázat omezení 

uznatelnosti na tržby před úrokem a zdaněním (EBIT) a v určitých případech také na hodnotu aktiv 

namísto tržeb. Stanovené procento by se mělo nicméně pohybovat v rozmezí mezi 10 a 30 %. 

De minimis 

Nízkorizikové entity mohou být výjmuty ze základního pravidla úrokové limitace, pokud 

spadají pod pevnou částkou stanovenou hodnotu úrokového nákladu (de minimis). Tedy částku, 

pod kterou můžeme považovat potenciálně vybranou daň za nižší, než administrativní náklady 

vynaložené státem a společností s její souvislostí. Z pohledu úpravy je tedy efektivnější v těchto 

případech stanovit práh de minimis, přičemž entity, které jej nepřekročí, nemusí plnit základní 

                                                 
37 Action 4; 2016, OECD, [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268333-

en.pdf?expires=1550997258&id=id&accname=guest&checksum=FFFBD442D7B71DC21B6AC91B6C016FA9 
 

De minimis omezení, pro vyloučení entit s nízkým rizikem

•Nepovinné

•Závislé na čistém úrokovém nákladu entity

Omezení stanoveným procentem

•Umožňuje entitě odečíst čistý úrokový náklad až do výše úrokového nákladu dle srovnávací studie 
/ poměru EBITDA

•Relevantní faktory pomáhají zemím stanovit poměr v rozmezí 10 – 30 % 

Omezení stanoveným procentem aplikované na skupinu

•Umožňuje entitě odečíst čistý úrokový náklad až do výše úrokového nákladu dle srovnávací studie 
/ poměru EBITDA skupiny, pokud je vyšší než pevně stanovený poměr pro entitu

•Nepovinné, státy mohou použít i jiné pravidlo pro skupiny nebo toto pravidlo nepoužít

Přenos neuznatelného úroku dopředu nebo nazpět

•Nepovinné

Zacílená pravidla podporující obecná pravidla limitace uznatelnosti úroků 

Specifická pravidla pro sektor bankovnictví a pojišťovnictví
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pravidlo. Výše takového prahu by měla reflektovat množství faktorů jako místní ekonomická 

situace a výše úroků na trhu, stejně tak ovšem relevantní daňová a právní úprava. 

Pravidlo pro skupinu 

Vzhledem k tomu, že entity v rozdílných sektorech vyžadují rozdílnou výšši financování 

cizím kapitálem, je určení hranice uznatelnosti úroku pevným procentem ze své podstaty vůči 

některým poplatníkům nespravedlivé. OECD proto doporučílo přijetí speciálních pravidel pro 

skupiny, které entitám ve skupině umožní při splnění podmínek uznat vyšší procento úroků. 

Konkrétně zpráva uvádí pravidlo, které umožňuje entitě, která překročila pevně stanovené 

procento, odečíst úrokový náklad až do výše poměru čistého úroku z cizího kapitálu ku EBITDA 

skupiny. Jedná se o mayprovision nad rámec minimálních standardů a jeho přijetí, či přijetí jiného 

pravidla pro skupiny, je tak plně rozhodnutím jednotlivých členských států. 

Pokud má skupina více než jednu entitu v daném státě, stanovený poměr by měl vzít v 

potaz celkový čistý úrokový náklad celé lokální skupiny (všech entit v daném státě). Pokud se stát 

rozhodne pravidlo aplikovat na úrovni individuálních entit, měl by zvážit zavedení pravidel proti 

fragmentaci, tedy zabránění skupinám, aby založili vice samostatných entit, které individuálně 

splní pravidlo de minimis.38 

Přenos neuznaných úrokových nákladů 

OECD dále předvídá problém časové souvislosti úrokových nákladů a souvisejících 

příjmů, jelikož základní pravidlo váže limitaci úroků na ukazatel EBITDA. Taková situace může 

nastat z důvodu volatility příjmů, nebo samotným charakterem investice, která přinese výnos až v 

delším časovém horizontu. Pro mitigaci těchto časových efektů mohou státy zavést přenos 

neuznaného úrokového nákladu do budoucnosti nebo také pro již uplynuté zdaňovací období. Toto 

pravidlo je uvedeno za účelem předejití trvalé neuplatnitelnosti neuznaných nákladů. OECD dále 

doporučilo časově omezit období, pro která je možné neuznané úrokové náklady přenést.39 

Zacílená pravidla 

Nad rámec obecného pravidla, které má za cíl postihnout většinu situací, zpráva OECD 

rovněž zmiňuje důležitost konkrétně zacílených pravidel. Takto konkrétně zacílená pravidla řeší 

specifické situace, které často vedou k obcházení obecného pravidla, specifická úprava však do 

                                                 
38 Action 4; 2016, OECD, [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268333-

en.pdf?expires=1550997258&id=id&accname=guest&checksum=FFFBD442D7B71DC21B6AC91B6C016FA9 
39 ibid 
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značné míry závisí na lokální právní úpravě. Aby se zabránilo obcházení obecného pravidla, nebo 

snížení jeho efektu, je doporučeno příjmout zacílená pravidla ke snížení následujících rizik: 

• Entita s čistým úrokovým nákladem vstoupí do uspořádání za účelem snížení 

čistého úrokového nákladu, který je předmětem obecného pravidla (např. konverzí 

úrokového nákladu na jinou formu uznatelného nákladu). 

• Entita, která je členem skupiny, vstoupí do vztahu se spojenou osobou nebo třetí 

stranou za účelem zvýšení čistého skupinového nákladu v souladu s pravidlem pro 

skupinu (např. bezúčelovou platbou mezi entitami ve skupině). 

• Rozdělení skupiny do dvou a více samostatných skupin, za účelem dosažení 

vhodného (efektivního) poměru v rámci pravidel pro skupinu.40 

Do značné míry jsou výše uvedená rizika prokryta obecným pravidlem proti zneužití práva, 

které zpráva BEPS zavádí v rámci Action 5.41  

Sektor bankovnictví a pojišťovnictví 

 Sektor bankovnictví a pojišťovnictví je specifický zejména rozdílnou funkcí úroku oproti 

ostatním sektorům. Banky a pojišťovny drží finanční aktiva a závazky jako nedílnou součást své 

podnikatelské aktivity, přičemž úrok představuje jejich výnos, a ne náklad. Tyto instituce jsou 

navíc předmětem přísné regulace, které upravují jejich strukturu aktiv. Existující regulace však 

plně nevylučuje možnost využití úrokového financování k erozi základu daně a převodu zisku – 

BEPS. Příkladem může být přesouvání nadměrných úrokových nákladů do poboček, které nemusí 

být kapitalizovány samostatně z důvodu regulace nebo využívání odpočitatelného úrokového 

nákladu na financování aktiv, která jsou od daně osvobozeny.42 

 Banky a pojišťovny zpravidla drží určitou rezervu nad rámec minimálního požadovaného 

kapitálu, žene je k tomu především obchodní motivace (úvěrový rating). Držení kapitálu nad 

povinné minimální standardy však představuje příležitost pro erozi základů daně a přesouvání 

zisku. Obecné pravidlo navázané na EBITDA, či upravené pravidlo pro skupiny nebude mít pro 

tento sektor přílišný efekt, protože úrokový výnos tvoří podstatnou část EBITDA těchto entit. 

Vzhledem k nízkému efektu základního pravidla, ve zprávě OECD doporučuje státům vyloučit 

sektor bankovnictví a pojišťovnictví z působnosti základního pravidla a odvozeného pravidla pro 

                                                 
40 Action 4; 2016, OECD, [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268333-

en.pdf?expires=1550997258&id=id&accname=guest&checksum=FFFBD442D7B71DC21B6AC91B6C016FA9 
41 Action 5; 2015, OECD, [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-5-peer-review-

and-monitoring.htm 
42 Action 4; 2016, OECD, [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268333-

en.pdf?expires=1550997258&id=id&accname=guest&checksum=FFFBD442D7B71DC21B6AC91B6C016FA9 
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skupiny. Namísto těchto obecných pravidel by mělo být využito konkrétních zacílených pravidel 

uzpůsobených pro daný sektor. Výjimky by se však neměly vztahovat na kvazibankovní entity, 

které nepodléhají bankovní regulaci.43 

 Pokud se stát rozhodne i přes doporučení OECD ponechat sektor bankovnictví a 

pojišťovnictví v působnosti základního pravidla, měl by přesto zavést speciální zacílená pravidla 

za účelem zamezení eroze základu daně a přesunu zisků.  

Aplikace pro EU 

V rámci zprávy z roku 2016 OECD zakomponovalo rovněž specifika evrospkého práva a 

konkrétně základních práv a svobod. Jedná se především o svobodný pohyb kapitálu, svobodu 

inkorporace, státní podporu, směrnici o úrocích a licenčních poplaticích44 a směrnici o mateřských 

a dceřiných společnostech45. Ačkoliv nečlenské státy EU nejsou povinny plnit tato pravidla 

upravená pro EU, jednotný mezinárodní přístup, který by nebyl realizovatelný a přijatelný 28 

členskými státy, by s velkou pravděpodobností nebyl schopný účinně regulovat globální problém 

přesouvání zisku a eroze základu daně.46 47 

3.2 Pravidla omezení uznatelnosti úroků podle směrnice ATAD 

V návaznosti na zprávu BEPS vypracovala Evropská komise návrh směrnice proti 

vyhýbání se daňové povinnosti – ATAD. Tato směrnice byla součástí širší koncepce, která si klade 

za cíl předcházet vyhýbání se dani poplatníky. Forma směrnice byla zvolena záměrně s cílem 

ponechat jednotlivým státům prostor ke zohlednění současné daňově právní úpravy.  

Přijetí směrnice proběhlo až nečekaně rychle, vzhledem k tomu jak pomalý a postupný 

vývoj bylo doposud možné pozorovat v oblasti evropské koordinace daňové úpravy. V lednu 2016 

představila komise svůj návrh směrnice a v červnu 2016 již Rada návrh přijala. Členské státy by 

měly aplikovat pravidla uvedená ve směrnici od prvního ledna 2019 (až na uvedené výjimky). 

Členské státy, které měly k 8. srpnu 2016 národní zacílená pravidla k předejití eroze základu daně 

a přesunu zisku, které jsou efektivní ve stejné míře jako základní pravidlo dle ATAD, mohou 

                                                 
43 Action 4; 2016, OECD, [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268333-

en.pdf?expires=1550997258&id=id&accname=guest&checksum=FFFBD442D7B71DC21B6AC91B6C016FA9 
44 Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi 

přidruženými společnostmi z různých členských států, Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/49/oj  
45 Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států, Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=CELEX:32011L0096 
46 Action 4; 2016, OECD, [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268333-

en.pdf?expires=1550997258&id=id&accname=guest&checksum=FFFBD442D7B71DC21B6AC91B6C016FA9 
47 BEPS All FAQs [online]. OECD, 2015 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/bitesize-beps/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32011L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32011L0096
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odložit implementaci pravidla dle ATAD až do 1. ledna 2024.48 Nad rámec směrnice ATAD 

Evropská komise v říjnu téhož roku představila rovněž návrh upravující hybridní nesoulady (tzv. 

Směrnici ATAD 2).49 

3.2.1 Omezení uznatelnosti úroků dle ATAD 

Evropský zákonodárce se v rámci směrnice rozhodl zajistit takzvanou minimální úroveň 

ochrany. Obdobně jako u BEPS se tedy jedná o minimální standardy, členské státy EU však mají 

možnost použít předpisy, jejichž cílem je zajistit vyšší úroveň ochrany pro vnitrostátní základ daně 

z příjmů právnických osob. Zatímco v případě BEPS se pro členské státy OECD jednalo o závazek 

dobrovolný, směrnice ATAD stanovuje členským státům EU povinnost pravidla transponovat.50 

Jako základní pravidlo byl zvolen fixní omezující poměr 30 % EBITDA. Jedná se však o 

minimální standard a členské státy si tedy mohou zvolit přísnější úpravu. Preambule směrnice 

v bodě 6 však umožňuje příjmout alternativní opatření jako např. odkaz na EBIT, pokud bude 

stanoveno způsobem, který je rovnocenný jako u poměru vycházejícího z EBITDA. Rovněž je 

možné využívat cílená pravidla proti dluhovému financování uvnitř skupiny, zejména pravidla 

týkající se nízké kapitalizace.51 

ATAD rovněž umožňuje implementovat pravidla pro skupiny, které povinně podávají 

konsolidovanou účetní závěrku. ATAD však dále rozvádí, že povinnost konsolidace účetní 

závěrky ve skupině nemusí být nezbytnou podmínkou. Obecně pravidlo pro skupiny následuje 

úpravu v BEPSu Action 4.52   

Uplatní se rovněž pravidlo de minimis, a to až do výše 3 miliónů EUR, nebo případně lze 

umožnit odečtení výpůjčních nákladů v plné výši subjektem stojícím mimo skupinu. Členské státy 

mohou dále vyloučit z působnosti základního pravidla EBITDA 30 % úvěry, které byly uzavřeny 

před 17. červnem 2016, přičemž toto vyloučení se nevztahuje na případné následné změny těchto 

úvěrů a úvěry na financování dlouhodobých projektů v oblasti veřejné infrastruktury, kdy jsou 

provozovatel projektu, výpůjční náklady i příjmy v Unii. Projektem v oblasti veřejné infrastruktury 

                                                 
48 Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se 

daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, článek 11, odstavec 6, Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-

directive_en 
49 ibid 
50 ibid, článek 2  
51 ibid, preambule 
52 ibid, preambule a článek 4 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
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se rozumí projekt na zajištění, modernizaci, provozování nebo údržbu rozsáhlého aktiva, který je 

podle členského státu v obecném veřejném zájmu.53 

Co se týče přenosu neuznaných úrokových nákladů, ATAD umožňuje členským státům 

implementovat následující varianty: 

- převést neuznané náklady do dalších období bez časového omezení, 

- převést neuznané náklady do dalších období bez časového omezení a zpět nejvýše o tři 

roky, nebo: 

- převést neuznané náklady do dalších období bez časového omezení a převést nevyužitou 

úrokovou kapacitu do dalších nejvýše pěti let. 

Směrnice ATAD dále přiznává finančním institucím a pojišťovnám zvláštní postavení a 

členským státům bylo proto umožněno vyjmout z oblasti působnosti pravidel pro omezení 

odpočitatelnosti úroků.  

3.2.2 Plnění cílu BEPS 

Obecně se dá tvrdit, že evropskému zákonodárci se implementací směrnice ATAD podařilo 

naplnit záměry a cíle definované ve zprávě BEPS. Směrnice v oblasti limitace uznatelnosti úroků 

dala státům možnost implementovat pravidla dle zprávy BEPS v nejvolnější možné úpravě. Nedá 

se tedy tvrdit, že by přístup na úrovni EU byl striktnější než přístup, který navrhovalo OECD ve 

své zprávě. Přesto ve způsobu textace směrnice můžeme vidět jistá doporučení pro její 

implementaci, která by měla vést k jednotnější podobě pravidel v jednotlivých členských státech. 

Takto široká volnost pro implementaci ATAD členskými státy však nebyla vnímána všemi 

zástupci členských států pozitivně. Například základní práh 30 % EBITDA některým 

zákonodárcům připadal příliš velkorysý na to, aby zabránil možnosti mezinárodních korporací 

pomocí dluhového financování přesouvat zisk. Ve hře tak určitou dobu bylo také snížení tohoto 

pravidla na 10 % EBITDA, což by bylo rovněž v souladu s Action 4 BEPSu. OECD však v roce 

2015 zveřejnilo průzkum, na který bylo při rozhodování poukázáno, dle něhož by při zavedení 

10% limitu nebyla omezena odpočítatelnost úroků u 62 % společností a při limitu 30 % by to bylo 

87 % společností. Záměrem tedy bylo nezatížit poplatníka do takové míry.54 Rovněž se objevily 

                                                 
53 Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se 

daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, článek 4, Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-

directive_en 
54 Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4; 2015, OECD, [cit. 

2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/limiting-base-erosion-involving-interest-deductions-and-other-

financial-payments-action-4-2015-final-report-9789264241176-en.htm 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
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názory zavrhující koncept aplikace základního pravidla na individuální entity a jeho nahrazení 

pouze pravidlem pro skupiny, které dává postavení jednotlivé entity do kontextu celé skupiny.55 56 

Formulace pravidla omezení dańové uznatelnosti úroků v rámci ATAD byla rovněž 

kritizována ve zprávě konfederace daňových poradců („CFE“), především proto, že ponechala 

řadu doporučení OECD v nepovinné podobě. Ponechání řady mayprovision je v koncepčním 

rozporu s jinak zavedeným principem minimálních standardů, protože negarantuje použití daných 

nástrojů (byť s jinou intenzitou). Rozdílné podoby implementace ATAD v členských státech tak 

s velkou pravděpodobností povedou k právní nejistotě jednotlivých poplatníků z členských států 

EU.57 Celkově tedy lze shrnout, že směrnice ATAD sice plní cíle stanovené ve zprávě BEPS, ale 

nejde nad její rámec tím, že by stanovovala více sjednocující úpravu pro členské státy EU. 

3.3 Implementace směrnice ATAD v dalších členských státech EU 

Materiály OECD ponechaly poměrně široký prostor pro implementaci pravidel 

jednotlivými státy a úprava směrnice ATAD svými doporučeními tento prostor prakticky nezúžila. 

Uvedený stav vede k poměrně širokému rozptylu přijatých, pozměněných, nebo ponechaných 

pravidel daňové uznatelnosti úroku v jednotlivých státech, což způsobuje samo o sobě poměrně 

velkou nepřehlednost, a to primárně pro mezinárodní společnosti, úpravu jejichž vztahů mají 

pravidla primárně řešit. Můžeme tedy říct v souvislosti se směrnicí ATAD, že došlo ke zpřísnění 

/ zacílení právní úpravy, v žádném případě však nedošlo ke sjednocení ani nutně k jejímu 

zjednodušení. 

Dále uvadím příklady stavu pravidel nízké kapitalizace před implementací směrnice ATAD 

a upravenou podobu po implementaci směrnice do lokálního právního řádu (pokud k ní došlo) ve 

vybraných zemích. Na závěr uvedu srovnání základních prvků provedených novelizací 

v souvislosti s implementací směrnice ATAD. 

                                                 
 
55 HOLZINGER, Raphael a Werner LEITER. BEPS and ATAD – Are the cards being reshuffled? [online]. 2017 [cit. 

2019-07-07]. Dostupné z: https://www.grantthornton.at/themen/blogs/beps/ 
56 De MASI, Fabio. Anti-BEPS Directive / Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) [online]. [cit. 2019-07-06]. 

Dostupné z: https://www.fabio-de-masi.de/kontext/controllers/document.php/231.a/f/97686a.pdf 

57 Opinion Statement FC 3/2016 on the European Commission´s proposal for an Anti-Tax Avoidance 

Directive [online]. Confederation fiscale europeenne, 2016 [cit. 2019-07-06]. strana 6, Dostupné z: 

https://taxadviserseurope.org/wp-content/uploads/2018/05/CFE-Opinion-Statement-FC-3-2016-on-the-Anti-Tax-

Avoidance-Directive.pdf 
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3.3.1 Slovensko 

Slovensko zavedlo nová pravidla nízké kapitalizace k 1. lednu 2015, tedy ještě před 

zveřejněním návrhu směrnice ATAD. Jednalo se o brzkou reakci na závěry zprávy OECD, 

podstatné prvky zaváděné směrnicí ATAD, tak již i v této právní úpravě lze pozorovat. 

Před rokem 2015 Slovensko nemělo pravidla nízké kapitalizace v zákoně o daních z příjmů 

upravené. Historicky po rozdělení Československa mělo Slovensko zavedena obdobná pravidla 

poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu jako Česká republika – 4:1. V roce 2000 zavedlo volnější 

režim pro pojišťovny – 6:1. V roce 2004 byla pravidla nízké kapitalizace ve slovenském zákoně o 

daních z příjmů zrušena a do roku 2015 nebyla ničím nahrazena.58 

V roce 2015 Slovensko zavedlo limit pro maximální výši daňově uznatelných úroků 

z úvěrů a půjček poskytnutých mezi závislými osobami (včetně tuzemských osob) ve výší 25 % 

EBITDA.59 Pravidlo se tak vztahovalo pouze na závislé osoby a nedošlo ke kombinaci se žádnou 

předchozí úpravou poměru ku vlastnímu kapitálu.  

Slovenský zákonodárce přijal k 1. lednu 2019 daňový balíček implementující změny 

v souvislosti se směrnicí ATAD, pravidla pro nízkou kapitalizaci však v balíčku upravena 

nebyla.60 Slovensko však s další úpravou těchto pravidel počítá, jak uvádím v textu níže. 

3.3.2 Německo 

Obdobně i Německo mělo zavedeno pravidlo zohledňující výši EBITDA již před 

zveřejněním návrhu směrnice ATAD, a to konkrétně od zdaňovacího období počínajícího 

1. lednem 2008.  

Před rokem 2008 bylo v Německu uplatňováno pravidlo nízké kapitalizace, které určilo 

poměr cizího k vlastnímu kapitálu ve výši 1,5:1. Toto pravidlo se uplatnilo pouze ve vztahu ke 

spojeným osobám. Obdobně jako v České republice byl úrok z úvěru od spojené osoby na nákup 

podílu v dceřiné společnosti celý považován za daňově neuznatelný.61  

                                                 
58 HALÍČEK, Radek. Nízká kapitalizace z pohledu daňového práva. Praha, 2010. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc, s. 92 
59

Daň z príjmov, CIT Academy [online]. Deloitte, 2017 [cit. 2019-07-07]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/events/CIT%20Academy%20November%202017%

20for%20print.pdf 
60 CIRAN, Tomáš a Branislav ĎURAJKA. Daňové a právne aktuality - September 2017 [online]. KPMG, 2017 [cit. 

2019-07-07]. Dostupné z: https://home.kpmg/sk/sk/home/insights/2017/09/danove-a-pravne-aktuality-september-

2017.html 
61 WEBBER S. Thin Capitalization and Interest Deduction Rules: A Worldwide Survey. Tax Notes International. 

2010;60(9):683-708., str. 31-34 
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V roce 2008 došlo k podstatné novelizaci a pravidlo nízké kapitalizace bylo nahrazeno 

velice známým pravidlem EBITDA 30 %, které se stalo zřejmým předobrazem pro zprávu BEPS 

a směrnici ATAD.   

Limitace daňově uznatelných úroků byla stanovena bez ohledu na to, zda je placeno 

spojené či nespojené osobě, délku úvěru, nebo formu financování. Za účelem ochrany malých a 

středních podniků zavedlo Německo rovněž omezení de minimis ve výši 3 mil. EUR (do roku 

2010 to bylo pouze 1 mil. EUR).  Neuznanou část úroku bylo možné odečíst v následujících letech. 

Vzhledem k tomu, že Německo již mělo minimální standardy pravidel nízké kapitalizace 

zavedeny, nebylo nutné provádět novelizaci. Německý zákonodárce pouze zvažoval zavedení 

několika mayprovisions, jako jsou upravená pravidla pro skupiny (group ratio), které nebyly 

součástí německé úpravy. Tyto výjimky však nebyly doposud zavedeny.62 

3.3.3 Kypr 

Do konce roku 2018 Kyperská republika neměla v platnosti žádná pravidla nízké 

kapitalizace. Vzhledem k příznivému daňovému režimu a přítomnosti řady holdingových struktur 

se jednalo o podstatnou informaci z pohledu daňového plánování. 

K 1. lednu 2019 nabyla účinnosti novela zákona transponující směrnici ATAD. Bylo 

zavedeno základní pravidlo EBITDA 30 %, de minimis pravidlo 3 milióny EUR. Pravidlo se 

neuplatní pro banky a další finanční instituce. Neuznaný úrok je možné přenést do dalších období. 

Skupinové pravidlo (pouze pro kyperské entity) – EBITDA celé skupiny se počítá dohromady. 

Dále bylo zavedene klasické skupinové pravidlo pro konsolidované skupiny.63  

3.3.4 Rakousko 

Před rokem 2014 zvláštní pravidla nízké kapitalizace v Rakousku neexistovala. Na základě 

judikatury však daňové úřady mohly překlasifikovat úvěr poskytnutý společníkem.  

                                                 
62 Potential impact of EU ATAD on German tax law [online]. Deloitte, 2016 [cit. 2019-07-07]. Dostupné z: 

https://www.taxathand.com/article/4213/Germany/2016/Potential-impact-of-EU-ATAD-on-German-tax-law 
63 Cyprus adopts legislation implementing EU Anti-Tax Avoidance Directive [online]. EY, 2019 [cit. 2019-07-07]. 

Dostupné z: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Cyprus_adopts_legislation_implementing_EU_Anti-

Tax_Avoidance_Directive/$FILE/2019G_001559-

19Gbl_Cyprus%20adopts%20legislation%20implementing%20EU%20ATAD.pdf 
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Správný poměr cizího a vlastního kapitálu byl určován na základě pravidla tržního odstupu. 

Daňový subjekt mohl požádat o závazné stanovisko, obecně však byl doporučován poměr 1:4. 

Neuznaný úrok byl považován za výplatu podílu na zisku a podroben 25% srážkové dani.64 

V roce 2014 bylo zavedeno pravidlo omezující daňovou uznatelnost úroku vyplaceného 

spřízněné osobě usazené v zemi s nízkým zdaněním (méně než 10 % sazba daně). Toto pravidlo 

však nebylo shledáno Evropskou komisí za postačující k plnění účelu stanovenému ve směrnici 

ATAD. Rakousko předpokládalo prodloužené období k implementaci směrnice ATAD až do roku 

2024 (blíže rozebráno v bodě 3.4.3 této práce), což však Komise nepotvrdila. Rakousko tak k 1. 

lednu 2019 neimplementovalo pravidlo nízké kapitalizace dle směrnice a rychlá implementace se 

v tuto chvíli nedá předpokládat.65 

3.3.5 Polsko 

Pravidla nízké kapitalizace v Polsku se vztahovala pouze na spojené osoby, a to pouze 

pokud společník drží více než 25 % hlasovacích práv. Úvěry poskytnuté společníkem společníka 

podniku pod tato pravidla nespadaly. Od roku 2005 se pravidla vztahovala i na zahraniční věřitele, 

ale nikdy ne na stálé provozovny. 

Povolený poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu byl 3:1. Neuznaný úrok nebylo možné 

využít v následujících obdobích, nebyl však ani překlasifikován na výplatu podílů na zisku.  

Polsko implementovalo směrnici ATAD do svého právního řádu již s účinností k 1. lednu 

2018, tedy o rok dříve, než byla stanovena povinná implementace ve směrnici. V polské podobě 

můžeme pozorovat rovněž základní pravidlo EBITDA 30 %, ovšem pravidlo de minimis určil 

polský zákonodárce podstatně nižší, než je maximum 3 milióny EUR, a to na pouhé 3 milińy PLN. 

Pravidlo se uplatní jak pro spojené, tak pro nespojené osoby. Neuznaný úrok může být přenesen 

do následujících pěti let, je zde tedy stanoveno časové omezení. Pravidlo se neuplatní pro banky a 

                                                 
64 GOUTHIERE, Bruno: A Comparative Study of the Thin Capitalization Rules in the Member States  

of the European Union and Certain Other States. European Taxation, Volume 45, 2005, č. 9.  

International Bureau of Fiscal Documentation. Amsterdam 2005, s. 370-372, Lund, Henrik, Korsgaard,  

Carina Marie, Albertsen Matthias: Financing: A Global Survey of Thin Capitalization and Transfer  

Pricing Rules in 35 Selected Countries, International Transfer Pricing Journal, November/December  

2008. Amsterdam 2008, s. 288-289 
65 Austria to implement promptly the ATAD interest limitation rule [online]. PWC, 2018 [cit. 2019-07-07]. Dostupné 

z: https://www.pwc.com/gx/en/tax/newsletters/pricing-knowledge-network/assets/pwc-tp-austria-atad-interest-

limitation-rule.pdf 
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další finanční instituce.66 Vzhledem k nepřesné implementaci směrnice však polská úprava 

pravidla nízké kapitalizace nepokrývá finanční pronájem.67 

3.3.6 Srovnání vybraných jurisdikcí 

  Německo Rakousko Kypr Polsko Slovensko Česko 

Plánovaná / provedená 

změna pravidel nízké 

kapitalizace v souvislosti 

s ATAD 

NE 

potenciálně 

malé úpravy 

mayprovisions ANO ANO ANO ANO ANO 

Implementoval stát včas 

ATAD do počátku 2019? ANO NE ANO ANO 

ANO, zbytek 

úprav do 2024 NE 

Základní pravidlo EBITDA 

30 % ANO 

zatím 

nejasné ANO ANO NE, 25 % ANO 

Pouze pro spřízněné osoby 
NE  

zatím 

nejasné NE NE  ANO NE 

De minimis ekvivalent 

3 MEUR ANO 

zatím 

nejasné ANO 

NE, pouze 

3M PLN NE ANO 

Pravidlo pro skupiny NE, zvažuje 

se 

zatím 

nejasné ANO NE NE NE 

Přenos do následujících 

období 
ANO 

zatím 

nejasné ANO 

ANO, 

pouze do 5 

let NE ANO 

Kombinace s dříve platnými 

pravidly (bez větších změn) NE 

zatím 

nejasné NE NE NE ANO 

Tabulka 11 - Srovnání vybraných jurisdikcí68 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že způsob implementace v jednotlivých členských 

státech nebyl proveden ani zdaleka jednotným způsobem a rozptyl v implementaci jednotlivých 

mayprovisions je značný. Do jisté míry se tento výsledek dal očekávat, vzhledem k tomu, jak 

široce byla regulace ve směrnici stanovena. Výše základního pravidla však byla až na připad 

Slovenska stanovena v nejvolnější podobě 30 %. 

Dále lze pozorovat, že většina států zvládla transponovat směrnici ATAD včas a Česká 

republika je tak s pomalejší transpozicí spíše výjimkou (až na Rakousko, které očekávalo 

prodloužení).  

                                                 
66 KABAS-KOMORNICZAK, Renata. CIT taxable persons to face major changes in 2018 [online]. Rodl & 

Partner, 2017 [cit. 2019-07-07]. Dostupné z: 

http://www.roedl.net/pl/en/hot_news/corporate_income_tax_cit_in_poland/cit_in_poland_major_changes_in_2018.

html  
67 SROGA, Marcin. New thin capitalisation rules in Poland [online]. TaylorWessing, 2018 [cit. 2019-07-07]. 

Dostupné z: https://poland.taylorwessing.com/en/insights/international-tax-update/poland-new-thin-capitalisation-

rules-in-poland?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original 
68 Vlastní zpracování na základě výše uvedených zdrojů 
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U všech vybraných jurisdikcí však můžeme pozorovat, že nedošlo ke kombinaci stávajících 

pravidel omezení nízké kapitalizace (např. poměr VK/CK) s novými pravidly dle směrnice ATAD. 

3.4 Česká implementace pravidel omezení uznatelnosti úroků podle směrnice ATAD 

V návaznosti na přijetí směrnice ATAD Radou EU v roce 2016 začal rovněž český 

zákonodárce postupně pracovat na transpozici nových pravidel omezení daňové uznatelnosti úroků 

do českého právního řádu. Vzhledem k tomu, že předpokládaná účinnost nových pravidel dle 

ATAD byla stanovena na počátek roku 2019, neměl zákonodárce příliš času na úpravy znění, a 

transpozice musela postupovat poměrně rychleji, než je zpravidla u implementací evropských 

směrnic v oblasti přímých daní zvykem. 

 V dubnu 2017 proto ministerstvo financí vydalo diskuzní materiál s názvem 

„Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem v České republice.“ 

Pravidla nastíněná v dokumentu byla zřejmě prvním výkopem, který měl odstartovat debatu 

odborné veřejnosti. Základní pravidlo zde bylo stanoveno jako limit 30 % EBITDA, ministerstvo 

však otevřelo rovněž tento hraniční bod k další diskuzi. 

Ministerstvo financí následně využilo připomínky získané z diskuzního materiálu a vydalo 

jistou indikaci, jaká pravidla hodlá v transponovat do národní úpravy. V základním pravidlu oproti 

finální podobě zákona ke změně nedošlo, změny však můžeme pozorovat například u výše hranice 

de minimis, které ministerstvo hodlalo původně stanovit velice restriktivně na 1 mil. EUR (cca 30 

miliónů korun) a rovněž v plánovaném zrušení stávajících pravidel upravujících nízkou 

kapitalizaci, ke kterému nakonec nedošlo.69 

Mezi odbornou veřejnost a poplatníky byl počátkem roku 2018 vypuštěn úvodní návrh 

novelizace ZDP. Poplatníci tak měli necelý rok před účinností v rukou konečně materiál s přesněji 

popsanými pravidly, které se pro zdaňovací období počínající po 1. lednu 2019 již měly aplikovat. 

Novelizace pravidla limitace dańové uznatelnosti úroků zakomponovala do zákona v nových 

paragrafech 23e a 23f ZDP. 

3.4.1 Pravidla dle návrhu zákona 

Limitem pro nadměrné výpůjční výdaje (tj. daňové výpůjční výdaje minus zdanitelné 

výpůjční příjmy) byl určen vyšší z 30% EBITDA nebo 80 mil. Kč (tj. cca 3 mil. EUR). Tomuto 

omezení není možné předejít použitím cen, které by nebyly sjednány mezi nezávislými stranami. 

                                                 
69 Interní komunikace zaslaná Ministerstvem financí České republiky EY ke konzultaci v únoru 2018 
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Výpůjční výdaje jsou zde stanoveny široce – zahrnují zejména: 

- finanční výdaje (§25/1/w ZDP dle úpravy před novelizací) 

- pomyslný úrok u derivátu či výdaj ze zajišťovacího derivátu souvisejícího s finančním 

výdajem; 

- kurzové rozdíly související se závazky generujícími výše uvedené výdaje; 

- úrok obsažený v platbách za finanční leasing; 

- kapitalizovaný úrok (tehdy, kdy vstupuje do nákladů); 

- výdaje obdobné jako výše popsané výdaje. 

Daňový zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je dle definice v novele zjednodušeně 

součtem: 

- obecného základu daně před aplikací tohoto pravidla (řádek 200 daňového přiznání); 

- základu daně podléhajícího srážkové dani; 

- samostatného základu daně; 

- daňových odpisů majetku; 

- daňového odpisu goodwillu/oceňovacího rozdílu; 

- nadměrných výpůjčních výdajů.  

 Nadměrné výpůjční výdaje nad limit je možné uplatit v následujících letech (pokud není 

převýšen limit v daném roce), nepřechází však na právní nástupce. Vyjmuty ze základního 

pravidla jsou vyjmenované finanční podniky a samostatné podniky, které nemají přidruženou 

osobu dle definice CFC pravidel, stálou provozovnu, nebo povinnost podrobit se sestavení 

konsolidované účetní závěrky.  

Zjednodušený praktický kalkulační postup: 

- Kalkulace nadměrných výpůjčních nákladů (pouze daňové položky – tj. např. výdaje dle 

§25/1/w či §25/1/zk ZDP do výpočtu nevstupují) (např. 300 – 30 = 270). 

- Pokud je základ nižší či roven 80 mil. Kč, pak nebude nedaňová úprava. 

- Pokud je vyšší než 80 mil. Kč, pak je nutno zkalkulovat 30% z daňového zisku před úroky, 

zdaněním a odpisy (30% z 500 = 150). 

- Limitem uznatelnosti bude vyšší z (i) 80 mil. Kč a (ii) 30% z daňového zisku (90). 
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- Nedaňová úprava bude pouze rozdíl mezi nadměrnými výpůjčními náklady a limitem (270 

- 150 = 120).70 

3.4.2 Pravidla dle finálního znění zákona 

Návrh zákona však při schvalování doznal několika změn. V oblasti výpůjčních výdajů se 

jednalo se především o rozšíření definice finančních výdajů tak, aby obsahovaly rovněž náklady 

na obstarání, zpracování úvěru, poplatků za záruky, včetně těch, které plynou nespojeným osobám. 

Dále byly do definice přidány výdaje, které svou podstatou představující plnění za poskytnutí 

úvěrového finančního nástroje (např. islámské financování). Jednalo se pouze o doplnění z návrhů 

uvedených v materiálech OECD a ATAD. 

Jako další výjimka ze základního pravidla byl v souladu se směrnicí ATAD přidán časový 

limit pro kapitalizované úroky u majetku uvedeného do užívání před 17. červnem 2016 a obdobně 

úroky obsažené v úplatě za finanční leasing uzavřený před 17. červnem 2016. Tyto úroky se 

nebudou považovat za výpůjční výdaje. 

Můžeme pozorovat, že pravidla se měnila v průběhu tvorby implementace a ministerstvo 

nemělo jasnou koncepci transpozice od počatku. Nejpodstatnější změnou, ke které v průběhu 

tvorby přípravy transpozice došlo, bylo ponechání stávající právní úpravy nízké kapitalizace a 

přidání nových pravidel dle směrnice ATAD nad jejich rámec. Obecně česká implementace 

obsahuje všechna povinná pravidla stanovená ve směrnici ATAD, většina mayprovision jako např. 

pravidla pro skupiny však přijata nebyla. 

3.4.3 Účinnost novelizace 

Směrnice ATAD předvídala transpozici pravidel omezení uznatelnosti úroků k 31. prosinci 

2018, což se však českému zákonodárci včas nepodařilo. Směrnici do konce roku 2018 

netransponovaly ani např. Maďarsko, Estonsko, Irsko, Litva a Slovensko.71 Jedná se však o státy, 

které měly již implementována obdobná pravidla omezení uznatelnosti úroků a lhůta pro 

implementaci pravidel pro ATAD byla v takovém případě prodloužena až do roku 2024 (v případě 

Slovenska se jednalo o obdobné pravidlo EBITDA 25 %). To však není případ České Republiky 

(a také Rakouska), pro níž se prodloužení do roku 2024 neuplatňuje.  

                                                 
70 EY tax news únor 2018, vlastní zpracování, revize Vladimír Sopkuliak 

71Interest Limitation Rules in the EU [online]. WTS Global, 2018 [cit. 2019-07-07]. Dostupné z: 

https://www.icon.at/fileadmin/media/News_Publikationen/Fachpulikationen/2018/WTS_Global_Study_Interest_Li

mitation_Rules_2018_geaendert.pdf 
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Česká transpozice se stala účinnou teprve pro zdaňovací období počínající 1. dubnem 2019, 

a to především kvůli komplikacím se schválením daňového balíčku v Parlamentu. Poslanecká 

sněmovna postoupila návrh zákona Senátu až 8. ledna 2019, přičemž senát po projednání zákona 

30. ledna 2019 návrh sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy. Zákon byl schválen Poslaneckou 

sněmovnou v původním znění až 12. března 2019 a následně byl zákon 15. března 2019 podepsán 

prezidentem. V této situaci tedy vyvstala otázka plánované účinnosti k 1. dubnu, protože novela 

byla vyhlášena ve sbírce zákonů až 28. března 2019.  

Základní přechodné ustanovení novely ZDP říká (jsou výjimky): „Pro daňové povinnosti 

u daně z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i 

pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Obecná účinnost novely říká (jsou výjimky): Tento 

zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 

Když se podíváme do zákona o sbírce zákonů do §9/2 - ten v první větě říká: Není-li 

stanoven pozdější den nabytí účinnosti, právní předpis vyhlašovaný ve Sbírce zákonů a 

mezinárodních smluv nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho 

vyhlášení.  

Lze si tedy položit otázku, jestli by účinnost neměla být 15 dnů po vyhlášení, tj. nikoliv 1. 

dubna, ale o pár dnů později. Nicméně, druhá věta zákona o sbírce zákonů do §9/2 říká: Vyžaduje-

li to naléhavý obecný zájem, lze stanovit výjimečně dřívější den nabytí účinnosti, nejdříve však 

počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení; vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení 

státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s ním, lze stanovit, že právní 

předpis nabude účinnosti vyhlášením. Vyhledem k avizované účinnosti k 1. dubnu, jenž zůstala 

v tomto případě nezměněna72, zákonodárce vycházel pravděpodobě ze zmíněného § 9 odst. 2. 

Nepřímý účinek směrnice 

V případě České republiky můžeme potenciálně zvažovat nepřímý účinek směrnice pro 

první čtyři měsíce roku 2019, vzhledem k tomu, že se obsažená pravidla nepodařilo transponovat 

do národní legislativy včas. Bezprostřední aplikaci směrnice můžeme vyvozovat z rozsudku 

Soudního dvora EU Van Duyn73, který popsal následky uplynutí lhůty pro transpozici. V takovém 

případě se aplikují pouze dostatečně jasná (přesná a bezpodmínečná) ustanovení směrnice, 

                                                 
72Informace k novele zákona o daních z příjmů [online]. Finanční správa, 2019 [cit. 2019-07-07]. Dostupné z: 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-o-dani-z-prijmu-9674  
73 Rozsudek Soudního dvora EU, Van duyn v home office, 1974, C-41/74 
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přičemž směrnice se bezprostředně může aplikovat pouze k tíži státním subjektům a ne k 

jednotlivcům.  

V období od počátku roku 2019 do účinnosti v dubnu 2019 tak lze uvažovat o nepřímém 

účinku směrnice ATAD v českém právním řádu. Nepřímý účinek byl výslovně přiznán ve věci 

Von Colson74, jedná se o povinnost orgánů vykládat vnitrostátní právo v souladu 

s netransponovanou směrnicí (eurokonformní výklad). Potenciálně by tak jakýkoliv daňový 

poplatník mohl žalovat stát pro náhradu škody vzniklou v důsledku včasné netranspozice směrnice 

viz případ Francovich.75 Žaloba na náhradu škody u Soudního dvora EU je podmíněna současným 

splněním tří podmínek:  

• Včas netransponovaná směrnice směřuje k založení práv jednotlivců. 

• Došlo dostatečně závažnému porušení směrnice. 

• Mezi porušením směrnice a vzniklou škodou existuje přímá souvislost. 

Pokud se však na věc podívám realistickým pohledem, je velice nepravděpodobné, že by 

některý poplatník utrpěl škodu v souvislosti s opožděnou transpozicí směrnice, protože pravidla 

výpočtu nízké kapitalizace zůstávají stejná a zjednodušeně dochází pouze k přidání nových 

pravidel, která mohou potenciálně vést k vyšší míře neuznatelného úroku.  

Jedná se však o obecné zjednodušení a může dojít i k případům, kde by poplatník mohl 

potenciálně utrpět škodu, například vzhledem k možnosti převedení neuznatelného úroku do 

dalších zdaňovacích období dle nové úpravy. Na základě předchozí úpravy by poplatník řešil 

pomocí převodu vzniklé daňové ztráty, který je však omezen pouze pro pět zdaňovacích období. 

Ztrátu lze rovněž za určitých okolností převést na právního nástupce, což v případě neuznaného 

úroku dle § 23e ZDP možné není. Případy, kde by daňový subjekt mohl vymáhat náhradu škody 

na základě přímého účinku směrnice v důsledku její pozdní implementace si tak dokáži představit. 

  

                                                 
74 Rozsudek Soudního dvora EU, Von Colson v Land Nordrhein-Westfalen,1984, C 14/83 
75 Rozsudek Soudního dvora EU, Francovich v Italy, 1991, C-6/90 
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4 Analýza potenciálně problematických aspektů české implementace 

pravidel omezení uznatelnosti úroků podle směrnice ATAD 

Obecně můžeme tvrdit, že regulativní snaha OECD v této oblasti, společně s evropskou 

úpravou směrnice ATAD, připravila poměrně pevný legislativní i výkladově/aplikační základ pro 

úpravu českého zákonodárce. Co se týče ideového ukotvení a vyjádření účelu úpravy, lze tedy 

vycházet při výkladu české úpravy z pevného základu. Konkrétní znění pravidel nízké kapitalizace 

se však v jednotlivých státech liší. 

V souvislosti s uvedením nových pravidel nízké kapitalizace do českého právního řádu 

bylo k počátku prvního zdaňovacího období, kdy nabyly účinnosti, ponecháno mnoho 

nezodpovězených otázek, které zákon neřeší a ministerstvo k nim zatím nepřipravilo žádnou bližší 

úpravu v podzákonných předpisech nebo metodice. K některým předvídaným otázkám získala 

odborná veřejnost indikativní odpovědi, které však nejsou v žádném případě závazné a široké 

veřejnosti a jednotlivým daňovým poplatníkům nezaručují právní jistotu v aplikaci nových 

pravidel. V případě vydání metodiky však ani takováto úprava poplatníky nutně nezavazuje, 

protože právně závazným je pouze znění zákona. Pro získání větší jistoty si tak poplatníci budou 

muset počkat několik let na judikaturu Nejvyššího správního soudu. 

4.1 Vybrané koncepční a metodické problémy 

V České republice se zákonodárce rozhodl pro kombinaci stávající úpravy omezení 

uznatelnosti úroku v maximálním poměru 1:4 VK/CK (1:6 u finančních institucí) s novou úpravou 

EBITDA 30 % dle směrnice ATAD. Prakticky provede poplatník v první řadě test nízké 

kapitalizace (původní pravidlo) a případně poté vyloučí nedaňové náklady. Následně budou 

výpůjční náklady podrobeny novému pravidlu. Není však například zřejmé, zda vyloučené 

výpůjční náklady dle starých pravidel nízké kapitalizace budou vstupovat rovněž do nového testu 

daňové uznatelnosti EBITDA 30 %. 

 Tento přístup, ikdyž předvídaný ve zprávě BEPS, se ukázal být spíše výjimečný. 

Konkrétně ve vybraných státech, které jsem použil pro srovnání v bodě 3.3 této práce nebyl tento 

přístup použit ani u jednoho státu. 

Reálně pro daňové poplatníky znamená další administrativní zátěž a kombinace pravidel 

představuje další nároky na odbornost zaměstnanců subjektů. Obecně toto nastavení přispívá ke 

složitosti a špatné pochopitelnosti českého daňového prostředí.  

Dalším koncepčním problémem je využití pravidla de minimis u vysoce fragmentovaných 

skupin. Pravidlo de minimis je primárně zamýšleno s účelem ulevit menším podnikům a také jim 
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ubrat administrativní zátěž (stále mají povinnost sledovat, zda nepřekročili hranici pro 80 MCZK 

nadměrných výpůjčních nákladů). Vysoce fragmentované skupiny, jako například developeři, 

kteří vkládají nové projekty vždy do samostatných SPV, mohou profitovat z poměrně vysokého 

stropu pravidla de minimis, který jednotlivým SPV umožní vyhnout se úplně omezení daňové 

uznatelnosti dle nových pravidel EBITDA 30 %. V souladu s ATAD se takovému chování dalo 

zabránit užitím speciálních zacílených pravidel, jakými je právě např. zachovaný thin cap 1:4, 

který takové situace aspoň částečně pokrývá, ikdyž na základě jiných metrik.   

Nedá se tvrdit, že by jiné zacílené pravidlo nedokázalo pokrýt konkrétně situaci 

fragmentovaných skupin lépe, ale přinejmenším v tomto případě zachování předchozí úpravy 

omezení uznatelnosti umožňuje pokrýt situace, na které by se nová pravidla neuplatnila. 

4.1.1 Problémy starých pravidel 

Problematické aspekty pravidel nízké kapitalizace byly částečně zachovány. Jde především o: 

Výklad back-to-back financování 

Jedná se o úvěry poskytnuté nespojenou osobou, kde riziko nese ekonomicky spojená 

osoba. Dle novelizované textace § 25 odst. 1 písm. w) ZDP76 je spojenou osobou rozuměna rovněž 

osoba jinak s podnikem nespojená – věřitel, pokud je úvěr sjednán za podmínky přijetí dalšího 

úvěru věřitelem od spojené osoby. Jedná se tedy ve skutečnosti o poskytnutí úvěru spojenou 

osobou pouze s využitím prostředníka, který spojenou osobou není.  

Úpravou § 25 odst. 1 písm. w) ZDP však nebyly postiženy všechny případy obcházení 

pravidel nízké kapitalizace skrze nespojenou osobu. Upraveny nejsou například případy, kdy 

nespojené osobě jako věřiteli primárního vztahu není poskytnut úvěr jinou spojenou osobou, ale 

tato spojená osoba efektivně nese rizika či související výnosy primárního úvěru.  

Dalším případem je například využití svěřeneckého fondu, který není formálně spojenou 

osobou. Jedná se o soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, 

spravovaný jmenovanou osobou ve prospěch beneficienta.77 Beneficient (spojená osoba) tak 

v tomto případě nemá kontrolu nad svým majetkem a není považována ani za jinak spojenou osobu 

dle §23 odst. 7 písm. b) ZDP. Ekonomicky však na dané úpravě profituje, resp. připadají mu 

případné výnosy a pravidlo nízké kapitalizace se na něj neuplatní.78 

                                                 
76 Novela č. 87/2009 Sb., měnící zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
77 § 1448 a dále zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
78 HALÍČEK, Radek. Nízká kapitalizace z pohledu daňového práva. Praha, 2010. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_osobnost
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Lze tak argumentovat, že v těchto případech dochází k obcházení smyslu pravidla nízké 

kapitalizace. Potenciálně by se tak v konkrétních případech dalo uvažovat o zneužití práva. 

Zneužití práva v daňových otázkách je častým předmětem sporů u Nejvyššího správního soudu 

(„NSS“) a existuje k němu četná a poměrně konzistentní judikatura. V souladu s dlouhodobým 

rozhodováním NSS byl v návaznosti na implementaci ATAD (pravidlo GAAR) v roce 2019 

novelizován rovněž daňový řád konkrétně § 8 odst 4, kretý stanovuje, že „při správě daní se 

nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž 

převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního 

předpisu.“ Důležitým faktorem je tedy, zda převažujícím účelem právního jednaní je získání 

daňové výhody, nebo k danému jednání existují jiné podstatné důvody vycházející z podnikání.  

Pokud by tedy převažujícím účelem daného strukturování bylo získání daňového 

zvýhodnění – v tomto případě uznatelného úroku neaplikací pravidel nízké kapitalizace dle § 25 

odst. 1 písm. w) ZDP, správce daně by k takovému jednání nemusel přihlížet a pravidla nízké 

kapitalizace by se mohla aplikovat. Nová pravidla se na back-to-back financování bezesporu 

uplatní. 

Eroze kapitálu při akvizici 

Častým akvizičním scénářem je nákup akcie nebo obchodního podílu na cílové společnosti 

(„targetu“) pomocí založení zvláštní společnosti („SPV“). Přímý nákup akviziční společností je 

často zabráněn pravidly omezení finanční asistence. Pokud SPV nakoupí nové aktivum, je nákup 

targetu obvykle financován spřízněnou osobou nebo jinou třetí stranou. Účelové založené SPV 

však zpravidla nemá vysoký vlastní kapitál. V dalším kroku je zfúzována target s SPV. Výnosy 

z targetu jsou pak součástí výsledovky akviziční společnosti, stejně jako finanční náklady z titulu 

akvizičního dluhu.  

 Tyto náklady jsou obecně považovány za vynaložené v souladu s § 24 odst. 1 zákona o 

daních z příjmů, pokud ovšem nepodléhají omezením z titulu pravidel nízké kapitalizace. Důležité 

je posoudit poměr úvěrů od přijatých osob před fúzí a po fúzi. SPV při fúzi zaniká bez likvidace a 

účetní hodnota podílu v SPV je vyloučena proti vlastnímu kapitálu zfúzovaných společností. 

Účetní postup není daňově neutrální, pokud hodnota podílu cílové společnosti v účetnictví 

SPV je vyšší než hodnota vlastního kapitálu targetu v jejím účetnictvím před fúzí. Uvedená 

nerovnost je v praxi spíše obvyklá, vzhledem k tomu, že české účetnictví je postaveno na 

historických cenách a nebere v potaz změny hodnoty majetku a podíl na cílové společnosti, je 
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vyjádřen skutečnou pořizovací cenou. Kupní cena cílové společnosti z tohoto důvodu zpravidla 

převyšuje její vlastní kapitál.79  

Vyloučení podílu na targetu proti vlastnímu kapitálu po fúzi vede ke snížení vlastního 

kapitálu o rozdíl mezi pořizovací hodnotou targetu a hodnotou jejího vlastního kapitálu. Pokud by 

následkem fúze došlo k záporné výší vlastního kapitálu, dle § 25 odst. 1 písm. w) by veškeré 

finanční náklady souvisejících s úvěry poskytnutými spojenými osobami byly považovany za 

daňově neuznatelné. Poplatník může uznatelnosti docílit navýšením vlastního kapitálu, nebo 

přeceněním majetku targetu před samotnou fúzí.  

Nízká kapitalizace je tedy jeden z aspektů, který je nutný brát při akvizičním plánování 

v potaz. Společnost by však měla vzít v potaz rovněž zneužití práva, které je upraveno rovněž 

novými pravidly GAAR upravenými ve směrnici ATAD. 

Stálá provozovna 

Nevyřešenou otázkou z pohledu nízké kapitalizace je rovněž aplikace pravidel pro stálé 

provozovny cizích daňových poplatníků. Stálá provozovna je daňový koncept, se kterým jsou 

spojeny dodatečné daňové povinnosti subjektu. Stálá provozovna může vzniknout daňovému 

subjektu na území, na kterém není daňovým rezidentem, ale vykonává na něm ekonomickou 

činnost. V případě vzniku stálé provozovny je daňový subjekt povinen ve státě vzniku danit příjmy 

ze zdrojů na území tohoto státu.80 

Na první pohled se zdá, že stálá provozovna pravidlům nízké kapitalizace nepodléhá, 

vzhledem k tomu, že stálá provozovna jako taková nedrží vlastní kapitál. Porovnávání poměru 

neexistujícího vlastního a cizího kapitálu se tak zdá být nemožné. Existují však interpretace, které 

aplikaci pravidel nízké kapitalizace umožňují. Jedná se především o případy, kdy stálá provozovna 

drží v účetnictví jasně přiřaditelný neúročený závazek, který je analogicky považován za vlastní 

kapitál stálé provozovny. Takový závazek se vkladem společníka sdílí mnoho podobností, 

takovýto výklad, který jde po účelu normy se tedy zdá pochopitelný.  

Přidělení hypotetického kapitálu, kterým by byla vybavena obdobná česká společnost, je 

další teoretickou možností. Tento výklad se nedá dovodit ze zákona, problematickou oblastí by 

                                                 
79 HALÍČEK, Radek. Nízká kapitalizace z pohledu daňového práva. Praha, 2010. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc 
80§ 22 odst. 2 ZDP 
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bylo navíc zjištění obdobné výše vlastního kapitálu, vzhledem k tomu, že výše vlastního kapitálu 

je u společností velmi variabilní.81 

Správce daně v koordinačním výboru z roku 199782 (stejně tak ve stanovisku ministerstva 

financí83) potvrdil, že pravidla nízké kapitalizace se pro stálé provozovny nebudou aplikovat. 

Hlavním odůvodněním tohoto stanoviska bylo, že u stálé provozovny není možné zjistit výši 

vlastního jmění. 

Alternativou by bylo přiřazení části vlastního kapitálu subjektu stálé provozovny na 

základě určitého alokačního klíče. Přiřazování profitu stálým provozovnám se věnuje celá část 7 

zprávy BEPS84, která rozlišuje řadu přístupů k dané problematice a podrobně je rozpracovává. 

Reverzním způsobem by se dal zvolený poměr aplikovat a určit rovněž přiřaditelnou část vlastního 

a cizího kapitálu a následně aplikovat pravidla nízké kapitalizace. V této oblasti se proto dá nadále 

očekávat posun v aplikované interpretaci správce daně. 

4.1.2 Problémy nových pravidel 

K přetrvávajícím problémům předchozí úpravy a uvedeným koncepčním problémům nové 

úpravy, se přidaly rovněž výkladové problémy spojené s úpravou novou. Výkladové problémy 

jsou spojeny především s doposud neexistující metodikou připravenou ministerstvem financí 

k nové právní úpravě daňové limitace úroku v § 23e a § 23f ZDP. Ani poměrně podrobná 

důvodová zpráva k novele nepostihuje všechny situace, které mohou nastat.85 Níže uvádím pouze 

vybrané problémy, praxe s velkou pravděpodobností přinese řadu dalších.  

Ministerstvo financí poskytlo k některým z níže uvedených problematických oblastí 

neoficiální indikaci ke způsobu jejich budoucího řešení. Jedná se však o pouhé indikace, v rámci 

samotného ministerstva zřejmě ke konci roku 2018 stále nebyla na řešení vybraných situací shoda. 

Oficiální metodiku můžeme zřejmě očekávat před koncem roku 2019. Pokud tomu tak nebude, dá 

se očekávat značná právní nejistota daňových subjektů a je možné, že inspirace k řešení těchto 

oblastí budou subjekty nuceny brát z úpravy ze zahraničí. U odvážnějších subjektů se také nabízí 

                                                 
81 HALÍČEK, Radek. Nízká kapitalizace z pohledu daňového práva. Praha, 2010. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc 
82 ibid (KOOV z roku 1997 není dostupný online) 
83 Stanovisko Ministerstva financí Česke republiky č.j. 251/22 829/98 
84 BEPS Action 7 Additional Guidance on Attribution of Profits to Permanent Establishments [online]. OECD, 2017 

[cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/beps-discussion-draft-additional-guidance-

attribution-of-profits-to-permanent-establishments.pdf 
85 Důvodová zpráva k zákonu č. 80/2019 Sb. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge4v6obq
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možnost spoléhat se na zásadu in dubio pro libertate,86 a přiklonit se v případě nejistoty k výkladu 

příznivějšímu pro daňový subjekt. 

Jistina nebo pouze úrok 

U nové úpravy se nabízí otázka, zda ustanovení §23e odst. 3 písm. e) dopadá i na kursový 

rozdíl souvisejícího s jistinou úvěru. Ustanovení odkazuje na závazek podle předchozích písmen, 

která ale primárně řeší výdaje nikoliv jistinu. U výdaje souvisejícího s derivátem sjednaným za 

účelem zajištění rizika souvisejícího se závazkem uvedeného v §23e odst. 3 písm. d) se nabízí 

obdobná otázka.  

Ani na základě předběžné informace ministerstva financí na odpovědi na tuto otázku v tuto 

chvíli není shoda, a může se stát, že toto bude finální výklad.87 Otázka tak nebude vyřešena, což 

povede k právní nejistotě daňových subjektů. Pokud se úprava bude vztahovat i na jistinu, může 

se u firem, které mají vyšší mezinárodní expozici, či ve větší míře používají hedgingové nástroje, 

jednat o podstatné částky. Informace poskytnuté ministerstvem financí ohledně nové metodiky 

jsou však pouze orientační a nezávazné a není zřejmé, jakým způsobem budou nakonec situace 

vyřešeny.  

Cashpooling 

Nabízí se také otázka řešení cashpoolingového financování v rámci skupiny. Tedy 

efektivního využívání likvidity na účtech jednotlivých entit a předcházení úhrady kontokorentních 

úroků. V takových případech se v podstatě jedná o půjčky ve skupině, u kterých musí poplatníci 

stanovit úrokové míry dle pravidel tržního odstupu a nová pravidla omezení uznatelnosti by se na 

ně měla pravděpodobně uplatnit.  

Problematika pomyslného úroku u derivátů 

V tuto chvíli není zřejmé, s jakými deriváty související pomyslné úroky budou podléhat 

novému testu daňové uznatelnosti. Na základě nezávazných informací ministerstva financí se však 

dá předpokládat, že pomyslné úroky související se spekulativními deriváty bez souvislosti 

s finančním nástrojem by novému neměly podléhat.88  

Dálší otázkou je, zda nová pravidla limitace uznatelnosti dopadají i na kursové rozdíly či 

náklady z derivátů, které vznikly v souvislosti s úvěrem, u něhož je úrok vyloučen z daňově 

                                                 
86 viz čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR, nebo čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny základních práv a svobod nebo také nález 

Ústavního soudu sp.zn. I.ÚS 1611/07. 
87 Neoficiální stanovisko vydané Ministerstvem financí České republiky v listopadu 2018 
88 ibid 



 

51 

 

 

uznatelných nákladů. Případně pokud daný derivát souvisí s úvěrem jen z části, jak se to projeví 

na daňové uznatelnosti? Pravděpodobnou odpovědí dle ministerstva financí je, že úvěr s daňově 

neuznatelným úrokem nebude testován vůbec a u derivátu, který bude souviset jen z části, bude 

do testu zahrnuta pouze ta část, která s takovým úvěrem souvisí. 

Úrok z leasingových splátek 

Text paragrafu 23e odst. 3 písm. f) stanovuje jako výpůjční náklad rovněž úroky 

z leasingových splátek, znění zákona však nespecifikuje, jakým způsobem by měl poplatník 

prakticky postupovat při určení úroku z leasingových splátek. Vzhledem k tomu, že leasing je 

z právního hlediska postaven na inominátní smlouvě, kterou si smluvní strany mohou uzpůsobit 

dle vlastních preferencí, leasingové splátky mohou a také nabývají v realitě řadu podob. Takovéto 

splátky mohou být spolu s úrokem splatné na počátku, nebo může být na počátku splatný např. 

pouze úrok. Variant je řada. Stanovení, jakým způsobem bude z leasingových splátek určován 

úrok pro účely výpočtu nových pravidel omezení daňové uznatelnosti úroků, by tak bylo více než 

záhodné. 

Okamžik zahrnutí kapitalizovaných úroků 

§ 23e ZDP uvádí kapitalizované úroky jako výpůjční náklad pod zvláštním písmenem g, 

ikdyž se jedná v podstatě o úrokový výdaj obsažený již v pismenu a). Důvodová zpráva dále uvádí, 

že: „kapitalizovaný úrok se stává výdajem, a tedy i výpůjčním výdajem až ve formě uplatněných 

daňových odpisů nebo zůstatkových cen. To znamená, že v každém období je třeba pro účely 

výpočtu nadměrných výpůjčních výdajů vyčíslit z daňových odpisů či zůstatkových cen část 

odpovídající kapitalizovanému úroku.“89 

Důvodovou zprávu lze chápat tak, že v případě kapitalizovaných úroků se omezení dle 

§ 23e uplatní až v tom roce, kdy se daný kapitalizovaný úrok dostane do nákladů v podobě 

daňových odpisů, a to za použití v daném roce (v roce utrpění nákladu) stanoveného daňového 

zisku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA). Nepostupuje se tedy tak, že by částka budoucích 

nedaňových úroků byla stanovena již v roce kapitalizace úroku (z celé kapitalizované částky) za 

použití daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy stanoveného v roce kapitalizace. Dle 

indikace ministerstva financí by tedy zřejmě kapitalizované úroky měly být zahrnuty do výpočtu 

v rámci nových pravidel až v roce kdy se prostřednictvím odpisů projeví ve výsledovce subjektu. 

Dá se předpokládat, že obdobný postup bude uplatněn rovněž u zajišťovacích instrumentů, 

jako jsou finanční deriváty a úvěry. U těchto instrumentů dochází rovněž často k rozvahovému 

                                                 
89 Důvodová zpráva k zákonu č. 80/2019 Sb. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge4v6obq
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účtování závazku před tím, než se projeví v nákladech/výnosech subjektu. V souladu s obecným 

principem obsaženým v důvodové zprávě se dá také předpokládat, že úroky/pomyslné úroky, se 

budou brát v potaz pro účely výpočtu limitace také až momentě, kdy ovlivní výsledovku subjektu. 

Finální odpověď, ve kterém období brát v potaz tyto výdaje, se obdobně jako u ostatních bodů 

subjekty snad dozvědí v rámci vydání plánované metodiky. 

Nabízí se rovněž otázka, jestli se test se uplatní i na úrok kapitalizovaný do hodnoty zásob 

vytvořených vlastní činností. Indikace ministerstva financí naznačuje, že spíše ano. 

Ke kapitalizovaným úrokům důvodová zpráva dále uvádí, že „pokud dojde k technickému 

zhodnocení daného majetku, je nutné zvýšit jeho ocenění (vstupní, resp. zůstatkovou cenu) 

a současně přepočítat váhu kapitalizovaných úroků vyjádřenou procentem na částce, která zůstává 

k odepsání po technickém zhodnocení, a to jak v případě, kdy i v ocenění technického zhodnocení 

jsou obsaženy kapitalizované úroky (procento se může snižovat i zvyšovat, podle váhy 

vynaložených výdajů na technické zhodnocení k zůstatkové ceně majetku před zvýšením 

způsobeným technickým zhodnocením), tak i v situaci, kdy ocenění technického zhodnocení 

kapitalizované úroky neobsahuje. Toto nově stanovené procento, resp. váha bude rozhodné pro 

zjištění částky kapitalizovaných úroků obsažených v daňových odpisech uplatněných po 

provedeném technickém zhodnocení, resp. zůstatkové ceně po vyřazení majetku). Výše uvedený 

postup je nutné aplikovat po dokončení každého technického zhodnocení.“90 

Co se týče kalkulace procenta kapitalizovaných úroků v zůstatkové ceně po technickém 

zhodnocení, není jasné, jak by mělo být toto procento stanoveno. Nabízí se například postup: 

(původní hodnota kapitalizovaných úroků – odepsané kapitalizované úroky + dodatečné úroky 

kapitalizované do TZ) / (daňová zůstatková cena + hodnota TZ), 

nebo  

(původní hodnota kapitalizovaných úroků + případné dodatečné úroky kapitalizované do TZ) / 

(původní daňová vstupní cena + hodnota TZ).  

Uvádím pouze příklady, jak by mohlo být stanoveno v důvodové zprávě uvedené procento, 

není zřejmé, k jakému postupu se ministerstvo financí přikloní. Rozdílné neunifikované postupy 

však mohou velmi jednoduše vést až ke značně rozdílným výsledkům. Při nestanovené metodice 

výpočtu můžeme předpokládat spíše shovívavý postoj správce daně v souladu se zásadou in dubio 

pro libertate. 

                                                 
90 Důvodová zpráva k zákonu 80/2019 Sb. 
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Transparentní entity 

Transparentní entity nejsou obecně považovány za poplatníky, příjmy těchto entit přes ně 

reálně jen protékají a jsou zdaněny až na úrovni jejich společníků (vlastníků). V českém právním 

řádu se reálně jedná o osobní společnosti, tedy veřejné obchodní společnosti a komanditní 

společnosti, resp. komplementáři. V tuto chvíli není jasné, jak k problematice transparentních entit 

přistoupí správce daně v rámci výpočtu omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů EBITDA 30 %. 

Stálé provozovny nerezidentů 

Z pohledu nízké kapitalizace správce daně mj. v rámci vydaného stanoviska určil, že stále 

provozovny těmto pravidlům podléhat nebudou.91 Hlavním důvodem nicméně byl fakt, že stálé 

provozovny nemají vlastní kapitál, který je nedílnou součástí pravidel nízké kapitalizace.  

Jaký však bude režim dle nových pravidel omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů 

EBITDA 30 %, však není zřejmé. Neoficiální indikace ministerstva financí naznačuje, že se 

limitace EBITDA 30 % bude na stálé provozovny uplatňovat. Důvodová zpráva je z rozsahu 

pravidla nevyjímá a čistým gramatickým výkladem by na stálé provozovny mělo být pravidlo 

EBITDA 30 % rovněž použito.92 Je tak možné, že pro stálé provozovny dojde k situaci, že se jedno 

pravidlo omezující uznatelnost výpůjčních nákladů použije a druhé ne. Obdobně jako u dalších 

nejasností musí poplatníci doufat, že se tato problematika rovněž objeví v očekávané metodice. 

Způsob stanovení EBITDA 

Mimo výkladové problémy vztahující se k definici výpůjčních nákladů se objevují 

nejasnosti také u druhé proměnné, a to konkrétně ve způsobu stanovení „daňového zisku“ 

EBITDA. Z textu zákona ani důvodové zprávy například není jasné, jak se přistupuje k odpisům 

kladného oceňovacího rozdílu/goodwillu.93 Dá se předpokládat, že se připočítává v rámci výpočtu 

EBITDA, ale není to jisté. Jak se potom přistupuje k výnosům z titulu případného záporného 

oceňovacího rozdílu/goodwillu? Ponechávají v se v rámci EBITDA a výnosové hodnoty se 

neupravují?  

V případě prodeje majetku, dochází k úpravě daňového zisku o náklady / výnosy daňové 

zůstatkové ceny? Vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o zisk před odpisy, dálo by se očekávat, 

že ani náklady / výnosy související se zůstatkovou cenou majetku, nebudou EBITDA ovlivňovat. 

Tento závěr potvrzuje i indikace pracovníků ministerstva financí.  

                                                 
91 Stanovisko Ministerstva financí Česke republiky č.j. 251/22 829/98 
92 Důvodová zpráva k zákonu 80/2019 Sb. 
93 ibid 
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4.2 Modelové příklady problematických aspektů implementace ATAD 

Za účelem podrobnější demonstrace vybraných výše uvedených koncepčních problémů 

uvádím na konkrétních příkladech dopady zavedení nových pravidel omezení uznatelnosti 

výpůjčních výdajů.  

Malá firma  

 

U malé společnosti budou i nadále aplikována stará pravidla nízké kapitalizace omezující 

uznatelnost výpůjčních nákladů. Výši cizího i vlastního kapitálu jsem pro účely této kalkulace 

zjednodušil na absolutní částku a nebral v potaz průměrné stavy. V první níže uvedené tabulce tak 

uvádím omezení uznatelnosti na základě testu poměru vlastního a cizího kapitálu. Výpočtem 

koeficientu dle pokynu se společnost dostane na 0,8, pětina výpůjčních nákladů ve výši 60 000 tak 

bude považována za daňově neuznatelnou. 

Druhá tabulka demonstruje výpočet nového pravidla EBITDA 30 %. Ze zadaných 

parametů vyplývá, že u dané společnosti bude aplikováno pravidlo de minimis. Na základě tohoto 

pravidla tak nejdojde k dalšímu omezení uznatelnosti úroků. Uplatnění výjimky na takovéto malé 

firmy je přesně v souladu s úmyslem formluvoaným v zákoně.  

Cizí kapitál 

Vlastní 

kapitál 

Čtyřnásobek 

vlastního kapitálu 

Výpůjční 

náklady od 

spojených 

osob (úrok) 

Vyloučené 

nedaňové 

výpůjční 

náklady 

Uznatelné 

výpůjční 

náklady 

5 000 000 1 000 000 4 000 000 300 000 60 000 240 000 

      

EBITDA De minimis 

Celkové úrokové 

náklady od 

spojených i 

nespojených osob 

Celkové 

úrokové 

výnosy 

Výpočet 

nadměrných 

výpůjčních 

nákladů  
1 500 000 80 000 000 400 000 50 000 350 000  

 

Developer s fragmentovanou organizační strukturou 

 

Jiným případem je už ovšem druhá struktura, kterou lze často pozorovat u developerských 

skupin. Jedná se o jednu, nebo více zařetězených holdingových společností, do kterých je často 

převáděn zisk z jednotlivých projektových společností (SPV).  

 Tyto SPV se pak často budou kvalifikovat také pro výjimku de minimis navzdory tomu, 

že pokud by jednotlivé entity nebyly umístěny do samostatných právních entit, omezení 

uznatelnosti výpůjčních nákladů dle EBITDA 30 %, by se na ně bezpochyby aplikovalo. 
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Jednotlivé SPV však nemusí mít vysoký vlastní kapitál a test nízké kapitalizace dle poměru 

cizího a vlastního kapitálu se tak uplatní, přičemž část výpůjčních nákladů může být považována 

za daňově neuznatelnou. Na test nízké kapitalizace však jsou developeři již dlouhodobě zvyklí, 

zavedení nových pravidel tak reálně nebude mít žádný efekt. Účel zavedení nové limitace, která 

by poskytla objektivní kritérium a efektivní způsob stanovení limitace, tak může být fragmentací 

skupiny jednotlivě obejit. Samotná zpráva OECD obsahovala náznak doporučení, aby státy přijaly 

pravidla proti fragmentaci společností (bez konkrétních příkladů či návrhu úpravy), směrnice 

ATAD ani její česká transpozice však toto doporučení nevzala v potaz a nastálou situaci tak lze 

považovat za jistou mezeru v současné úpravě. 

Struktura developerské skupiny je často značně členitá, pro účely demonstrace jsem však 

zvolil pouze zjednodušený model jedné holdinogvé společnosti, která vlastní tři SPV s vlastními 

projekty. Může se jednat například o pronájem nemovitostí s garantovaným příjmem 10 %, tento 

předpoklad byl použit u všech SPV. 

Obrázek 4 – Zjednodušená struktura developerské skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro účely výpočtu dále není zřejmé, zda se pro účely testu EBITDA 30 % použijí výpůjční 

náklady ponížené o náklady neuznané dle testu nízké kapitalizace (varianta B - zřejmě 

pravděpodobná varianta), nebo celkové výpůjční náklady od spojených i nespojených osob 

(varianta A). 

 

HoldCo      

      

Cizí kapitál Vlastní kapitál 

Čtyřnásobek 

vlastního 

kapitálu 

Výpůjční 

náklady od 

spojených 

osob (úrok) 

Vyloučené 

nedaňové 

výpůjční 

náklady 

Uznatelné 

výpůjční 

náklady 

1 000 000 000 150 000 000 600 000 000 150 000 000 60 000 000 90 000 000 

 

HoldCo 

ProjectCo 1 ProjectCo 2 ProjectCo 3 
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EBITDA De minimis 

Varianta A - 

celkové 

úrokové 

náklady od 

spojených i 

nespojených 

osob 

Varianta B - 

celkové 

úrokové 

náklady od 

spojených i 

nespojených 

osob 

Celkové 

úrokové 

výnosy 

300 000 000 80 000 000 180 000 000 120 000 000 8 000 000 

 

Varianta A - 

výpočet 

nadměrných 

výpůjčních 

nákladů 

Varianta B - 

výpočet 

nadměrných 

výpůjčních 

nákladů 

30 % 

EBITDA 

Varianta A - 

výše 

neuznatelných 

úrokových 

nákladů 

Varianta B - 

výše 

neuznatelných 

úrokových 

nákladů 

172 000 000 112 000 000 90 000 000 82 000 000 22 000 000 

 

ProjectCo       

      

Cizí kapitál 

Vlastní 

kapitál 

Čtyřnásobek 

vlastního 

kapitálu 

Výpůjční 

náklady od 

spojených 

osob (úrok) 

Vyloučené 

nedaňové 

výpůjční 

náklady 

Uznatelné 

výpůjční 

náklady 

200 000 000 20 000 000 80 000 000 30 000 000 18 000 000 12 000 000 

 

EBITDA De minimis 

Varianta A - 

celkové 

úrokové 

náklady od 

spojených i 

nespojených 

osob 

Varianta B - 

celkové 

úrokové 

náklady od 

spojených i 

nespojených 

osob 

Celkové 

úrokové 

výnosy 

22 000 000 80 000 000 33 000 000 15 000 000 8 000 000 

 

Varianta A 

- výpočet 

nadměrných 

výpůjčních 

nákladů 

Varianta B - 

výpočet 

nadměrných 

výpůjčních 

nákladů 

30 % 

EBITDA 

Varianta A - 

výše 

neuznatelných 

úrokových 

nákladů 

Varianta B - 

výše 

neuznatelnýc

h úrokových 

nákladů 

25 000 000 7 000 000 6 600 000 0 0 

 

 

Velká společnost s cash poolem  

 

Podobně jako pravidlo de minimis mělo za cíl omezit administrativní zátěž poplatníků, 

některé státy, např. Belgie, se rozhodly vyjmout cashpooling z definice výpůjčních nákladů dle 
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nových pravidel.94 Česká republika však této výjimky nevyužila, a pro poplatníky to reálně 

znamená povinnost často složitým způsobem dopočítávat úroky a dobu jednotlivých 

vnitroskupinových půjček, u kterých musí být stanoven úrok dle pravidel tržního odstupu. Hlavní 

rozdíl od klasických úvěrů je tak z pohledu tohoto pravidla vidět primárně v obtížnosti získávání 

vstupních dat. V absolutních číslech je v příkladu rozdíl zachycen ve výšší částce úrokových 

výnosů. 

 

Cizí kapitál 

Vlastní 

kapitál 

Čtyřnásobek 

vlastního 

kapitálu 

Výpůjční 

náklady od 

spojených 

osob (úrok) 

Vyloučené 

nedaňové 

výpůjční 

náklady 

Uznatelné 

výpůjční 

náklady 

1 000 000 000 150 000 000 600 000 000 150 000 000 60 000 000 90 000 000 

 

EBITDA De minimis 

Varianta A - 

celkové 

úrokové 

náklady od 

spojených i 

nespojených 

osob 

Varianta B - 

celkové 

úrokové 

náklady od 

spojených i 

nespojených 

osob 

Celkové 

úrokové 

výnosy 

300 000 000 80 000 000 180 000 000 120 000 000 50 000 000 

 

Varianta A - 

výpočet 

nadměrných 

výpůjčních 

nákladů 

Varianta B - 

výpočet 

nadměrných 

výpůjčních 

nákladů 

30 % 

EBITDA 

Varianta A - 

výše 

neuznatelných 

úrokových 

nákladů 

Varianta B - 

výše 

neuznatelných 

úrokových 

nákladů 

130 000 000 70 000 000 90 000 000 40 000 000 0 

 

  

                                                 
94 Corporate Tax Reform [online]. Deloitte, 2019 [cit. 2019-07-07]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/tax/articles/Belgium-Tax-Reforms-Deloitte-Belgium-Tax/Corporate-Tax-

Reform-PhaseThree-Deloitte-Belgium-

Tax.html?fbclid=IwAR0fB1YSexv1dXNwgqTrHtyn6owEbRqzpeSHbqYiCvrGZENlqrmLUvxQNbQ 
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Závěr 

 

Hlavním cílem mé práce bylo posoudit plnění cílů stanovených ve zprávě OECD (2012) a 

směrnici ATAD v rámci jejich české transpozice a poukázat na případné nedostatky české úpravy 

a problémy spojené s implementací nových pravidel omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů.  

První kapitola práce představuje teoretický úvod do problematiky. V této části jsem popsal 

teoretická východiska, proč je uznatelnost nákladů cizího kapitálu omezována a na krátkém 

příkladu vývoje v USA jsem demonstroval proměnlivost přístupů k problematice v čase. Dále 

jsem představil a okomentoval nástroje, které jsou pro omezování uznatelnosti výpůjčních nákladů 

zpravidla využívány.  

V druhé kapitole jsem představil přístup k uznatelnosti úroků v rámci České republiky. 

V kapitole jsem jednotlivě okomentoval ustanovení, která dohromady utváří právní rámec 

upravující uznatelnost úroků v České republice. Úpravu jsem rozdělil na ustanovení s pravidly pro 

spojené osoby, kde sa dá předpokládat větší pravděpodobnost snahy o daňovou optimalizaci, a 

ustanovení platná pro všechny poplatníky. Dále jsem představil reálné dopady neuznatelnosti 

úroku pro daňové poplatníky. 

Ve třetí kapitole jsem se zaměřil na představení cílů a důvodů vzniku zprávy BEPS, 

konkrétně na Action 4, kde je řešena uznatelnost úroků. V návaznosti na zprávu BEPS jsem 

představil okolnosti vzniku směrnice ATAD a popsal rozdíly v cílech a konkretizaci úpravy oproti 

zprávě BEPS. Směrnice v oblasti limitace uznatelnosti úroků dala státům možnost implementovat 

pravidla dle zprávy BEPS v nejvolnější možné úpravě, přesto lze v rámci ní nalézt doporučení, 

která by měla vést k jednotnější úpravě členských států.  

Obecný sklon k této jednotné úpravě základního pravidla lze pozorovat v rámci komparace 

vybraných jurisdikcí, kterou jsem provedl v další části třetí kapitoly. V ostatních kritériích se však 

jednotlivé úpravy vybraných států spíše liší. Většina států zvládla transponovat směrnici ATAD 

včas a Česká republika je tak s pomalejší transpozicí spíše výjimkou (až na Rakousko, které 

očekávalo prodloužení). U všech vybraných jurisdikcí však můžeme pozorovat, že nedošlo ke 

kombinaci stávajících pravidel omezení nízké kapitalizace (poměr VK/CK) s novými pravidly dle 

směrnice ATAD. 

V další podkapitole jsem se zaměřil na českou implementaci směrnice ATAD. Konkrétně 

na vývoj návrhu české implementace směrnice a změny v návrhu ministerstva financí. Dále jsem 

analyzoval finální podobu transponovaných ustanovení a srovnal ji se zněním směrnice ATAD. 
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Obecně česká implementace obsahuje všechna povinná pravidla stanovená ve směrnici ATAD, 

většina mayprovision jako např. pravidla pro skupiny však přijata nebyla.  

Zaměřil jsem se rovněž na pozdní transpozici směrnice českým zákonodárcem 

a potenciální aplikaci nepřímého účinku směrnice. Dospěl jsem k závěru, že obecně vznik škody 

na straně daňových poplatníků je nepravděpodobný, avšak je představitelný. Pokud by k takové 

škodě došlo, existuje potenciální možnost dovolávat se nepřímého účinku směrnice pro zdaňovací 

období začínající po 1. lednu 2019. 

Ve čtvrté kapitole jsem provedl analýzu české úpravy implementace směrnice ATAD, 

konkrétně § 23e a 23f ZDP. Za nejpodstatnější koncepční problémy považuji administrativní 

a technickou náročnost spočívající v kombinaci zachování starých pravidel nízké kapitalizace 

zároveň s pravidlem EBITDA 30 %. Kombinace pravidel stanovujících hranici uznatelnosti dle 

poměru základního a cizího kapitálu s pravidlem vztahujícím uznatelnost k poměru k EBITDA se 

ukázala být velice výjimečná, ve srovnání s dalšími vybranými jurisdikcemi. 

Dalším diskutovaným koncepčním problémem je využití pravidla de minimis u vysoce 

fragmentovaných skupin. Vysoce fragmentované skupiny, jako například developeři, kteří 

vkládají nové projekty vždy do samostatných SPV, mohou profitovat z poměrně vysokého stropu 

pravidla de minimis, který jednotlivým SPV umožní vyhnout se úplně omezení daňové 

uznatelnosti dle nových pravidel EBITDA 30 %. Pravidla nízké kapitalizace částečně tyto situace 

pokrývají, protože jsou nastaveny na základě jiných parametrů, dalo by se však zkonstruovat 

bezesporu zacílené pravidlo, které by tyto situace pokrylo lépe.  

V této kapitole jsem dále popsal a upozornil na nedostatky a nejasnosti vycházející 

z interpretace § 23e a 23f ZDP a důvodové zprávy. Tyto nejasnosti jsou dané především chybějící 

metodikou, a v tuto chvíli není jasné, k jakému výkladu se správce daně přikloní. Uvedl jsem však 

rovněž indikace, které vycházejí z neoficiální komunikace s GFŘ. Koncepční problémy zavedení 

pravidel omezení uznatelnosti dle ATAD jsem dále demonstroval na zjednodušených kalkulacích. 

Konkrétně jsem vybral příklady malé společnosti, developera s fragmentovanou strukturou a 

společnost s cashpoolem. 

Vzhledem k tomu, že k dané problematice existuje v tuto chvíli velmi málo odborných 

zdrojů, představuje moje práce jednu z prvních akademických prací zpracovávajících tuto 

tématiku. 
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Seznam zkratek 

ATAD Směrnice, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se 

daňovým povinnostem, které mají pňímý vliv na fungování 

vnitřního trhu 

BEPS    Eroze základu daně a přesouvání zisku 

CFE    Kontrolovaná zahraniční entita 

CK    Cizí kapitál 

DPPO     Korporátní daň, dan z příjmů právnických osob 

EBIT    Provozní hospodářský výsledek 

EBITDA   Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace 

EU    Evropská unie 

KOOV    Koordinační výbor 

NSS    Nejvyšší správní soud 

OECD    Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

ROE    Rentabilita vlastního kapitálu 

SPV    Special purpose vehicle, prostředek zvláštního určení 

VK    Vlastní kapitál 

ZDP    Zákon o daních z příjmů 
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Abstrakt 

Daňová uznatelnost úroků u daně z příjmů právnických osob po 

implementaci směrnice ATAD  

 

V období posledních let se pozornost médií i široké veřejnosti ve velkém zaměřila na 

způsoby obcházení zdanění velkými korporacemi, jako je například Apple nebo Google. OECD 

(2012) vydalo zprávu BEPS, ve které rozpracovalo erozi základu daně a přesouvání zisku. Mezi 

popsané nástroje patří po dlouhou dobu rovněž excesivní využívání cizího kapitálu a souvisejícího 

daňového štítu. Regulace a doporučení upravené ve zprávě BEPS byly implementovány do 

evropské směrnice ATAD v roce 2016. Tato diplomová práce je zaměřena na omezení uznatelnosti 

úroků, a to především z pohledu analýzy české implementace s ohledem na úpravu stanovenou ve 

zprávě BEPS a směrnici ATAD a plnění jimi stanovených cílů. Hlavním cílem práce je posoudit 

plnění cílů stanovených ve zprávě BEPS a v směrnici ATAD v rámci jejich české transpozice, 

analyzovat českou úpravu a poukázat na případné nedostatky české úpravy a problémy spojené 

s implementací nových pravidel omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů.  

Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena obecně na problematiku 

uznatelnosti úroků a dalších výpůjčních nákladů včetně problematiky nízké kapitalizace a 

hybridních nesouladů. Druhá kapitola práce je zaměřena na právní úpravu uznatelnosti úroků a 

výpůjčních nákladů v České republice. Třetí kapitola popisuje konkrétněji zprávu BEPS a úpravu 

omezení uznatelnosti úroků v ní uvedenou, směrnici ATAD a vztah mezi těmito předpisy. Dále 

kapitola obsahuje komparaci české implementace směrnice ATAD s implementacemi vybraných 

členských států za účelem srovnání, mj. do jaké míry se transpozice shodují, jak byly vyřešeny 

oblasti s volnější úpravou ve směrnici a zda se směrnici podařilo členským státům implementovat 

včas. Čtvrtá kapitola je zaměřena na vybrané koncepční a výkladové aspekty nové právní úpravy 

včetně přetrvávajících problémů stále platné staré úpravy a nejasnosti v nové právní úpravě 

omezení uznatelnosti úroků dle ATAD. Vybrané koncepční problémy jsou demonstrovány na 

kalkulacích, které v detailu na příkladech zachycují vybranou problematiku. 
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Nízká kapitalizace, Směrnice ATAD, Omezení uznatelnosti úroků 
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Abstract 

Corporate income tax deductibility of interest after the implementation of 

ATAD 

 

Over the past few years, the media and the general public have focused heavily on tax 

avoidance of large corporations such as Apple and Google. OECD (2012) issued BEPS report in 

which it described tax base erosion and profit shifting methods. The tools described therein include 

also excessive use of foreign capital and the associated tax shield. The regulations and 

recommendations as set out in the BEPS report were implemented in the European ATAD 

Directive in 2016. This thesis focuses on the limitation of deductibility of interest, especially from 

the perspective of the analysis of the Czech implementation with regard to the regulation set out 

in the BEPS report and the ATAD Directive and fulfillment of their objectives. The main goal of 

the thesis is to assess the fulfillment of the objectives set out in the BEPS report and in the ATAD 

Directive within their Czech transposition, to analyze the Czech regulation and to point out 

possible shortcomings of the Czech regulation and problems related to the implementation of new 

rules limiting the deductibility of borrowing costs.  

The thesis is divided into four chapters. The first chapter focuses on the problematics of 

interest and other borrowing costs deductibility, including the issue of low capitalization and 

hybrid mismatches. The second chapter focuses on the legal regulation of the deductibility of 

interest and borrowing costs in the Czech Republic. The third chapter describes more specifically 

the BEPS report and the limitation of the deductibility of interest therein, the ATAD Directive and 

the relationship between the two regulations. Furthermore, the chapter contains a comparison of 

the Czech implementation of the ATAD Directive with the implementation of selected EU member 

states for the purpose of comparison of the extent to which transpositions agree, how areas with a 

looser regulation in the Directive have been resolved and whether the Directive has been 

implemented by Member States on time. The fourth chapter is focused on selected conceptual and 

interpretative aspects of the new legislation, including the continuing problems of the still valid 

old regulation and uncertainties in the new legislation limiting the deductibility of interest in 

compliance with ATAD. The selected conceptual problems are further demonstrated in 

calculations, which illustrate selected problems on examples and in greater detail. 
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