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Úvod 

 

 Volba právní formy podnikání je rozhodujícím krokem, který je důležité zhodnotit 

z hlediska výhodnosti pro potřeby konkrétního podnikání. Jsou na něm závislé jak právní, 

tak i administrativní požadavky, jež jsou na daný typ společnosti kladeny, téže prestiž  

a organizační struktura společnosti, způsob jejího financování, majetkové bezpečí společníků 

a jedním z neposledních klíčových faktorů je způsob zdanění příjmů obchodních společností  

a jejich společníků. Tyto skutečnosti považuji v jejich celkovém souhrnu za rozhodné pro 

podnikatelské analýzy tržního prostředí jednotlivých států. Dle mého názoru je pro každý stát 

klíčové vytvořit tuzemské podnikatelské prostředí atraktivním pro potenciální investory, 

avšak zároveň dosáhnout efektivní míry regulací a daňového zatížení, jež bude zajišťovat 

dostatečný příjem do státního rozpočtu. Považuji za zajímavé porovnávání jednotlivých 

státních politik a právních úprav sledujících nalezení určitého kompromisu mezi těmito 

činiteli, což je důvodem mého výběru tématu diplomové práce. Ve své práci na téma 

„Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR  

a ve vybraných zemích EU)“, za užití metody komparace, porovnávám rozhodující aspekty 

především daňového a obchodního práva České republiky a Belgického království (dále  

jen Belgie). Z důvodu šíře této problematiky jsem uvážila za vhodné věnovat se komparaci 

české právní úpravy pouze s jedním státem Evropské unie, za účelem vytvoření 

komplexnějšího pohledu na tuto problematiku.  

Belgii považuji za strategické centrum politického dění z globálního hlediska. Právě 

zde se nachází sídlo Evropské unie a Severoatlantické aliance a i dalších mezinárodních 

institucí a řady nadnárodních korporací. Kromě toho je Belgie díky své dlouhodobé 

ekonomické stabilitě a podnikatelskému klimatu lukrativním místem mezinárodního obchodu. 

Často se shledávám s hodnocením Belgie jako vysoce regulovaného prostředí známé taktéž 

svým značným administrativním a daňovým zatížením, což dle mého názoru vede k obecně 

složitější orientaci v jejím právním a daňovém systému. Z toho důvodu se ve své práci snažím 

o deskripci a analýzu právě tohoto státu Evropské unie společně s Českou republikou  

a o porovnání jejich vzájemné složitosti, náročnosti a srozumitelnosti pro potenciální 

investory, což je taktéž cílem mé práce, jakož i zjištění míry konkurenceschopnosti  

a atraktivity jednotlivých forem podnikání ovlivněných požadavky na tyto společnosti 

obchodněprávního a finančněprávního charakteru.   
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 V první kapitole se zabývám daní z příjmů v daňovém systému České republiky. 

V této kapitole nastiňuji důvody klesající tendence podílu přímých daní v daňových mixech 

vyspělých států a taktéž názory na skutečný efekt daňové konkurence. Následně se věnuji 

vymezení daňových subjektů daně z příjmů v českém právu a důležitosti odlišení daňových 

rezidentů od daňových nerezidentů a specifika jejich zdanění.  

Řešení konfliktu rezidenství a problematice smluv o zamezení dvojího zdanění, které 

mají za cíl zabránit situacím, kdy je tentýž předmět daně a základ daně zdaňován ve dvou 

nebo více státech a zároveň zabránit i případnému dvojímu nezdanění, se věnuji v kapitole 

druhé. V této kapitole též nastiňuji užívané metody opatření k zamezení dvojího zdanění, 

jakožto i výhody a nedostatky, které u nich spatřuji. 

Kapitolu třetí věnuji analýze obchodních společností založených dle českého práva,  

zdanění jejich příjmů, pravidlům pro rozdělení zisku a problematice zdanění podílů na zisku 

jednotlivými společníky. Ve své práci kladu důraz na rozdělení společností na společnosti 

osobní a kapitálové, snažím se je mezi sebou porovnávat za pomocí jejich hlavních specifik 

při uvážení daňových důsledků a přispět tak ke snazší orientaci potenciálních podnikatelů  

při výběru vhodné formy obchodní společnosti pro uskutečnění svého podnikatelského 

záměru.   

V kapitole čtvrté analyzuji daně z příjmů v daňovém systému Belgie, kde se v jejím 

úvodu snažím za pomocí zpracovaných tabulek porovnat, jaký podíl vyjadřují daně z příjmů 

fyzických a právnických osob na hrubém domácím produktu Belgie v komparaci s Českou 

republikou. V této části pokračuji specifiky poplatníků daně z příjmů fyzických osob  

a právnických osob a nastiňuji diferenciaci jejich zdanění příjmů a daňových sazeb, kterým 

jsou podrobeni. 

V poslední části zkoumám obchodní společnosti založené dle belgického práva, 

aspekty jejich zdanění a hlavní odlišnosti, které zde oproti české úpravě nacházím. Taktéž 

v této části věnuji prostor způsobu řešení konfliktu rezidenství mezi Českou republikou  

a Belgií a užívaným metodám opatření k zamezení dvojího zdanění mezi těmito dvěma státy.  

Při zpracování předkládané práce užívám především metodu deskriptivní, 

komparativní a metodu analytickou.  
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 Jako zdroje pro svou diplomovou práci užívám odbornou literaturu, právní předpisy, 

jejich důvodové zprávy a komentáře, judikaturu, odborné články, výkladové pokyny a další 

elektronické zdroje dostupné online zabývající se touto tématikou. Tyto užité zdroje,  

se kterými pracuji, jsou především v českém a anglickém jazyce, taktéž v jazyce 

francouzském a vlámském. 
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1.  Daň z příjmů v daňovém systému České republiky 

 

Daň z příjmů je zařazována mezi přímé daně důchodového typu. Podíl přímých daní  

v daňových mixech vyspělých států má v posledních desetiletích klesavou tendenci, kdy 

jedním z důvodů je, že přímé daně mohou mít oproti daním nepřímým větší negativní 

důsledky na ekonomickou aktivitu daňových subjektů. Větší negativní důsledky přímých daní 

se pak v případě příliš vysokého daňového zatížení mohou projevovat jak už omezením 

iniciativy daňových subjektů vůči svým ekonomickým aktivitám, rovněž mohou vést  

k podněcování daňových poplatníků k přesunu svých příjmů do zahraničí. Daň z příjmů tedy 

patří mezi oblíbené nástroje daňové konkurence.1  

Daňová konkurence souvisí s globalizací a jedná se o výrazný faktor ovlivňující 

rozhodování daňových subjektů, kterým umožňuje získání prostoru pro nalezení co možná 

nejvyššího stupně optimalizace své daňové povinnosti prostřednictvím přesunů daňových 

základů do zemí, ve kterých je míra zdanění nižší. Státy pak mohou vyvíjet snahy za účelem 

přilákání a získání mobilních daňových základů tím, že budou zvyšovat atraktivitu místního 

daňového systému výhodnějšími daňovými režimy nabízejícími nižší míru zdanění. Názory  

na prospěšnost a skutečný efekt daňové konkurence se různí. Její zastánci, kteří daňovou 

konkurenci vnímají jako jev pozitivní, argumentují jejím žádoucím vlivem na zvyšování 

efektivity nakládání s veřejnými financemi a efektivního výběru daní. Naopak za škodlivou  

je zastánci opačného názoru vnímána z důvodu selhávání trhu veřejných financí, jelikož  

má za následek ohrožení daňových výnosů pro stát, přičemž ani nedokáže zajistit jejich 

efektivní alokaci.2 

Daně z příjmů a obecně přímé daně jsou oproti daním nepřímým více pociťovány, 

jelikož na rozdíl od nich nejsou součástí cen zboží a služeb. Nepřímé daně jsou tedy méně 

viditelné a poplatník ani nemusí vnímat, že je jeho spotřeba dani podrobena. V zemích 

Evropské unie jsou nepřímé daně v procesu harmonizace daňových systémů nejdále,  

kdy k harmonizaci dochází jak z hlediska daňových sazeb, tak i na základě kritéria, kterým 

  

 
1 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2014. 12. Aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a.s., 

2014, s. 18. 
2 LÁCHOVÁ L. Daňové systémy v globálním světě. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 10 – 11. 
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je předmět daně.3 Postup koordinace a harmonizace daňových systémů může výraznou měrou 

pomoci k omezování daňových úniků za podmínek, kdy se poplatníkům daně přestává 

vyplácet mezinárodní plánování daní. Koordinace daňových systémů se zakládá  

na transparentnosti a vzájemné informovanosti států týkající se příjmů rezidentů v jiné zemi. 

Harmonizace daní je pak procesem, při němž dochází ke sbližování a přizpůsobování 

jednotlivých daní a jednotlivých daňových systémů států podložených společnými pravidly.4 

Daně z příjmů se staly součástí daňové soustavy České republiky s účinností  

od 1. ledna 1993 na základě zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Člení se z hlediska subjektu 

daně na daň z příjmů fyzických osob, kterou zákon o daních z příjmů upravuje ve své první 

části a daň z příjmů právnických osob, které se věnuje druhá část tohoto zákona.  

1.1. Daňové subjekty daně z příjmů 

 

Daňové subjekty jsou děleny na poplatníky daně a plátce daně, kdy poplatníkův příjem 

je dani z příjmů podroben a výběrem daně se jeho příjem krátí. Poplatník daně je tedy 

nositelem daňového břemene. Naproti tomu plátce daně je osobou, kterou stát pověřil 

výběrem daně, kterou plátce daně odvádí do veřejného rozpočtu na základě zákona. Plátce 

daně odvádí daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou 

majetkovou odpovědností.5  

Plátce daně vymezuje zákon o daních z příjmů ve svém § 38c, který byl legislativně 

upřesněn tak, aby z něj vyplývala zřejmost, že pro naplnění definice plátce daně postačuje,  

že má daná osoba povinnost odvést daň, nemusí ke skutečnému fyzickému odvodu daně 

docházet. 

 

 
3 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2014. 12. Aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a.s., 

2014, s. 60. 
4 LÁCHOVÁ L. Daňové systémy v globálním světě. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 12. 
5 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2014. 12. Aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a.s., 

2014, s. 14-18. 
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1.1.1.  Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

 

Zákon o daních z příjmů vymezuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve svém  

§ 2. Kdy na základě § 2 odst. 1 zákona o daních z příjmů jsou poplatníci z hlediska 

teritoriálního rozsahu daňové povinnosti daňovými rezidenty České republiky, nebo 

daňovými nerezidenty.6 

Daňovými rezidenty České republiky jsou poplatníci v případě, pokud dle  

§ 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů mají na území České republiky bydliště, nebo se na jejím 

území obvykle zdržují. Správné posouzení daňového rezidenství poplatníků je důležité pro 

určení místa, kde budou podléhat dani takové příjmy poplatníka, jež nemají svůj původ  

na jejím území a jsou tedy vyznačovány mezinárodním prvkem. V případě, že poplatník daně 

z příjmů fyzických osob naplňuje kritéria daňového rezidenta, má daňovou povinnost 

vztahující se i na jeho příjmy ze zdrojů v zahraničí, jelikož daňoví rezidenti mají daňovou 

povinnost teritoriálně nelimitovanou, tedy globální.7  

Daňovým rezidentem se stává osoba, která se na území České republiky obvykle 

zdržuje. Aby docházelo ke správnému posouzení tohoto kritéria, upravuje jej zákon o daních 

z příjmů v § 2 odst. 4. Za obvykle se zdržující poplatníky na území České republiky, jsou  

na základě tohoto ustanovení ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním 

roce, tedy během dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců počínaje lednem.  

Do celkového součtu 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu, tedy každý den 

včetně svátků, sobot a nedělí. Může tomu tak být souvisle, nebo i v několika obdobích 

v příslušném kalendářním roce. 

Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště, jsou dle § 2 odst. 4 zákona  

o daních z příjmů ti, kteří zde mají stálý byt za okolností, ze kterých lze usuzovat poplatníkův  

úmysl se v něm trvale zdržovat. Je však bydlištěm dle zákona o daních z příjmů pouze byt  

ve vlastnictví poplatníka? Na tuto otázku zákon o daních z příjmů neodpovídá, odpověď  

na ni ale poskytuje stanovisko Generálního finančního ředitelství. Na základě pokynu GFŘ  

č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozumíme takovýmto stálým bytem jak byt 

 
6 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 25-30. 
7 tamtéž. s. 25-30. 
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vlastní, tak i pronajatý, za splnění podmínky, že je tento byt poplatníkovi kdykoliv 

k dispozici. „Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho 

potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě 

formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez 

prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem  

k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželkou, 

dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (samostatnou 

činnost, zaměstnání apod.).8  

Dále dle pokynu GFŘ č. D-22 v případě, že u poplatníka během zdaňovacího období 

dojde ke změně v rozsahu jeho povinností vůči České republice, a to v důsledku změny 

poplatníkova bydliště, je jeho statut daňového rezidentství či nerezidentství posuzován  

za příslušné části roku samostatně. Naproti tomu statut daňového rezidenta z důvodu,  

že se jedná o poplatníky obvykle se zdržující na území České republiky, se dle tohoto pokynu 

uplatňuje pro celé zdaňovací období. 

Daňoví nerezidenti jsou zákonem o daních z příjmů vymezeni negativně a jsou jimi 

dle ustanovení § 2 odst. 3 ti poplatníci, pokud nejsou uvedeni v odstavci druhém tohoto 

ustanovení. Daňový nerezident je tudíž poplatníkem, který nenaplňuje ani jednu z podmínek, 

pro kterou by se dle již vymezených kritérií, které uvádím v této kapitole, stal daňovým 

rezidentem. Kromě toho jsou daňovými nerezidenty i ti poplatníci, o nichž to stanoví 

bilaterální mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, na základě kterých jsou 

považováni za daňové rezidenty jiného státu.  

Zvláštní postavení se týká též poplatníků zdržujících se na území České republiky  

za účelem studia nebo léčení. Tito poplatníci na základě ustanovení § 2 odst. 3 zákona  

o daních z příjmů, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují, jsou 

považováni za daňové nerezidenty. Daňová povinnost daňových nerezidentů je teritoriálně 

limitována pouze na příjmy, které plynou ze zdrojů na území České republiky.9 

Daň z příjmů fyzických osob činí v České republice 15 % ze základu daně sníženého  

o nezdanitelnou část základu daně a taktéž o odčitatelné položky od základu daně 

 
8 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. financnisprava.cz. [online]. 

[cit. 2020-02-28]. 
9 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 25-30. 
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zaokrouhleného na celá sta Kč dolů.10 Z čehož vyplývá, že daňová sazba je v tuzemsku 

stanovena jako procentní, lineární. Ustanovení § 16a zákona o daních z příjmů zavedlo 

solidární zvýšení daně, o které se navýší daňová povinnost poplatníka. „U poplatníků, kteří 

mají příjmy nad stropy sociálního pojištění, bylo zavedeno solidární zvýšení daně ve výši 7 % 

z nadlimitního příjmu, tj. příjmů dosahovaných ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné 

činnosti, pokud přesáhnou 48násobek průměrné mzdy. V daném případě se nejedná  

o zavedení dalšího daňového pásma pro daň z příjmů fyzických osob.“11 Ustanovení  

§ 16a odst. 3 zákona o daních z příjmů výslovně umožňuje daňovým poplatníkům snížit 

příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6 zákona o daních z příjmů o daňovou 

ztrátu ze samostatné činnosti. Před novelou zákona o daních z příjmů zákonem  

č. 267/2014 Sb., však tato možnost přímo v zákoně zakotvena nebyla a byla dovozována 

judikaturou, a to například podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2016,  

čj. 4 Afs 109/2016-26. „Při výpočtu solidárního zvýšení daně podle § 16a zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2013 bylo možné příjmy 

ze závislé činnosti podle § 6 tohoto zákona snížit o ztrátu z příjmů ze samostatné výdělečné 

činnosti podle § 7 tohoto zákona.“12 

 

1.1.2. Poplatníci daně z příjmů právnických osob 

 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob mohou být diferencováni dle různých 

kritérií. Dle jednoho kritéria jsou poplatníci daně z příjmů právnických osob děleni  

na podnikatelské a nepodnikatelské subjekty. Jedná se o rozlišování podle skutečnosti,  

zda tyto subjekty byly založeny za účelem podnikání, či nikoliv. Dalším kritériem je sídlo 

nebo místo vedení právnické osoby.13 Toto rozdělení poplatníků daně z příjmů právnických 

osob pro lepší orientaci znázorňuji v následujícím schématu. 

 

 
10 Ustanovení § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
11 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 363-364. 
12 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2016, čj. 4 Afs 109/2016-26. 
13 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2014. 12. Aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a.s., 

2014, s. 90-91. 
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Schéma 1: Poplatníci daně z příjmů pravnických osob14 

 

 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob vymezuje zákon o daních z příjmů 

taxativním výčtem. Naopak dle předchozího znění před novelou, která nabyla účinnost  

1. 1. 2014, provedenou zákonným opatřením č. 344/2013 Sb., tomu tak bylo negativním 

způsobem, kdy se poplatníky daně z příjmů právnických osob rozuměly všechny osoby, které 

nejsou osobami fyzickými.15  

Taktéž jako poplatníci daně z příjmů fyzických osob, i poplatníci daně z příjmů 

právnických osob jsou dle § 17 odst. 2 zákona o daních z příjmů děleni na daňové rezidenty 

České republiky a daňové nerezidenty. Daňovými rezidenty České republiky se podle  

§ 17 odst. 3 zákona o daních z příjmů stávají v závislosti na tom, zda mají na jejím území 

umístěno své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého  

je daný poplatník řízen. Sídlo obchodní společnosti i dalších právnických osob lze chápat 

buďto jako sídlo formální, nebo materiální. Formálním sídlem je místo uvedené  

 

 
14 Vlastní konstrukce na základě VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2014. 12. aktualizované 

vydání. Praha: 1. VOX a.s., 2014, s. 90-91. 
15 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 367-375. 
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ve společenské smlouvě nebo stanovách a případně je jako sídlo zapsáno v příslušném 

registru. Toto sídlo se též označuje jako sídlo statutární. V případě odlišujícího se statutárního 

sídla od sídla faktického, jedná se o sídlo fiktivní. Naopak materiální koncepce pojetí sídla 

právnické osoby za něj považuje místo, kde společnost fakticky sídlí, tedy místo, kde sídlí 

statutární orgán společnosti, odkud plynou rozhodnutí pro řízení.16 

Místo vedení společnosti je dalším předpokladem dle zmiňovaného ustanovení  

§ 17 odst. 3 zákona o daních z příjmů, na základě kterého se poplatník daně z příjmů 

právnických osob stává daňovým rezidentem České republiky. Místo vedení společnosti  

považuji za pojem, jehož výklad může být sporný a ne zcela jednoznačný. Pro upřesnění 

vydalo Ministerstvo financí k interpretaci tohoto pojmu sdělení č.j.: 251/122 867/2000, 

uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2001.17 Dle tohoto sdělení je místo vedení takovým 

místem, kde jsou skutečně prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí, která nemohou být 

měněna na úrovních nižších. Na tomto místě se též pro tuto činnost nachází přiměřené věcné  

a personální vybavení. Obvykle v něm dochází k přijímání rozhodnutí ředitelem společnosti 

či skupinou jejich představitelů, které se týkají podniku jako celku.18  

Poslední věta § 17 odst. 3 zákona o daních z příjmů stanoví právní fikci, kdy 

v případech, kdy se jedná o poplatníka, který není právnickou osobou, avšak je založen nebo 

zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že zde má i své sídlo.  

Zákon tak stanoví pro případ, kdy poplatník nemá právní osobnost, nebo nelze určit jejich 

sídlo. Dle stanoviska Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 4. 1998,  

sp. zn. Cpjn 68/97 může být určitý subjekt považován za právnickou osobu i nepřímo,  

a to přiznáním vlastností, jimiž se právnická osoba vyznačuje. Ze stanoviska cituji: „Zákon 

může stanovit, že určitý subjekt je právnickou osobou, nejen tím, že onen subjekt ve svém 

ustanovení za právnickou osobu výslovně prohlásí, nýbrž (nepřímo) i tím, že danému subjektu 

přizná vlastnosti, kterými se podle platné právní úpravy právnické osoby vyznačují. K těmto 

vlastnostem zejména patří určení názvu a sídla, vymezení orgánu, který je oprávněn  

za právnickou osobu jednat jejím jménem v právních vztazích (statutárního orgánu) 

a vymezení vlastního majetku, sloužícího k plnění jejích úkolů (k její činnosti).“19 

 
16 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 367-375. 
17 MINISTERSTVO FINANCÍ. Sdělení k problematice pojmů "místo vedení" a "skutečný vlastník" čj.: 251/122 

867/2000. sagit.cz. [online]. [cit. 2020-03-12]. 
18 PELECH P., PELC V. Daně z příjmů s komentářem. Olomouc: ANAG, spol. s r. o., 2013. s. 1042. 
19 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 1998, sp. zn. Cpjn 68/97. 
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Daňovými nerezidenty daně z příjmů právnických osob jsou ti poplatníci, kteří  

na území České republiky své sídlo nemají, nebo na základě ustanovení § 17 odst. 4 zákona  

o daních z příjmů to tak o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Tito poplatníci pak mají  

omezenou daňovou povinnost pouze na své příjmy ze zdrojů na území České republiky. 

Daňových nerezidentů daně z příjmů právnických osob a i daňových nerezidentů daně 

z příjmů fyzických osob se týká speciální úprava, které jsem se pro lepší ucelenost rozhodla 

věnovat následující podkapitolu 1.1.3.  

V rámci této podkapitoly týkající se poplatníků daně z příjmů právnických osob 

považuji též za důležité zmínit, že předmět daně z příjmů právnických osob je speciálně 

upraven pro vybrané poplatníky, kterými jsou veřejně prospěšní poplatníci. Veřejně 

prospěšný poplatník podléhá dani z příjmů v omezeném rozsahu a vztahují se na něj odlišná 

pravidla pro stanovení a úpravu základu daně.20 Zákon o daních z příjmů od 1. 1. 2014 

definuje ve svém ustanovení § 17a daňový subjekt, kterým je veřejně prospěšný poplatník, jež 

zákon vymezuje negativně. Je jím poplatník vykonávající činnost, která není podnikáním, 

jako svou činnost hlavní, je-li tomu tak v souladu s jeho zakladatelským právním jednáním, 

statutem, stanovami, zákonem či rozhodnutí orgánu veřejné moci. Nezbytné pro posouzení, 

zda se jedná o veřejně prospěšného poplatníka, je tedy zkoumání tohoto zakladatelského 

právního dokumentu daného subjektu, pro zjištění hlavní činnosti právnické osoby, která  

je v tomto dokumentu obsažena. Tuto hlavní činnost subjektu je nutno posoudit ve vztahu  

k ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen občanský 

zákoník), který obsahuje definici podnikatelského subjektu, kterým je dle této úpravy  

ten: „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení 

zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“21 Dále dle § 146 občanského 

zákoníku se veřejně prospěšnou právnickou osobou rozumí ta právnická osoba, jejíž poslání 

spočívá v přispívání vlastní činností k dosahování obecného blaha, a to v souladu s jejím 

zakladatelským právním jednáním, pokud na rozhodování dané právnické osoby mají 

podstatný vliv pouze osoby bezúhonné, dále pokud právnická osoba nabyla svůj majetek  

z poctivých zdrojů a toto své jmění využívá k veřejně prospěšnému účelu. Ustanovení  

§ 17a odst. 2 zákona o daních z příjmů obsahuje taxativní výčet poplatníků, kteří zákonem  

 
20 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2014. 12. Aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a.s., 

2014, s. 93. 
21 Ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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o daních z příjmů za veřejně prospěšné poplatníky považováni nejsou. Veřejně prospěšnými 

poplatníky nejsou pro uvedení příkladu obchodní korporace.  

Poplatníků, kteří nejsou zákonem o daních z příjmů za veřejně prospěšné poplatníky 

považováni, se netýká možnost využití daňově zvýhodněného režimu na základě ustanovení  

§ 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, jež spočívá v možnosti snížení základu daně,  

a to až o 30 %, v maximální výši, která činí 1 000 000 Kč. Pokud je toto snížení základu daně 

nižší než 300 000 Kč, je v tomto případě možné odečíst částku 300 000 Kč, která však může 

být uplatněna jen do výše základu daně, a tedy z tohoto titulu nelze tvořit daňovou ztrátu. 

Toto uplatnění daňově zvýhodněného režimu formou snížení základu daně, je možné  

za dodržení stanovených podmínek: „Podmínkou pro využití tohoto daňového zvýhodnění  

je, že prostředky tímto způsobem dosažené úsporou daňové povinnosti použijí ke krytí nákladů 

(výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž neplynou žádné příjmy, nebo (případně) získané 

příjmy nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob tohoto poplatníka; pro obecně 

prospěšnou společnost a ústav platí podmínka, že takto ušetřené prostředky použijí ke krytí 

nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností.“22 Tuto daňovou výhodu lze 

uplatnit maximálně během tří zdaňovacích období bezprostředně následujících  

po zdaňovacím období, ve kterém bylo toto daňové zvýhodnění získáno. Dle rozsudku  

Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 1996, č.j. 22 Ca 465/95-22 sám poplatník svůj 

základ daně o toto daňové zvýhodnění snižuje v daňovém přiznání, ustanovení  

§ 22 odst. 7 zákona o daních z příjmů nelze vykládat takovým způsobem, že by v tomto 

případě finanční úřad nebo finanční ředitelství postupovaly z úřední povinnosti.23  

Česká republika se tak snažila vytvořit pojetí zdanění příjmů nepodnikatelských 

právnických osob, které má za cíl minimalizovat rizika a možnosti nepodnikatelských 

právnických osob poškozovat tržní prostředí. Pokud by byly ze zdanění příjmů zcela 

vyloučeny, znamenalo by to pro ně nižší náklady a z toho plynoucí konkurenční výhody  

v porovnání se subjekty podnikatelskými, jež byly založeny za účelem podnikání. Bohužel  

ke zdanění příjmů nepodnikatelských právnických osob přistupují různé státy odlišně a jedná 

se tak o problematiku, jež je do určité míry sporná.24 

 
22 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 454-462. 
23 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 1996, čj. 22 Ca 465/95-22. 
24 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2014. 12. Aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a.s., 

2014, s. 93. 
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1.1.3. Zdroj příjmů daňových nerezidentů a jejich zdaňování 

 

Vymezení pojmů, kdo je považován za daňového nerezidenta z hlediska daně z příjmů 

fyzických osob též i daně z příjmů právnických osob, jsem se již věnovala na předcházejících 

stranách této práce, jelikož se těchto poplatníků týká speciální úprava zdroje jejich příjmů 

a i určitá specifika, co se týče jejich zdaňování, rozhodla jsem se jim poskytnout prostor 

uceleně v této samostatné podkapitole. 

Za příjmy daňových nerezidentů, jak fyzických tak i právnických osob plynoucích  

ze zdrojů na území České republiky, jsou příjmy ve smyslu § 22 zákona o daních z příjmů, 

kterými se podle § 22 odst. 4 zákona o daních z příjmů rozumí plnění peněžní i nepeněžní 

plnění přijaté poplatníkem. Těmito příjmy jsou příjmy uvedené v § 22 odst. 1 tohoto zákona, 

pro uvedení příkladu uvádím některé vybrané z nich: 

o Příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny dle  

§ 22 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, kdy institut stálé provozovny 

umožňuje zdanění příjmů z obchodů, jež se odehrávají na území daného státu,  

ve kterém pravidelná obchodní činnost probíhá a kde je vykonávána. Což zajišťuje 

možnost zdanění příjmů daného daňového subjektu v místě, kde jsou dlouhodobě 

dosahovány a jsou tedy vyňaty z celosvětových příjmů.25 Dle mého názoru  

se tímto způsobem skutečně daří zamezovat negativním následkům, jež  

by vznikaly v případě zdaňování celosvětových příjmů pouze ve státě, jehož  

je daňový subjekt rezidentem, tedy i z příjmů dosahovaných prostřednictvím stálé 

provozovny. Stálou provozovnu blíže definuje § 22 odst. 2 zákona o daních 

z příjmů a základem pro vymezení tohoto pojmu je, že se jedná o místo k výkonu 

činností poplatníka, jež nemusí být pouze hmotného charakteru, avšak vznik stálé 

provozovny je možný i v důsledku vykonávání určité činnosti, ze které plynou 

zdanitelné příjmy, kdy takováto činnost nemusí být podnikáním. Za stálou 

provozovnu lze též považovat, má-li daňový nerezident na území České republiky 

osobu jednající v jeho zastoupení, která má oprávnění k uzavírání smluv, jež jsou 

pro zastupovaného daňového nerezidenta závazné.26 

 

 
25 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 496-509. 
26 tamtéž. s. 496-509. 
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o Příjmy z úhrad plynoucích od daňových rezidentů a od stálých provozoven 

daňových nerezidentů dle § 22 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, kterými 

se dle bodu 3 rozumí podíly na zisku, vypořádací podíly, taktéž podíly  

na likvidačním zůstatku obchodních korporací a jiné příjmy plynoucí z držby  

kapitálového majetku. „Za úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček,  

z vkladů a z cenných papírů se považují i úroky z vkladů společníků veřejné 

obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti do základního 

jmění společnosti, i část zisku vyplacená tichému společníku. Příjmy jsou 

zdaňovány zvláštní sazbou daně u zdroje, srážkovou daní.“27 Za podíly na zisku  

se u daňových nerezidentů považuje taktéž i zjištěný rozdíl mezi cenou, jež byla 

sjednána a obvyklou tržní cenou, čímž se rozumí případy, kdy bylo daňovému 

nerezidentovi prodáno zboží či služby za cenu nižší, než je obvyklá cena tohoto  

zboží a služeb na trhu. Ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů uvádí,  

že v případě, kdy se liší ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které  

by v daném případě byly sjednány v případě osob nezávislých a nespojených 

v rámci běžného obchodního vztahu a za stejných nebo obdobných podmínek,  

a v případě pokud tento rozdíl není uspokojivě doložen, dojde k úpravě základu 

daně poplatníka správcem daně o zjištěný rozdíl, což má za účel zabránění 

daňovým únikům ve smluvních vztazích, kdy by jedné ze stran smluvního vztahu 

vznikala daňová výhoda spočívající ve snížení daňového základu.28  

K prokázání těchto skutečností podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

27. 1. 2011, čj. 7 Afs 74/2010-81 nese důkazní břemeno správce daně.29 

Na fyzické osoby i právnické osoby, které jsou daňovými nerezidenty, se dále vztahuje 

zvláštní sazba daně, a to dle ustanovení § 36 zákona o daních z příjmů, a to z důvodu 

zabezpečení jejich daňové povinnosti vůči České republice. Uvedené ustanovení umožňuje 

vybírat daň srážkou u zdroje dříve, než bude příjem poplatníkovi vyplacen. Tyto příjmy,  

podléhající zdanění zvláštní sazbou daně, jsou v tomto ustanovení uvedeny taxativně, a tedy 

nelze pod něj subsumovat příjmy v něm neuvedené, ani není daňovým zákonem  

umožněno použití analogie na jiné případy. „V případě zvláštní sazby daně je zdaňován 

základ pro zdanění, nikoli základ daně; základ daně je tvořen poměrem daňově  

účinných příjmů a daňově účinných výdajů, základ pro zdanění zvláštní sazbou daně  

 
27 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 496-509. 
28 tamtéž. s. 510-591. 
29 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2011, čj. 7 Afs 74/2010-81. 
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je tvořen pouze vymezenými daňově účinnými příjmy (či jejich částmi).30 Základem  

pro zdanění rozumíme zákonem vymezenou daňověprávní skutečnost, kdy tato skutečnost  

je určena charakterem daného příjmu.31 Tato zvláštní sazba činí dle § 36 odst. 1 písm.  

a) a b) zákona o daních z příjmů 15 % a týká se vymezených příjmů plynoucích ze zdrojů  

na území České republiky, s výjimkou příjmů plynoucích stálé provozovně podle  

§ 22 odst. 2 a 3 zákona o daních z příjmů. V případě poplatníků daně z příjmů právnických 

osob se použije speciální ustanovení § 36 odst. 9 zákona o daních z příjmů, jež stanoví 

zvláštní sazbu daně z příjmů právnických osob vymezeným poplatníkům, a to ve výši 19 %.  

Speciálním vůči § 36 odst. 1 písm. a) a b) zákona o daních z příjmů je ustanovení  

§ 36 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, které řeší problematiku zdaňování příjmů, mající svůj 

původ v tzv. daňových rájích. Daňovými ráji se rozumí území, kde je daňové zatížení nízké,  

či nulové a jež svou legislativou poskytuje možnost přesouvání daňových základů a vyhnutí 

se tak zdanění v zemi původní rezidentury.32 Jejich existence je nejvíce spojována právě 

s daněmi z příjmů fyzických a právnických osob, dále se může týkat i třeba výhodnějších 

režimů pro daň z přidané hodnoty a dalších spotřebních daní.  

Ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů tedy cílí na příjmy 

fyzických a právnických osob, poplatníků, kteří nejsou daňovými rezidenty jiného členského 

státu Evropské unie či jiného dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, nebo 

třetího státu, nebo jurisdikce, se kterými Česká republika uzavřela platnou a účinnou 

mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění, nebo platnou a účinnou smlouvu  

či dohodu o výměně informací v daňových záležitostech, a to pro oblast daní z příjmů  

a nebo které jsou signatáři platné a účinné mnohostranné smlouvy přímo obsahující 

ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů. Příjmy těchto poplatníků  

na základě úpravy § 36 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů podléhají vyšší zvláštní 

sazbě daně, která činí 35 %. Ze zdanění dle ustanovení § 36 odst. 1 tohoto zákona jsou 

vyjmuty: „příjmy z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení 

emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění.“33 

Těchto příjmů se týká úprava podle § 36 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů. 

 
30 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 999 – 1015. 
31 tamtéž. s. 999 – 1015. 
32 LÁCHOVÁ L. Daňové systémy v globálním světě. Praha: ASPI, a.s., 2007. s. 30. 
33 tamtéž. s.  999 – 1015. 
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2. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 

V určitých případech může docházet ke konfliktu rezidentství, ke kterému dochází 

z důvodu kolize daňových předpisů dvou nebo více států. Je tím tedy případ, kdy táž osoba 

splňuje podmínky daňové příslušnosti ve dvou nebo více státech současně. Problematika 

mezinárodního dvojího zdanění se nejvýrazněji projevuje u přímých daní důchodového typu, 

z toho důvodu se na ni soustředí vnitrostátní a též i mezinárodní daňové právo.34  

V případech, kdy ke konfliktu více rezidenství dojde, je třeba primárně vycházet  

z úpravy smluv o zamezení dvojího zdanění, pokud existují. Smlouva obsahuje speciální 

úpravu a pravidla, která se použijí na daný konflikt rezidenství.35  

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají za cíl zabránit situacím, kdy tentýž předmět 

daně a základ daně jsou zdaňovány ve dvou nebo více státech a zároveň zabránit i případnému 

dvojímu nezdanění a jsou tedy nástrojem ke snížení možnosti daňových úniků.36  

Prostřednictvím těchto smluv dochází k omezení práva smluvního státu na příslušnou 

platbu daně i přes to, že mu přísluší dle vnitrostátních daňových předpisů. Smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění však vnitrostátní předpisy nenahrazují, ani neukládají žádné nové 

daňové povinnosti, pouze prostřednictvím nich dochází k jejich modifikaci. 

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění spadají do kategorie  

tzv. prezidentských smluv, jejichž sjednávání je jednou z pravomocí prezidenta republiky 

vyžadující kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Dle článku  

63 odst. 1 písm. b) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Ústava České republiky) prezident může sjednávání 

mezinárodních smluv přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na jednotlivé členy vlády. 

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění vyžadují před jejich ratifikací dle článku 

49 Ústavy České republiky souhlasu obou komor Parlamentu České republiky a podle  

 

 

 
34 BAKEŠ M., KARAFÍKOVÁ M., KOTÁB P., MARKOVÁ H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012. s. 280. 
35 DVOŘÁKOVÁ V. a kol. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a. s., 2016. s. 26-27. 
36 LÁCHOVÁ L. Daňové systémy v globálním světě. Praha: ASPI, a.s., 2007. s. 32. 
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článku 87 odst. 2 Ústavy České republiky o jejich souladu s ústavním pořádkem rozhoduje 

Ústavní soud, kdy do rozhodnutí Ústavního soudu smlouva nemůže být ratifikována 

prezidentem republiky. 

Výměnou ratifikačních listin nabývá smlouva o zamezení dvojího zdanění platnost  

a vyhlášením ve Sbírce mezinárodních smluv se stává dle článku 10 Ústavy České republiky 

součástí českého právního řádu, na základě kterého má přednost před zákonem.  

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavírané mezi jednotlivými členskými státy 

Evropské unie nesmí být v kolizi s jejím primárním právem, ačkoliv přímé daně spadají  

do pravomoci členských států. „V případě neexistence sjednocujících či harmonizujících 

unijních opatření, zůstávají členské státy příslušné pro stanovení kritérií zdanění příjmů  

a majetku za účelem zamezení, případně prostřednictvím mezinárodní smlouvy, dvojímu 

zdanění.“37  

Pokud ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění nezakládají daňovou 

diskriminaci, je na libovůli členského státu výběr metody, jež bude v příslušné smlouvě  

o zamezení dvojího zdanění s jiným členským státem užívat, jak také potvrdil rozsudek 

vydaný Soudním dvorem Evropské unie ze dne 6. 12. 2007 ve věci C-298/05 - Columbus 

Container Services BVBA & Co. v Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, dle kterého smlouva  

o zamezení dvojího zdanění s cílem zamezení dvojího zdanění rezidentů, která umožňuje 

započtení daně zaplacené v jiném členském státě, nepředstavuje nepřípustnou daňovou 

diskriminaci, jelikož zakládá rovný přístup ke zdaňování rezidentů i nerezidentů v jednom 

státě.38 

  

 
37 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. 12. 2007 ve věci C-298/05 - Columbus Container Services 

BVBA & Co. v Finanzamt Bielefeld-Innenstadt. 
38 tamtéž. 
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2.1. Daňový domicil 

 

Vztah poplatníka, daňového rezidenta, vůči státu, ve kterém je tento vztah zakládán 

osobní daňovou příslušností, se rozumí daňovým domicilem. V případě dvojího daňového 

domicilu se jedná o situaci, kdy poplatník splňuje podmínky pro založení osobní daňové 

příslušnosti ve dvou státech a je z toho důvodu podroben zdanění svým celosvětovým 

příjmem.39  

Aby mohl být poplatník považován za daňového rezidenta pouze jednoho ze států,  

je třeba aplikovat tzv. kritéria přednosti, která jsou stanovena příslušnou smlouvou  

o zamezení dvojího zdanění. Tato kritéria pro určení daňového rezidenství se aplikují 

postupně, podle jejich pořadí.40 K posouzení daňového rezidenství se nejprve použije prvního 

kritéria a teprve za podmínky, kdy dle něj nelze rezidenství určit, je aplikováno kritérium 

následující. Těmito kritérii přednosti jsou v uvedeném pořadí: 

 

o Stálý byt, který je taktéž kritériem daňového rezidenství dle vnitrostátní úpravy 

podle již zmiňovaného § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů.  

 

o Středisko životních zájmů je dalším posuzovaným kritériem, pokud má daňový 

poplatník stálý byt v obou smluvních státech. Střediskem životních zájmů se dle 

rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 13. 11. 2014,  

č.j. 7 Afs 120/2014-68 rozumí užší osobní a hospodářské vztahy daňového 

poplatníka.41 

 

o Obvyklý pobyt, a tedy zdržování se na území daného státu po dobu delší než  

183 dní v kalendářním roce, který osahuje § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů 

jako kritérium určování rezidenství fyzických osob, je kritériem přicházejícím jako 

třetí v pořadí. 

 

 

 
39 BAKEŠ M., KARAFÍKOVÁ M., KOTÁB P., MARKOVÁ H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012. s. 284 – 289. 
40 tamtéž.  s. 284 – 289. 
41 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2014, čj. 7 Afs 120/2014-68. 
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o Státní příslušnost se posuzuje až jako poslední kritérium, které určuje daňové 

rezidenství pokud se daňový poplatník nezdržuje v žádném ze smluvních států, 

nebo se naopak zdržuje v obou z nich.  

 

Pro určení rezidentství právnických osob je v mezinárodních smlouvách o zamezení 

dvojího zdanění užíváno obdobného způsobu, který obsahuje ustanovení § 17 odst. 3 zákona 

o daních z příjmů, dle kterého se právnické osoby stávají daňovými rezidenty na základě 

svého sídla nebo místa vedení. 

Nevede-li aplikace kritérií přednosti k určení pouze jediného daňového domicilu,  

je řešení předmětem dohody ministerstev financí daných smluvních států.42 

Převažující část ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění řeší problematiku 

osobní daňové příslušnosti jednoho státu ve střetu s věcnou daňovou příslušností státu 

druhého. Oproti tomu cílem ustanovení o daňovém domicilu je řešení konfliktu v případě  

dvojí osobní daňové příslušnosti smluvních států. Na základě osobní daňové příslušnosti jsou  

zdaňovány: „všechny příjmy osob fyzických, které mají na území daného státu bydliště nebo 

se na jeho území po určitou dobu zdržují, jakož i osob právnických, které mají na území 

daného státu sídlo nebo splňují jiné podobné kritérium tzv. daňového domicilu, bez ohledu  

na to, zda zdroj těchto příjmů je v tuzemsku nebo v cizině.“43 Dle věcné daňové příslušnosti: 

„všechny příjmy, jejichž zdroj je na území daného státu, bez ohledu na to, zda příjemce  

má na území tohoto státu svůj daňový domicil, tj. bydliště či sídlo (místo řízení), nebo  

se po určitou dobu zdržuje na tomto území či nikoliv.“44  

  

 
42 BAKEŠ M., KARAFÍKOVÁ M., KOTÁB P., MARKOVÁ H. a kol. Finanční právo.  6. upravené vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012. s. 284 – 289 
43 tamtéž. s. 284 – 289. 
44 tamtéž. s. 284 – 289. 



- 25 -  

 

 
 

2.2. Metody opatření k zamezení dvojího zdanění 

 

Zmírnit nebo zcela odstranit negativní důsledky, které z mezinárodního dvojího 

zdanění vyplývají, je možné prostřednictvím vnitrostátních daňových předpisů. Dle těchto 

předpisů jsou rozlišovány různé metody sloužící k minimalizaci negativních dopadů dvojího 

zdanění, které znázorňuji prostřednictvím schématu 2 této práce. Metody zamezení dvojího 

zdanění jsou: 

− metoda vynětí (exemption), 

− metoda započtení (credit), 

− uznání zaplacené daně v zahraničí za daňově uznatelný náklad.45  

 

Schéma 2: Metody zamezení dvojího zdanění.46 

 

 
45 SOJKA V., BARTOŠOVÁ M., FEKAR P., MAŠEK J., NEŠLEH M., VAŇOUSOVÁ I. Mezinárodní zdanění 

příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. s. 31-34. 
46 Vlastní konstrukce na základě: SOJKA V., BARTOŠOVÁ M., FEKAR P., MAŠEK J., NEŠLEH M., 

VAŇOUSOVÁ I. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních  

z příjmů. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 31-34. 
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Metoda vynětí (exemption) spočívá v tom, že se z celkových příjmů daňového 

rezidenta vyjme příjem, který již byl zdaněn v zahraničí a tento příjem již následně nebude 

součástí daňového základu ve státě daňového poplatníka. Způsoby uplatnění této metody 

vynětí se rozslišují na úplné vynětí (full exemption) a na vynětí s výhradou progrese 

(exemption with progression). V případě úplného vynětí není příjem podléhající zdanění  

v zahraničí součástí základu daně, ani na rozdíl od vynětí s výhradou progrese neovlivňuje 

výši daňové sazby, které bude poplatníkův příjem podléhat. Dle § 38f odst. 7 zákona o daních 

z příjmů vynětí s výhradou progrese znamená, že příjem podléhající zdanění v zahraničí  

je vyňat z daňového základu v rezidentském státě, avšak v případě, kdy rezidentský stát 

podrobuje tento příjem progresivní daňové sazbě, použije se na poplatníkův základ daně 

daňová sazba ve výši odpovídající základu daně zahrnující i příjem vyňatý. Z tohoto důvodu 

má výhrada progrese vliv na stanovení příslušné výše sazby daně, kdy základ daně bude 

podroben zdanění vyšší sazbou.47 

Vynětí s výhradou progrese je možné dále dělit na dvě varianty: 

o První variantou je tzv. zprůměrování spočívající ve vypočítání průměrného 

daňového zatížení, které připadá na souhrn veškerých příjmů, a to včetně příjmů 

zahraničních. Následně je takto zjištěná zprůměrovaná procentuální sazba 

uplatněna pouze na příjmy domácí.48  

o Druhou variantou je tzv. nadečtení, označované též za metodu vrchního dílku,  

při které jsou tuzemské příjmy fiktivně přičteny k příjmům zahraničním. 

Procentuální sazba dosažená tímto celkovým souhrnem příjmů je následně užita 

pro zdanění domácích příjmů.49   

Druhou metodou je metoda započtení (credit), jejíž aplikací bude poplatníkův základ 

daně obsahovat jeho veškeré celosvětové příjmy. Daň vyměřená z takto stanoveného základu 

daně bude následně snížena o daň uhrazenou v zahraničí. Tuto metodu považuji za vhodnější 

z důvodu, že je jejím užitím zajištěna rovnost míry zdanění všech daňových rezidentů 

 

 
47 SOJKA V., BARTOŠOVÁ M., FEKAR P., MAŠEK J., NEŠLEH M., VAŇOUSOVÁ I. Mezinárodní zdanění 

příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. s. 31-34. 
48 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges, 2018. s. 120. 
49 tamtéž. s. 121. 
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 v tuzemsku a považuji ji za efektivní nástroj pro odstranění negativních důsledků 

spočívajících v případném dvojím nezdanění, čehož nelze docílit metodou vynětí.  

Způsoby užití metody započtení upravuje § 38f odst. 2 zákona o daních z příjmů a dělí 

se na zápočet plný (full credit), při jehož použití je od daňové povinnosti poplatníka odečtena 

celá výše daně uhrazená v zahraničí a na zápočet prostý (ordinary credit), při kterém  

lze odečíst daň uhrazenou v zahraničí nanejvýš do částky odpovídající daňové povinnosti 

vypočtené dle zákona o daních z příjmů. Zápočet prostý je v současné době užíván nejčastěji, 

jelikož je touto metodou vyloučen vznik negativního důsledku vysoké daňové sazby 

v zahraničí, což by vedlo ke snižování daňových výnosů rezidentského státu, zároveň 

nezvyšuje daňovou povinnost daňového rezidenta.50 Z čehož vyplývá, že při zápočtu prostém, 

na rozdíl od zápočtu plného, rezidentský stát nedoplácí na vyšší úroveň zdanění příjmů 

v zahraničním státě. 

Uznání zaplacené daně v zahraničí za daňově uznatelný náklad jako náklad 

vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů zakotvuje § 24 odst. 2 písm. ch) zákona  

o daních z příjmů, kdy lze daň zaplacenou v zahraničí zahrnout do daňově uznatelných 

nákladů v rozsahu, v němž v tuzemsku nebyla započtena na daňovou povinnost  

dle ustanovení § 38f zákona o daních z příjmů. Zahrnutí zaplacené daně v zahraničí  

do daňově uznatelných nákladů tak zmírňuje negativní důsledky, které z mezinárodního 

dvojího zdanění vyplývají. 

Ve většině případů v zemích Evropské unie převažuje užívání hlavně dvou metod, 

mezi které patří metoda vynětí s progresí zprůměrováním a druhá, v praxi často užívaná,  

je metoda prostého zápočtu.51  

  

 

 

 

 

 
50 SOJKA V., BARTOŠOVÁ M., FEKAR P., MAŠEK J., NEŠLEH M., VAŇOUSOVÁ I. Mezinárodní zdanění 

příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. s. 31-34. 
51 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges, 2018. s. 120. 
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3. Daně z příjmů obchodních společností v ČR 

 

Volba právní formy podnikání je rozhodujícím krokem, který je důležité zhodnotit 

z hlediska výhodnosti pro potřeby konkrétního podnikání. Jsou na něm závislé jak právní,  

tak i administrativní požadavky, jež jsou na daný typ společnosti kladeny, její prestiž, taktéž 

její organizační struktura, způsob financování, majetkové bezpečí společníků a způsob 

zdanění příjmů obchodní společnosti a jejich společníků. 

Na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon  

o obchodních korporacích), se obchodní společnosti dělí na osobní a kapitálové, kdy dle 

ustanovení § 1 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zařazujeme do osobních společností 

veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost a do kapitálových společností  

pak společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.  

V osobních společnostech je hlavní důraz kladen na osobnost společníka, tedy na jeho 

schopnosti, dovednosti a taktéž společníkovy zkušenosti a odbornost, zatímco v kapitálových 

společnostech na jeho kapitálový přínos, na společníkovy investice. Tato základní 

diferenciace se projevuje v charakteristických znacích osobních, respektive v kapitálových 

společnostech. V praxi objevuji prvky kapitálových společností i ve společnostech osobních  

a naopak, a to typicky u komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným, které  

dle mého názoru stojí na hranici osobních a kapitálových společností a vykazují prvky obou 

typů obchodních společností. 

 

3.1. Osobní společnosti 

 

Za výhody podnikání formou osobních společností spatřuji nižší administrativní 

náročnost na vedení a řízení společnosti, taktéž nižší náklady na založení společnosti. 

V případě osobních společností není na základě ustanovení § 6 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích vyžadována forma společenské smlouvy notářským zápisem, pouze podpisy  

na společenské smlouvě musí být úředně ověřeny. Značnou výhodou podnikání ve formě 

osobní společnosti považuji taktéž její vysokou flexibilitu, a to z důvodu obecné regulace 

osobních společností a dispozitivní povahy většiny ustanovení regulujících osobní  



- 29 -  

 

 
 

společnosti. Jejich výrazným rozdílem od kapitálových společností je, že s výjimkou 

komanditisty v komanditní společnosti, není u osobních společností povinná vkladová 

povinnost, na které se společníci mohou dohodnout ve společenské smlouvě. Takovouto 

vkladovou povinnost mohou splnit za podmínek ve společenské smlouvě určených  

a se souhlasem všech společníků také provedením nebo prováděním práce nebo poskytnutím 

nebo poskytováním služby. V takovém případě společenská smlouva musí obsahovat ocenění 

prováděné práce nebo poskytované služby nebo způsob ocenění dle ustanovení  

§ 103 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Osobní charakter společností a neomezené 

solidární ručení společníků jsou důvodem pro výjimku ze zákazu, kdy nepeněžitým vkladem 

nesmí být dle ustanovení § 17 odst. 3 zákona o obchodních korporacích práce nebo služby.52 

Konkurenční výhodu osobních společností shledávám pak v neomezeném ručení 

společníků, které ocení věřitelé dané společnosti, na druhou stranu však podnikatelský 

neúspěch může vést k existenčnímu ohrožení samotných společníků. Nevýhodou je dle mého 

názoru závislost trvání společnosti na zachování účasti společníků. Na rozdíl od kapitálových 

společností, které může založit i pouze jedna osoba, osobní společnosti musí mít po celou 

dobu trvání alespoň dva společníky. 

Z mého pohledu jsou osobní společnosti v praxi využívány pro drobné či střední 

podnikatelské projekty, které nemají složitou vnitřní organizační strukturu a díky těmto 

formám podnikatelských uskupení nejsou zbytečně administrativně zatíženy, jako by tomu 

bylo v případě založení kapitálové společnosti. Osobní společnosti považuji za výhodnější 

způsob spojení odborníků z určité oblasti a určitého odvětví, které jim umožňuje využít své 

znalosti, schopnosti a zkušenosti prostřednictvím společného označení jedné firmy,  

a to za osobní účasti těchto společníků. Navíc jsou zde výrazné odlišnosti, co se týče způsobu 

zdanění zisku u veřejné obchodní společnosti, ve které zisk podléhá pouze jednostupňovému 

zdanění a není zatížen daní z příjmu právnických osob, avšak zdaňuje se jako součást příjmů 

společníků. Podobně je tomu tak i u komplementářů v komanditní společnosti. 

 

 

 

 

 
52 ČERNÁ S., ŠTENGLOVÁ I., PELIKÁNOVÁ I. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

s. 266.  
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3.1.1. Veřejná obchodní společnost 

 

Veřejná obchodní společnost je podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích společnost alespoň dvou osob, fyzických nebo právnických, které se účastní  

na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně  

a nerozdílně. V případě společníka veřejné obchodní společnosti, který je právnickou osobou, 

vykonává společnická práva a povinnosti na základě § 95 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze osoba fyzická. Na veřejnou 

obchodní společnost se vztahuje ustanovení § 32 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,  

dle kterého může mít každý společník pouze 1 podíl v téže společnosti. Podíl pak  

podle § 31 zákona o obchodních korporacích představuje účast společníka v obchodní 

korporaci a práva a povinnosti z této účasti pro společníka plynoucí. Podíly společníků jsou  

podle § 97 odst. 2 zákona o obchodních korporacích stejné, pokud společenská smlouva 

nestanoví jinak. Pro podíl společníka veřejné obchodní společnosti platí princip monismu 

podílu, jelikož je podle § 43 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nedělitelný  

a zároveň ustanovení § 116 zákona o obchodních korporacích zakazuje jeho převod. 

Firma veřejné obchodní společnosti obsahuje dle § 96 zákona o obchodních 

korporacích označení „veřejná obchodní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou 

„veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, 

postačí označení „a spol.“.  

Ve veřejné obchodní společnosti si mohou společníci v širokém rozsahu modifikovat 

svůj vlastní režim organizační struktury, a to z důvodu akcentace na smluvní základ.  

Pro veřejnou obchodní společnost platí povinnost zřídit pouze nejvyšší a statutární orgán, 

jehož členem je dle dispozitivní úpravy § 106 odst. 1 zákona o obchodních korporacích každý 

společník splňující podmínky členství v orgánu obchodní korporace. Avšak společenská 

smlouva veřejné obchodní společnosti může stanovit statutárním orgánem jen některé  

její společníky, nebo pouze jednoho z nich, z čehož vyplývá, že jimi nemohou být osoby  

od společníků odlišné.  

Ve veřejné obchodní společnosti nemají společníci zákonnou vkladovou povinnost,  

je však možné, aby společník převzal vkladovou povinnost, ke které se zaváže ve společenské 
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smlouvě. Tuto vkladovou povinnost mohou společníci splnit také provedením nebo 

prováděním práce nebo poskytnutím nebo poskytováním služby, za podmínek stanovených  

ve společenské smlouvě a taktéž se souhlasem všech společníků. V případech, kdy společník 

provádí práci nebo poskytuje služby společnosti, aniž by tím však plnil svou vkladovou 

povinnost, vzniká společníkovi právo na podíl na zisku ve výši ocenění těchto prováděných 

prací či služeb, pokud společenská smlouva nestanoví jiný způsob vypořádání.53 

Společník může dle ustanovení § 110 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 

přistoupit či vystoupit změnou společenské smlouvy, v takovém případě přistupivší společník 

ručí nejen za dluhy vniklé společnosti po jeho přistoupení, ale i za dluhy vzniklé před  

jeho přistoupením. Pokud pak přistupivší společník uhradí dluh, popřípadě část dluhu 

společnosti, může pak požadovat po ostatních společnících poskytnutí plné náhrady  

za poskytnuté plnění a taktéž nákladů s tím spojených. V případě zániku účasti společníka  

ve společnosti, ručí vystupivší společník podle § 111 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích jen za ty dluhy společnosti, které vznikly před zánikem jeho účasti. Taktéž pro 

vystupivšího společníka platí, že dle § 111 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nemůže 

po společnosti požadovat vyplacení podílu nebo aby bylo mezi společníky rozděleno jmění 

společnosti. Na základě § 36 odst. 1 vzniká při zániku účasti společníka za trvání společnosti 

právo na vypořádání formou vypořádacího podílu, ledaže jiný předpis stanoví jinak.  

Pro vypořádací podíl z daňového pohledu platí určitá specifika pro společníka veřejné 

obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, taktéž jako pro podíl  

na likvidačním zůstatku, na který má právo na základě ustanovení § 37 zákona o obchodních 

korporacích každý společník při zrušení společnosti s likvidací, jak blíže uvádím  

na straně 34.  

Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se podíl na zisku 

stanoví na základě řádně nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem 

obchodní korporace. Po novele zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2021  

se toto ustanovení vztahuje jednak na podíl na zisku, ale taktéž na podíl na jiných vlastních 

zdrojích. Ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon  

o účetnictví) stanoví, že: „účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým  

 

 

 
53 GRÜLICH R. Veřejná obchodní společnost. NR 9/2014-ZOK. Novinky z rekodifikace - advokátní kancelář 

GÜRLICH & Co. 9/2014. beckonline.cz. [online]. [cit. 2020-07-18]. 
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je den, kdy uzavírají účetní knihy.“54 Řádná účetní závěrka je dle tohoto ustanovení účetními 

jednotkami sestavována k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech  

je sestavována mimořádná účetní závěrka. 

„Řádná i mimořádná účetní závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz o aktivech, 

pasivech, finanční situaci a výsledku hospodaření podniku k rozvahovému dni.“55 Pokud  

se mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky vyskytnou významné 

události, jsou dle § 19 odst. 6 zákona o účetnictví dopady těchto událostí společně  

s ekonomickými důsledky popsány v příloze účetní závěrky. „Stanovení časového limitu 

„aktuálnosti“ účetní závěrky zohledňuje skutečnost, že v kratším období jsou odchylky  

od vykázaného stavu typicky menší.“56 

Dle ustanovení § 112 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se zisk a ztráta  

dělí mezi společníky rovným dílem. Znění tohoto ustanovení po novele zákona o obchodních 

korporacích s účinností od 1. 1. 2021 klade důraz na pravidlo, kdy celý zisk musí vždy být  

mezi společníky ve veřejné obchodní společnosti rozdělen. Ve společenské smlouvě  

si společníci mohou upravit pouze poměr, ve kterém se mezi společníky zisk, jiné vlastní 

zdroje nebo ztráta rozděluje, je však vyloučeno, aby společenská smlouva určovala,  

že se zisk či ztráta mezi společníky nedělí. Ustanovení se vztahuje též na jiné vlastní zdroje,  

u kterých ale neplatí, že by vždy muselo dojít k jejich rozdělení.57 Pokud společník převzal 

vkladovou povinnost, jež je stanovena společenskou smlouvou, má na základě  

§ 112 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo na podíl na zisku ve výši 25 % z částky, 

v jejíž výši tuto vkladovou povinnost splnil. Pokud by však výše zisku společnosti 

nepostačovala na výplatu této částky, zisk se mezi společníky rozdělí v poměru částek, 

v nichž svou vkladovou povinnost splnili. Zbylá výše zisku je pak rozdělena mezi  

společníky podle úpravy stanovené v odstavci 1 tohoto ustanovení. Další zvláštní úprava  

je stanovena pro případy, kdy se jedná o společníka, který provádí pro společnost práci nebo  

jí poskytuje služby, aniž by tím plnil svou vkladovou povinnost. V tomto případě  

je mezi společníky rozdělena jen část zisku, která je již po odečtení úhrady podílu na zisku  

společníkovi, ve výši provedených prací nebo poskytnutých služeb. V případě udělení  

 
54 Ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
55 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další 

související zákony. beckonline.cz. [online]. [cit. 2020-06-12]. 
56 tamtéž. 
57 tamtéž.  
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souhlasu všech společníků, je možné započtení pohledávky společníka proti jeho dosud 

nesplacenému vkladu, a to v případech upravených ustanovením § 104 zákona  

o obchodních korporacích, a to jedná-li se o: „náhradu výdajů, které společník vynaložil  

při zařizování určité záležitosti společnosti. V takových případech má společník právo 

na náhradu rozumně vynaložených výdajů, a to včetně obvyklého úroku. Tuto pohledávku  

může se souhlasem všech společníků započíst i proti pohledávce na splácení jeho vkladu“58 

  

Zdanění příjmů veřejné obchodní společnosti a jejich společníků 

 

Veřejná obchodní společnost je účetní jednotkou dle § 1 odst. 2 písm. a) zákona  

o účetnictví, mající povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku, 

jak pro tyto účetní jednotky stanovuje § 4 odst. 1 zákona o účetnictví. Pro veřejnou  

obchodní společnost platí odlišnost oproti jiným obchodním společnostem spočívající v tom, 

že ve veřejné obchodní společnosti se veškerý zisk rozděluje mezi společníky, což není 

možné upravit společenskou smlouvou jiným způsobem,59 a to z důvodu, že veřejná obchodní 

společnost zisk nevykazuje, ani nezdaňuje sazbou daně z příjmů právnických osob činící  

19 %. Proto na konci účetního období při uzavírání účetních knih nevykazuje veřejná 

obchodní společnost žádný zůstatek na účtu zisků a ztrát, tudíž i její základ daně z příjmů 

právnických osob je nulový a veřejná obchodní společnost z toho důvodu nepodává daňové 

přiznání k dani z příjmů právnických osob v souladu s ustanovením § 38mb písm. c) zákona  

o daních z příjmů. Považuji za důležité zmínit, že navzdory této výjimce, kdy veřejná 

obchodní společnost daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob nepodává, platí pro  

ni registrační povinnost dle ustanovení § 39a zákona o daních z příjmů a je do 15 dnů  

od svého vzniku povinna podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob  

u příslušného správce daně, jelikož je dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, jako 

každá právnická osoba, poplatníkem daně z příjmů právnických osob, jak uvádím blíže 

v kapitole 1.1.2. této práce.  

 

 
58 GRÜLICH R. Veřejná obchodní společnost. NR 9/2014-ZOK. Novinky z rekodifikace - advokátní kancelář 

GÜRLICH & Co. 9/2014. beckonline.cz. [online]. [cit. 2020-07-18]. 
59 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 273-276. 
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Předmětem daně u veřejné obchodní společnosti jsou na základě speciální úpravy   

§ 18b odst. 1 zákona o daních z příjmů pouze příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní 

sazbou daně. Pro předmět daně společníka veřejné obchodní společnosti a taktéž 

komplementáře v komanditní společnosti dále platí ustanovení § 18b odst. 2 zákona o daních 

z příjmů. „Ustanovení § 18b přejímá předchozí § 18 odst. 9-11 vymezující předmět daně  

z příjmů u veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností.“60  

Úprava zdanění příjmů společníků veřejné obchodní společnosti závisí na skutečnosti, 

zda je společník fyzickou osobou, či osobou právnickou. 

 V případě společníků veřejné obchodní společnosti, kteří jsou fyzickými osobami, 

jejich podíl na zisku tvoří dílčí základ daně z příjmů fyzických osob dle  

§ 7 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů a tento podíl na zisku je považován za jejich 

příjmem ze samostatné výdělečné činnosti.61 Aby došlo ke stanovení správné výše těchto 

příjmů společníka, zdůrazňuji, že předmětem daně nejsou:  

o  Na základě ustanovení § 7 odst. 10 zákona o daních z příjmů se za tyto příjmy dle  

§ 7 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů nepovažují a předmětem daně z příjmů 

nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům. Což platí pro 

společníky jak veřejných obchodních společností a opět také pro komplementáře 

komanditních společností, a to do výše stanovené zvláštním předpisem, kdy tímto 

zvláštním předpisem je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen zákoník 

práce). 

 

o  U společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti 

dále není předmětem daně z příjmů ani podíl společníka na likvidačním zůstatku při 

zrušení dané společnosti s likvidací, což upravuje ustanovení § 10 odst. 1 písm.  

f) bod 1 zákona o daních z příjmů. Dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. f) zákona  

o daních z příjmů se podíl na likvidačním zůstatku u těchto společníků nezahrnuje  

do základu daně. 

 

 

 

 
60 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 410-411. 
61 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 273-276. 
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o  Další výjimka vztahující se na společníka veřejné obchodní společnosti  

a komplementáře komanditní společnosti se podle § 10 odst. 1 písm. g) zákona  

o daních z příjmů týká jejich vypořádacího podílu při zániku účasti  

ve společnosti. Příjmy z vypořádacího podílu nejsou předmětem daně z příjmů.  

Do základu daně společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře 

komanditní společnosti se podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. f) zákona o daních 

z příjmů vypořádací podíl nezahrnuje. 

 

Každý společník veřejné obchodní společnosti sám zdaňuje svůj podíl na zisku a uvádí 

jej ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ve kterém kromě základní části 

daňového přiznání vyplňuje taktéž přílohu daňového přiznání č. 1, v níž společník uvádí 

peněžní vyjádření svého podílu na řádku 112 této přílohy. Pro zjištění základu daně 

společníka se aplikují ustanovení § 23 až § 33 zákona o daních z příjmů. Pro takový příjem 

společníka platí určité nevýhody, kterými jsou: 

o Společník veřejné obchodní společnosti a taktéž komplementář v komanditní 

společnosti si tento příjem dle § 13 odst. 1 zákona o daních z příjmů nemůže 

rozdělit s osobou spolupracující. 

 

o Větší nevýhodu spatřuji v tom, že příjmy společníka není možné snížit  

o výdaje, které vynaložil na jejich dosažení, zajištění a udržení, jak upravuje 

ustanovení § 7 odst. 3 zákona o daních z příjmů.  

 

o Společník na tento příjem nemůže uplatnit ani paušální výdaje podle  

§ 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů.  

 

 Společník veřejné obchodní společnosti svůj základ daně ale může snížit o odčitatelné 

položky a odčitatelné položky uplatnitelné ve stejném poměru, v jakém se společník podílí  

na zisku či ztrátě veřejné obchodní společnosti. V souladu s § 20 odst. 9 zákona o daních 

z příjmů si společník může odečíst od základu daně část bezúplatného plnění poskytnutého  
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společností na účely vymezené v odstavci 8 tohoto ustanovení. Výše, jež si může společník  

od základu daně odečíst, se stanoví ve stejném poměru, v jakém se společník podílí na zisku  

či ztrátě veřejné obchodní společnosti podle odstavce 4 tohoto ustanovení. V úhrnu lze takto 

odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.  

Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů může společník snížit svůj základ daně  

o nezdanitelné částky, a to dle tohoto ustanovení, ve výši jejich podílů na zisku či ztrátě 

veřejné obchodní společnosti, kdy stejný postup platí též pro ustanovení § 34d zákona  

o daních z příjmů v případech odpočtů na podporu výzkumu a vývoje, taktéž pro ustanovení  

§ 35 zákona o daních z příjmů zaměstnává-li zaměstnance se zdravotním postižením a pro 

ztráty z minulých let dle § 38na zákona o daních z příjmů. Každý společník si navíc může 

uplatnit slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob dle § 35ba odst. 1, což 

znamená, že od vypočítané daně si společník odečte slevu na poplatníka, která je ve výši  

24 840 Kč a na základě osobních poměrů případně další slevy nebo daňové zvýhodnění  

na vyživované děti.  

Společník veřejné obchodní společnosti tedy samostatně podává daňové přiznání, 

které se dle úpravy obsažené v § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen 

daňový řád), podává nejpozději do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období. Při aplikaci 

ustanovení § 33 odst. 1 daňového řádu o počítání času, na základě něhož lhůta, jež  

je stanovena podle týdnů, měsíců či let, počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo  

ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty. Tato lhůta pak končí uplynutím dne, který  

se shoduje svým pojmenováním nebo číselným označením se dnem, od něhož běh lhůty 

započal. Proto tato lhůta pro podání daňového přiznání končí dnem 1. dubna. Ustanovení  

§ 136 odst. 2 daňového řádu upravuje delší lhůtu pro subjekty, jejichž daňové přiznání podává 

daňový poradce, kdy v tomto případě se podává daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců  

po uplynutí zdaňovacího období, a tedy 1. července. Dle novely daňového řádu účinné  

ode dne 1. 1. 2021, je v ustanovení § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu novinkou 

prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání v případě, pokud daňové přiznání nebylo 

podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, ale následně došlo k jeho 

podání elektronickou formou. Toto prodloužení je v délce jednoho měsíce, tudíž daňové 

přiznání musí být dle tohoto ustanovení podáno do 1. června. Taktéž nová úprava po novele 

zjednodušuje proces podávání daňového přiznání daňovým poradcem, kdy dle  

§ 136 odst. 2 písm. a) bod 2 daňového řádu postačuje, aby v případě nepodání daňového  
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přiznání nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, jej následně podal daňový 

poradce, což bylo doposud možné jen za splnění podmínky uplatnění příslušné plné moci 

udělené daňovému poradci u správce daně ještě před uplynutím tříměsíční lhůty podle 

odstavce 1 tohoto ustanovení. Tato podmínka uplatnění plné moci ve stanovené lhůtě nově 

odpadá, což považuji za vhodné ulehčení zbytečně komplikovaného postupu, který znamenal 

nadbytečnou administrativní zátěž poplatníků. 

U společníků veřejné obchodní společnosti, kteří jsou právnickými osobami, je část 

základu daně veřejné obchodní společnosti zahrnována do základu daně z příjmů právnických 

osob daného společníka. U společníků, právnických osob, je postupováno podle ustanovení  

§ 20 odst. 5 zákona o daních z příjmů, dle kterého je součástí jejich základu daně poměrná 

část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Příslušná poměrná část  

je závislá na poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti. 

U společníků, právnických osob, je taktéž možné uplatnění položek snižujících základ daně, 

respektive odčitatelných položek a slevy na dani, a to opět ve výši odpovídající jejich podílům  

na zisku či ztrátě veřejné obchodní společnosti. V případě, že je společník právnickou osobou, 

která je daňovým rezidentem České republiky, je část jeho příjmů plynoucích ze zahraničních 

zdrojů zahrnována do samostatného základu daně dle ustanovení § 20b zákona o daních  

z příjmů, na který se vztahuje sazba daně ve výši 15 % podle § 21 odst. 4 zákona o daních  

z příjmů. Stejný postup platí pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, kteří jsou 

daňovými nerezidenty v případě, že se jedná o příjem přičítající se stálé provozovně, která  

se nachází na území České republiky. 

Dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona o daních z příjmů pro zajištění daně z příjmů 

společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti platí 

ustanovení § 38e odst. 3 zákona o daních z příjmů o zajištění příjmů, kdy vzniká povinnost 

veřejné obchodní společnosti svým společníkům srazit zajištění daně dle tohoto ustanovení. 

Tatáž povinnost vzniká i komanditní společnosti vůči komplementářům. Jedná se pouze  

o společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, kteří 

nejsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří 

Evropský hospodářský prostor, a to při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch 

poplatníka. 
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3.1.2. Komanditní společnost 

 

V komanditní společnosti spatřuji znaky jak kapitálových společností, tak i společností 

osobních, a to z důvodu dělení společníků na komanditisty a komplementáře. Ustanovení  

§ 118 zákona o obchodních korporacích uvádí, že v komanditní společnosti alespoň jeden 

společník ručí za její dluhy omezeně, tento společník je nazýván komanditistou, dále je 

komanditní společnost složena též z alespoň jednoho společníka, který ručí za její dluhy 

neomezeně, jímž je komplementář. Osobní povahu má komanditní společnost právě díky 

komplementářům. 

Ručení komanditisty v komanditní společnosti se chová stejně tak, jako ručení 

společníka společnosti s ručením omezeným, který ručí omezeně, podle ustanovení  

§ 122 zákona o obchodních korporacích, do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu 

zápisu v obchodním rejstříku, popřípadě do výše komanditní sumy.  

Minimální výše vkladové povinnosti komanditistů je určena na základě společenské 

smlouvy, zákon o obchodních korporacích totiž nestanovuje žádnou minimální výši vkladu, 

naopak zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník), dříve 

upravoval minimální vklad komanditisty, který byl ve výši 5 000 Kč.62  

Výjimka z úpravy ručení komanditistů za ztrátu společnosti, kdy komanditisté obecně 

ztrátu společnosti nenesou, je v případě § 129 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, kdy 

je stanovena určitá částka společenskou smlouvou, která je označována jako komanditní 

suma, znamenající maximální výši ručení komanditistů za dluhy společnosti. Komanditní 

suma nesmí být nižší, než kolik činí výše vkladu komanditisty. V případě,  

že je ve společenské smlouvě komanditní suma zakotvena, znamená to, že do její výše 

komanditisté v závislosti na svých podílech ponesou ztrátu společnosti. Komanditní suma  

se zapisuje do obchodního rejstříku a dle ustanovení § 130 zákona o obchodních korporacích 

se komanditní suma snižuje v rozsahu, v jakém komanditista splnil svou vkladovou 

povinnost. Její výše může být zvýšena či snížena změnou společenské smlouvy,  

a to s účinností ke dni zápisu do obchodního rejstříku.  

 

 
62 Ustanovení § 97a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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Ručení komplementáře je neomezené a postavení komplementáře je obdobné, jako 

postavení společníka veřejné obchodní společnosti. Komplementáři zajišťují obchodní vedení 

a zastupování komanditní společnosti. V praxi však bývá tato nevýhoda postavení 

komplementářů spočívající v jejich neomezeném ručení za závazky společnosti obcházena 

tím způsobem, že je komplementářem jiná právnická osoba, ve které její společníci neručí  

za závazky společnosti.63  

Statutární orgán komanditní společnosti tvoří všichni komplementáři, případně pouze 

někteří, nebo pouze jeden z komplementářů, pokud tak určuje společenská smlouva. 

Komplementář, na rozdíl od komanditisty, nemá vkladovou povinnost, což je kompenzováno 

jeho neomezeným ručením za dluhy společnosti. Na vkladové povinnosti se však mohou 

dohodnout ve společenské smlouvě, kdy takovouto vkladovou povinnost mohou splnit  

za podmínek ve společenské smlouvě určených a se souhlasem všech společníků také 

provedením nebo prováděním práce nebo poskytnutím nebo poskytováním služby. V takovém 

případě společenská smlouva musí obsahovat ocenění prováděné práce nebo poskytované 

služby nebo způsob ocenění dle ustanovení § 103 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 

Na toto ustanovení navazuje nová úprava, vycházející ze skutečnosti, že provedením  

či prováděním prací nebo poskytováním služeb vzniká poplatníkovi nepeněžní příjem  

ve formě nabytí vkladu, který není osvobozen od daně z příjmů.64  Zákon o daních z příjmů 

v ustanovení § 10 odst. 6 zákona o daních z příjmů upravoval, že hodnota vkladu plněného 

odpracováním není daňovým výdajem, avšak novela zákona o daních z příjmů provedená 

zákonem č. 267/2014 Sb., z ustanovení § 10 odst. 6 zákona o daních z příjmů tento text 

vyloučila s účinností od 1. 1. 2015, což platí jak pro komplementáře komanditní společnosti, 

taktéž pro společníky veřejné obchodní společnosti.65 

Firma komanditní společnosti obsahuje dle ustanovení § 118 odst. 2 zákona  

o obchodních korporacích označení „komanditní společnost“, které může být nahrazeno 

zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Pokud firma obsahuje jméno některého z komanditistů, 

ručí tento komanditista za dluhy společnosti jako komplementář, v ostatních otázkách se ale 

jeho postavení nemění. 

 
63 JOSKOVÁ L., PRAVDA P. Zákon o obchodních korporacích: s komentářem: s účinností od 1. 1. 2014 

nahrazuje obchodní zákoník. Praha: Grada, 2014. s. 14. 
64 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. beckonline.cz. [online]. [cit. 2020-06-18]. 
65 tamtéž. 
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Podíl komplementáře je nepřevoditelný, zatímco převoditelnost podílu komanditisty 

na základě ustanovení § 123 zákona o obchodních korporacích se řídí stejnými podmínkami 

jako ve společnosti s ručením omezeným. Dle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích může mít každý společník pouze 1 podíl v téže společnosti, což se však vztahuje 

pouze na podíl komplementáře. Na podíl komanditisty se stejně jako na účast v kapitálových 

společnostech, monismus podílu nevztahuje. 

Ukončení účasti komplementáře vede ke zrušení komanditní společnosti,  

a to na základě § 127 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 113 odst. 1 zákona  

o obchodních korporacích a ustanovením § 119 zákona o obchodních korporacích, zatímco 

ukončení účasti komanditisty za užití § 127 odst. 1 a odst. 2 zákona o obchodních korporacích 

takový důsledek nemá.  

 

Zdanění příjmů komanditní společnosti a jejich společníků 

 

V komanditní společnosti se zisk a případná ztráta dělí na základě ustanovení  

§ 126 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na polovinu mezi společnost  

a komplementáře, neupravuje-li společenská smlouva poměr rozdělení odlišně. Zisk a ztrátu 

společnosti lze zjistit především z řádné účetní závěrky, lze jej však zjistit i z mimořádné 

účetní závěrky a pro účely vyplacení záloh jej lze zjistit i ze závěrky mezitímní.66 Odlišnosti 

v postavení komplementářů a komanditistů se taktéž promítají na způsob zdanění jejich 

příjmů, proto se zdanění příjmů komplementářů a komanditistů rovněž odlišují.  

Pro komplementáře platí stejný způsob zdanění, jako pro společníky veřejné obchodní 

společnosti, kdy podle § 119 zákona o obchodních korporacích se na komanditní společnost 

použijí přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní společnosti, a proto se u komplementáře 

komanditní společnosti bude postupovat stejně jako u společníka veřejné obchodní 

společnosti. Z toho důvodu komplementáři, jež jsou fyzickými osobami, zdaňují svůj podíl  

na zisku jako příjem z podnikání dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, 

jako příjem ze samostatné výdělečné činnosti, který podléhá daňové sazbě ve výši 15 %.  

 

 
66 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL B., CILEČEK F., KUHN P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 296-297. 
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Stejně jako u společníků veřejné obchodní společnosti, týká se komplementářů 

komanditní společnosti ustanovení § 7 odst. 10 zákona o daních z příjmů, na základě kterého 

se za příjmy dle § 7 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů nepovažují a předmětem daně  

z příjmů nejsou náhrady cestovních výdajů, jak již v této práci uvádím, do výše stanovené 

zvláštním předpisem, kterým je zákoník práce. Dále tomu je i v případě ustanovení  

§ 10 odst. 1 písm. f) bod 1 zákona o daních z příjmů, dle kterého podíl na likvidačním 

zůstatku není předmětem daně z příjmů, který podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. f) zákona  

o daních z příjmů není zahrnován do základu daně. Pro komplementáře komanditní 

společnosti stejně jako na společníky veřejné obchodní společnosti se vztahuje výjimka dle 

ustanovení § 10 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, v důsledku níž není příjem 

z vypořádacího podílu předmětem daně z příjmů a dle § 23 odst. 4 písm. f) zákona o daních 

z příjmů, se tento příjem z vypořádacího podílu do základu daně nezahrnuje. Taktéž při 

uplatňování odčitatelných položek a slev na dani postupuje komplementář komanditní 

společnosti stejně jako společník veřejné obchodní společnosti. 

Komplementáři, kteří jsou právnickými osobami, zahrnují poměrnou část základu 

daně komanditní společnosti do základu daně z příjmů právnických osob daného 

komplementáře. U komplementářů, právnických osob, je postupováno podle ustanovení  

§ 20 odst. 6 zákona o daních z příjmů, dle kterého je součástí jejich základu daně poměrná 

část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Příslušná poměrná část  

je závislá na poměru, kterým se podílí na zisku komanditní společnosti.  

Společnosti pak připadá část zisku, která se mezi komplementáře nerozděluje. Mezi 

komanditisty je zisk možné rozdělit až po jeho zdanění společností, a to daní z příjmů 

právnických osob ve výši 19 %, jedná se o způsob zdanění obdobný pro společnost s ručením 

omezeným. Komanditní společnost je z toho důvodu poplatníkem daně z příjmů právnických 

osob a musí podávat daňové přiznání. Až po zdanění daní z příjmů právnických osob  

je možné zisk mezi komanditisty rozdělit.67  

Příjmy komanditistů jsou dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona o daních 

z příjmů považovány za příjmy ze závislé činnosti. Podíly na zisku jsou pak komanditistům 

zdaňovány zvláštní sazbou daně podle ustanovení § 36 odst. 2 písm. b) zákona o daních 

z příjmů ve výši 15 %, a tedy srážkovou daní, která je vybírána přímo u zdroje, a tedy  

 

 
67 Ustanovení § 126 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
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ji za komanditisty odvádí komanditní společnost. Srážková daň je užívána především tam, kde 

je nezbytné, aby bylo efektivním způsobem předcházeno daňovým únikům. V takových 

případech je vybírání daně přímo u zdroje spolehlivou formou, a to obzvláště v případech, 

kdy: „příjemce nemusí mít povinnost prokazovat svoji totožnost (vyplácení podílů na zisku  

na doručitele) nebo může být subjektem se sídlem či bydlištěm v cizině, kde samozřejmě 

daňová povinnost vůči ČR být zabezpečena nemůže.68 Z úpravy zdanění příjmů komanditistů  

v komanditní společnosti vyplývá, že je jejich podíl na zisku zdaňován rovnou dvakrát, a tedy 

v první řadě sazbou daní z příjmů právnických osob ve výši 19 % a před výplatou podílů 

komanditistů ještě navíc srážkovou daní ve výši 15 %. Jedná se o vyšší daňové zatížení, než 

platí v komanditní společnosti pro komplementáře. Tento způsob zdanění považuji v podstatě  

za kompenzaci neomezeného ručení za dluhy komplementářů a omezeného ručení 

komanditistů. 

Na komanditisty komanditní společnosti, též jako na společníky společnosti s ručením 

omezeným, se vztahuje ustanovení o zvláštní sazbě daně ve výši 35 %. Dle  

§ 36 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů je podíl na zisku společnosti komanditistů 

komanditní společnosti, kteří nejsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské 

unie či jiného dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, nebo třetího státu nebo 

jurisdikce, se kterými Česká republika uzavřela platnou a účinnou mezinárodní smlouvu  

o zamezení dvojímu zdanění, nebo platnou a účinnou smlouvu či dohodu o výměně informací 

v daňových záležitostech, a to pro oblast daní z příjmů a nebo které jsou signatáři platné  

a účinné mnohostranné smlouvy přímo obsahující ustanovení o výměně daňových informací  

v oblasti daní z příjmů, podroben této zvláštní daňové sazbě. 

Na komplementáře komanditní společnosti se pak, jako na společníky veřejné 

obchodní společnosti, vztahuje ustanovení § 38e odst. 3 zákona o daních z příjmů o zajištění 

příjmů, na základě kterého vzniká povinnost komanditní společnosti svým komplementářům, 

kteří nejsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří 

Evropský hospodářský prostor, a to při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch 

poplatníka, srazit zajištění daně dle tohoto ustanovení.  

 

 
68 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 1005-1006. 
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3.2. Kapitálové společnosti 

 

Na základě ustanovení § 1 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je  

do kapitálových společností zařazovaná společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost. Na rozdíl od osobních společností je u kapitálových společností vyžadované 

založení ve formě veřejné listiny.69 Touto veřejnou listinou se rozumí notářský zápis.70 

Kapitálovou společnost může podle § 11 odst. 1 zákona o obchodních korporacích založit  

i pouze jediný zakladatel. Specifikům společností a jejich odlišnostem se věnuji 

v následujících jednotlivých podkapitolách. 

3.2.1. Společnost s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným nepovažuji za čistý typ kapitálové společnosti, 

jelikož v ní lze spatřovat i prvky osobních společností. Charakteristickým znakem pro 

kapitálové společnosti je absence ručení za dluhy společnosti, avšak společníci společnosti 

s ručením omezeným za dluhy společnosti ručí dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona  

o obchodních korporacích, v čemž shledávám prvek společností osobních. Ručení společníků 

je však omezené, kdy jeho rozsah odpovídá výši, v jaké nebyly splněny vkladové povinnosti 

všech společníků podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem 

vyzváni k plnění. Zákon zakládá solidární ručení všech společníků do výše, v jaké nesplatili 

vklady, proto až po splnění vkladové povinnosti všech společníků a po zapsání tohoto splnění  

do obchodního rejstříku, společníci za dluhy společnosti neručí.71 

Za prvek kapitálových společností společnosti s ručením omezeným považuji 

vkladovou povinnost. Jednotlivé vklady společníků dle ustanovení § 30 zákona o obchodních 

korporacích ve svém souhrnu tvoří základní kapitál. Oproti dřívější platné úpravě,  

obsažené v obchodním zákoníku, dle které výše základního kapitálu činila 200 000 Kč72  

a vkladová povinnost jednotlivých společníků do základního kapitálu byla v minimální výši 

 
69 Ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
70 Ustanovení § 776 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
71 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL B., CILEČEK F., KUHN P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 303-306. 
72 Ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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20 000 Kč73, stávající úprava reguluje pouze minimální výši vkladu, která je dle ustanovení  

§ 142 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pouze 1 Kč. Společnost proto může mít 

základní kapitál tvořen ve zcela zanedbatelné výši, v čemž spatřuji přiblížení se společnosti 

s ručením omezeným osobním společnostem. 

 Na rozdíl od osobních společností, kde je rozhodování založeno na jednomyslnosti,  

je pro kapitálové společnosti typické rozhodování na základě většinového principu. Podle  

§ 170 zákona o obchodních korporacích rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů 

přítomných společníků, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. 

Usnášeníschopná je valná hromada na základě § 169 zákona o obchodních korporacích tehdy, 

jsou-li přítomni společníci mající alespoň polovinu všech hlasů. Ustanovení § 171 zákona  

o obchodních korporacích stanovuje případy, kdy je vyžadován souhlas alespoň dvoutřetinové 

většiny hlasů všech společníků. Pro uvedení příkladu je tomu tak v případech přijímání 

rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, nebo při rozhodování, jehož důsledkem  

se mění společenská smlouva. 

 U převoditelnosti podílu je třeba rozlišovat jeho převod na jiného společníka a převod 

na jinou třetí osobu. Převod podílu je možný na základě písemné smlouvy o převodu podílu. 

A dle ustanovení § 209 odst. 2 je tento převod vůči společnosti účinný doručením účinné 

smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.  

V případě převodu podílu na jiného společníka zákon o obchodních korporacích  

v § 207 stanoví, že každý společník může svůj obchodní podíl převést na jiného společníka, 

kdy však takovýto převod podílu může být omezen tím způsobem, že je k jeho převodu 

zapotřebí souhlasu valné hromady, či jiného orgánu společnosti, pokud tak stanoví 

společenská smlouva. Tento souhlas musí být udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy  

o převodu podílu, pro kterou platí, že nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. 

Pokud je daný orgán společnosti nečinný nebo neudělí souhlas pro převod podílu bez udání 

důvodu, může společník po zániku smlouvy o převodu podílu ze společnosti vystoupit. 

Vystoupit může ale jen do 1 měsíce ode dne zániku smlouvy, jinak toto právo zaniká.  

 

 

 
73 Ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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Převod podílů na třetí osobu, která není společníkem, je dle ustanovení § 208 zákona  

o obchodních korporacích možný za předpokladu udělení souhlasu valné hromady, pokud 

společenská smlouva nestanoví jinak. Opět tento souhlas musí být udělen nejpozději 

do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, jinak nastávají tytéž účinky, jako při 

odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Pokud je podíl 

společníka představován kmenovým listem,74 je možné tento podíl, který má formu 

kmenového listu, převádět dle § 137 odst. 2 zákona o obchodních korporacích bez omezení,  

a to rubopisem, kdy se v rubopisu uvede jednoznačná identifikace nabyvatele a k účinnosti 

převodu vůči společnosti je vyžadováno oznámení změny osoby společníka a předložení 

kmenového listu společnosti.75 

Dále k převodu podílu považuji za důležité zmínit princip loajality společníka vůči 

společnosti, který je základním východiskem všech jeho povinností. Podle rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006 je za použití principu loajality 

možné dovodit, že jednou z povinností společníka při převodu obchodního podílu je,  

aby převodem obchodního podílu neúměrně a neodůvodněně neohrozil další činnost  

a existenci společnosti, respektive, aby právo převést obchodní podíl nezneužil k obejití 

povinností, jež by mu jinak plynuly z případné likvidace či prohlášení konkursu na majetek 

společnosti.76 

Co se týče možnosti vyloučení převodu podílu na jiného společníka, na základě 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016 se mohou společníci 

ve společenské smlouvě odchýlit od pravidla obsaženého v § 207 odst. 1 zákona  

o obchodních korporacích a převoditelnost podílu mohou zcela vyloučit.77 Mohou zcela 

vyloučit i převod podílu na třetí osobu, čímž se podíl ve společnosti s ručením omezeným 

stává zcela nepřevoditelný, v čemž shledávám další prvek, jímž se přibližuje osobním 

společnostem. Pokud se však společníci rozhodnou vtělit podíly do kmenových listů, 

jakémukoliv omezení či vyloučení převodu podílů brání ustanovení § 137 odst. 2 zákona  

o obchodních korporacích. 

 

 
74 Ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
75 Ustanovení § 210 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
76 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006. 
77 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016. 
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Zdanění příjmů společnosti s ručením omezeným a jejich společníků 

 

 Základ daně společnosti s ručením omezeným je dle § 23 odst. 1 zákona o daních 

z příjmů rozdílem mezi příjmy, kromě těch, jež předmětem daně nejsou, a výdaji. „Výdaje  

na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou základním předpokladem k tomu, aby určitý 

podnikatelský subjekt vůbec mohl vyvíjet podnikatelskou činnost, při níž má být dosaženo 

 příjmů, jež jsou předmětem daně.“78 Pojem příjem užívá i zákon o účetnictví, avšak jeho 

obsah je odlišný. Zákon o účetnictví jím rozumí především uskutečněné a vyúčtované peněžní 

plnění, naproti tomu zákon o daních z příjmů jeho pouhé uskutečnění nereflektuje.79 

Předmětem daně z příjmů jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, 

jak stanovuje ustanovení § 18 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Podle § 21 odst. 1 zákona  

o daních z příjmů činí sazba daně společnosti s ručením omezeným 19 %. Daň je dle tohoto 

ustanovení vypočtena jako součin základu daně a sazby daně, kdy daný základ daně je již 

ponížen o položky snižující základ daně a taktéž o odčitatelné položky a je zaokrouhlen  

na celé tisíce Kč dolů. Společnost s ručením omezeným tedy nejprve odvede daň z příjmů 

právnických osob ve výši 19 % a taktéž jako poplatník daně z příjmů právnických osob musí 

podávat daňové přiznání. Až po zdanění daní z příjmů právnických osob je možné zisk 

rozdělit mezi společníky. 

Ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o daních z příjmů upravuje příjmy 

společníků a jednatelů jako příjmy ze závislé činnosti a z toho důvodu se na ně vztahují 

odvody sociálního pojištění a zdravotního pojištění, jako u zaměstnanců. Na příjmy ze závislé 

činnosti není možné uplatnit výdaje na dosažení, zajištění a výdaje na udržení příjmů,  

na rozdíl příjmů ze samostatné činnosti. Toto ustanovení bude užito na příjmy, které: 

„pocházejí z "práce pro společnost", tedy byly vyplaceny jako odměna za to, že společník pro 

společnost vykonával sám, tj. osobně, činnost obdobné povahy, jakou by vykonával například 

zaměstnanec, pokud by byl zaměstnán společností za účelem uskutečňování podnikatelské 

(příp. jiné) činnosti společnosti. Půjde o činnosti, které společník pro společnost vykonává 

kvůli tomu, a právě proto, že je jejím společníkem, takže jej se společností pojí úzký vztah  

 

 

 
78 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 385-386. 
79 tamtéž. s. 385-386. 
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ekonomického provázání. Indikátorem, ne však vždy závazným, bude často vysoká míra 

příbuznosti činnosti, kterou vykonává společník, a činnosti, jíž se zabývá společnost.“80 Jedná 

se tedy o takovou činnost, která je vykonávána pro společnost, kdy je tuto činnost možné 

považovat za odpovídající předmětu činnosti společnosti. Pokud daný příjem tuto podmínku 

naplňuje, použije se na takový příjem ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních 

z příjmů. Toto ustanovení však nebude užito na příjmy společníka společnosti s ručením 

omezeným, které nevyplývají z jeho osobního výkonu činností, a to obzvláště na příjmy 

poskytované společníkovi za plnění, jež by společnosti za totožných podmínek poskytoval  

i v případě, pokud by společníkem dané společnosti nebyl. Podle rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 25. 2. 2015, čj. 6 Afs 116/2014-44 se bude jednat typicky  

o ekonomické situace vyplývající z  běžného dodavatelsko-odběratelského vztahu, kdy daný 

společník poskytuje plnění společnosti v rámci své samostatné výdělečné činnosti,  

nejedná se o vztah korporačně-právní. V takovém případě se jedná o příjmy podle  

§ 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.81  

Společníci společnosti s ručením omezeným se podílejí na zisku společnosti, kdy však 

maximální částka k rozdělení je dle dosavadní úpravy regulována ustanovením  

§ 161 odst. 4 zákona o obchodních korporacích, dle kterého nesmí rozdělovaná částka mezi 

společníky překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období, 

která je zvýšena o nerozdělený zisk z předchozích let a ponížena o ztráty z předchozích  

let a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích  

a společenskou smlouvou. Toto pravidlo týkající se maximální částky k rozdělení, které  

je nyní zakotveno v zákoně o obchodních korporacích samostatně pro společnost s ručením 

omezeným a v ustanovení § 350 odst. 2 zákona o obchodních korporacích taktéž zvlášť pro 

akciovou společnost, se na ostatní typy obchodních korporací nevztahuje. Ale novelou zákona  

o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2021 bude nahrazeno ustanovením  

§ 34 odst. 2, které jej nově bude upravovat obecně pro všechny obchodní korporace 

s výjimkou určenou osobním společnostem, a to z důvodu, že musí vždy dojít k rozdělení 

veškerého zisku ve veřejné obchodní společnosti, stejně tak jako části zisku připadající  

na komplementáře v komanditní společnosti, navíc užití tohoto testu z důvodu neomezeného 

 
80 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2015, čj. 6 Afs 116/2014-44. 
81 tamtéž. 
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ručení společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti není 

nezbytné. 82 

Podíl společníka společnosti s ručením omezeným na zisku společnosti je jeho 

příjmem z kapitálového majetku na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o daních 

z příjmů a je samostatným základem daně podléhajícím zvláštní sazbě daně ve výši 15 % dle 

ustanovení § 36 odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů. Zvláštní sazbě daně ve výši  

35 % podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů je podroben podíl 

společníků společnosti s ručením omezeným na zisku společnosti, kteří nejsou daňovými 

rezidenty jiného členského státu Evropské unie či jiného dalšího státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor, a nebo třetího státu nebo jurisdikce, se kterými Česká republika uzavřela 

platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, nebo platnou a účinnou 

smlouvu či dohodu o výměně informací v daňových záležitostech, a to pro oblast daní  

z příjmů a nebo které jsou signatáři platné a účinné mnohostranné smlouvy přímo obsahující 

ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, jedná se tedy o rezidenty 

tzv. daňových rájů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další 

související zákony. beckonline.cz. [online]. [cit. 2020-06-12]. 
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3.1.3. Akciová společnost 

 

Podle ustanovení § 243 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je akciovou 

společností společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Firma akciové 

společnosti dle § 243 odst. 2 zákona o obchodních korporacích obsahuje označení „akciová 

společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a.s.“. 

Výhodu akciové společnosti oproti společnosti s ručením omezeným shledávám  

v tom, že akciová společnost může své akcie nabídnout široké veřejnosti na regulovaných 

trzích a tím tak získat vlastní zdroje financování od veřejnosti, což u společnosti s ručením 

omezeným možné není. Jelikož i kdyby společnost s ručením omezeným vtělila své podíly  

do cenných papírů, tedy kmenových listů, dle ustanovení § 137 odst. 4 zákona o obchodních 

korporacích, není společnosti s ručením omezeným umožněno veřejné nabízení kmenového 

listu, ani není umožněno jeho přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu, 

ani na jiném veřejném trhu. Proto akciovou společnost považuji za vhodnější formu podnikání 

většího rozsahu s větším množstvím akcionářů, zaměstnanců, dodavatelů a podobně. Taktéž 

za výhodnější pro realizaci větších podnikatelských záměrů, které vyžadují vyšší kapitálové 

vstupy. 

Za další výhodu akciové společnosti považuji její vyšší prestiž, která se váže na její 

vyšší kapitál, což společnosti poskytuje lepší postavení v obchodních vztazích. Tento vysoký 

minimální základní kapitál je přirozenou bariérou vstupu do podnikání a též ve spojení  

se složitou organizační strukturou, může z akciové společnosti, dle mého názoru, činit 

důvěryhodnějšího obchodního partnera, než je společnost s ručením omezeným. Na druhou 

stranu právě výše základního kapitálu akciové společnosti může být vnímána jako negativum, 

jelikož dle § 246 odst. 2 zákona o obchodních korporacích musí činit alespoň 2 000 000 Kč, 

nebo 80 000 EUR. Tento základní kapitál se na základě ustanovení § 246 odst. 1 zákona  

o obchodních korporacích vyjadřuje v korunách českých, je ale možné jeho vyjádření  

v eurech, pokud akciová společnost vede podle zvláštního zákona své účetnictví v eurech. 

Naproti této úpravě dle zákona o obchodních korporacích obchodní zákoník vyjádření 

základního kapitálu v eurech neumožňoval.83  

 

 
83 Ustanovení § 162 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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Na základě zvláštního zákona v závislosti na předmětu podnikání akciové společnosti, 

může být výše základního kapitálu vyžadována i ve vyšší částce, například je tomu tak podle  

§ 4 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, dle kterého minimální výše základního kapitálu 

banky musí být 500 000 000 Kč a minimálně v této výši musí základní kapitál tvořit peněžité 

vklady. Ve výši 500 000 000 Kč musí být i minimální výše základního kapitálu penzijního 

fondu, a to podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění  

se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,  

dle kterého také musí být základní kapitál minimálně v této výši tvořen vklady peněžitými.84  

U akciové společnosti je vklad dle § 15 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 

označován za jmenovitou nebo účetní hodnotu akcie. Po novele zákona o obchodních 

korporacích s účinností od 1. 1. 2021 bude označován již jen jako jmenovitá hodnota akcie, 

což má vést k upřesnění a odstranění výkladových problémů, a to především: „jelikož kusové 

akcie nemají jmenovitou hodnotu, ale představují podíl na základním kapitálu, tj. mají účetní 

hodnotu, rozumí se nezřídka jmenovitou hodnotou v případě kusových akcií hodnota 

účetní.“85  

Další pozitivum akciové společnosti nacházím v absenci nutnosti zpřístupňovat 

akcionářskou strukturu v obchodním rejstříku, kdy se dle ustanovení § 48 odst. 

1 písm. k) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,  

u akciové společnosti údaj o akcionáři objeví pouze v případě, že společnost má jediného 

akcionáře. Zato společníci společnosti s ručením omezeným jsou do obchodního rejstříku  

ze zákona zapisováni.86 

Akcionáři neručí za trvání společnosti za závazky společnosti, ani v případě, kdyby 

nedošlo ke splnění vkladové povinnosti všech zakladatelů. Společníci s ručením omezeným 

jsou v porovnání s nimi zákonnými ručiteli dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích do doby, než všichni splní svou vkladovou povinnost a tato skutečnost je zapsána 

v obchodním rejstříku. 

 
84 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL B., CILEČEK F., KUHN P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 488. 
85 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další 

související zákony. beckonline.cz. [online]. [cit. 2020-06-12]. 
86 Ustanovení § 48 odst. 1 písm. j) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 
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 Vnitřní organizace akciové společnosti a právní úpravy těchto systémů jsou založeny 

na modifikacích dvou základních modelů, kterými je dualistický a monistický systém.  

V některých právních úpravách států je umožněno použití obou těchto systémů, stejně jako  

v České republice. Nejvyšším orgánem akciové společnosti je v obou systémech valná 

hromada, či jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady. Dualistický systém  

je charakteristický pro právo německé, rakouské, nebo nizozemské.87  

Monistický systém je obecně založen na svěření řízení i kontroly jedinému orgánu, 

který je volen valnou hromadou a je uplatňován například v Itálii, Francii, Španělsku, Velké 

Británii a Irsku. V české právní úpravě na základě ustanovení § 396 odst. 1 zákona  

o obchodních korporacích, je systémem dualistickým takový systém vnitřní struktury 

společnosti, ve kterém je zřizováno představenstvo a dozorčí rada. Naproti tomu systém 

monistický je dle § 396 odst. 2 zákona o obchodních korporacích takový systém vnitřní 

struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel. Podle zákona  

o obchodních korporacích před jeho novelou je tedy předpoklad vzniku dvou obligatorních 

orgánů vedle valné hromady, a to orgánů správní rady a statutárního ředitele. Právě v tomto 

spočívají četné výkladové problémy, jakož i v ne zcela přesném rozdělení kompetencí mezi 

nejvyšším orgánem a oběma volenými orgány. V komparaci s dualistickým systémem nejeví 

v tomto ohledu monistický systém odlišnost a tak, jak byl monistický systém založen 

zákonem o obchodních korporacích, je v porovnání se zahraniční úpravou velmi atypické.88  

Ustanovení § 396 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se novelou účinnou  

od 1. 1. 2021 mění tím způsobem, že systém monistickým, se rozumí takový systém vnitřní 

struktury společnosti, kde dle nové úpravy není zřizována správní rada a statutární ředitel, 

avšak pouze správní rada. Orgán statutárního ředitele bude zrušen a jediným obligatorně 

zřizovaným orgánem bude valná hromada a správní rada. Správní radě bude příslušet jak 

obchodní vedení společnosti, tak i dohled nad činností společnosti. Touto úpravou se předejde 

nejasnostem týkajících se postavení a působnosti správní rady a statutárního ředitele, kdy 

nebylo možné jednoznačně určit jejich kompetence a postavení. Zrušení odkazovacích 

 
87 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL B., CILEČEK F., KUHN P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 672 – 674. 
88 tamtéž. s. 672 – 674. 
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ustanovení a jejich nahrazení výslovnou úpravou monistického systému má přispět ke zvýšení 

právní jistoty.89  

Dle úpravy účinné od 1. 1. 2021 touto změnou odpadá i sporná otázka ohledně 

zbytkové působnosti. Z ustanovení § 163 občanského zákoníku vyplývá, že veškerá 

působnost, kterou zakladatelské právní jednání, či zákon, nebo rozhodnutí orgánu veřejné 

moci nesvěřuje jinému orgánu právnické osoby, náleží statutárnímu orgánu. Jedná  

se o tzv. zbytkovou působnost, která správní radě náleží dle § 460 odst. 2 zákona  

o obchodních korporacích. Avšak odborná literatura se neshoduje na tom, zda je statutárním 

orgánem dle současného pojetí správní rada, nebo jím je pouze statutární ředitel. Dle nové 

úpravy je správní rada statutárním orgánem akciové společnosti a dle ustanovení  

§ 163 občanského zákoníku jí náleží zbytková působnost. Správní radě jako statutárnímu 

orgánu akciové společnosti dle ustanovení § 456 odst. 1 ve znění po novele zákona  

o obchodních korporacích, též náleží pravomoc jejích členů zastupovat právnickou osobu  

ve všech záležitostech na základě ustanovení § 164 občanského zákoníku. Ustanovení 

 § 456 odst. 2 ve znění účinném od 1. 1. 2021 stanovuje výslovně, že správní radě přísluší 

obchodní vedení a dohled na činnost společnosti, což již blíže odpovídá tradiční koncepci 

monistického systému a jedná se tedy o přiblížení monistickým modelům v jiných evropských 

státech.90  

Za přetrvávající nedostatek z hlediska pravidel dobré správy a řízení je možné 

považovat skutečnost, že jedna osoba může být zároveň jediným členem správní rady  

a taktéž statutárním ředitelem.91 V tomto případě ale kontrolní funkce zcela absentuje.  

Tato možnost však bude i po novele zákona o obchodních korporacích zachována, byť dle 

původního návrhu měla být již správní rada minimálně tříčlenná, s výjimkou společností 

s jediným akcionářem.92 

 

 

 
89 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další 

související zákony. beckonline.cz. [online]. [cit. 2020-06-12]. 
90 tamtéž. 
91 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2016, Cpjn 204/2015. 
92 VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA. Sněmovní tisk 207/0, část č. 1/10. Novela z. o obchodních korporacích – EU. 

psp.cz. [online]. [cit. 2020-06-12]. 
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Zdanění příjmů akciové společnosti a jejich akcionářů 

 

Základ daně akciové společnosti je upraven v ustanovení § 23 odst. 1 zákona o daních 

z příjmů jako rozdíl mezi příjmy, kromě těch, jež předmětem daně nejsou, a výdaji, a to při 

respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, kdy tento základ 

daně je upravený podle zákona o daních z příjmů. Základ daně se snižuje o odčitatelné 

položky od základu daně, které upravuje § 34 zákona o daních z příjmů. Odčitatelnými  

položkami jsou, jako u daně z příjmů fyzických osob, daňová ztráta vzniklá v předchozích 

zdaňovacích obdobích a výdaje na projekty výzkumu a vývoje. Od takto sníženého základu 

daně o odčitatelné položky lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, 

organizačním složkám státu, také právnickým osobám se sídlem na území České republiky, 

jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na účely vymezené 

zákonem a dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, a to za splnění podmínek 

stanovených zákonem.93  

Předmětem daně z příjmů jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem, jak stanovuje ustanovení § 18 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Podle  

§ 21 odst. 1 zákona o daních z příjmů činí sazba daně 19 % a akciová společnost jako 

poplatník daně z příjmů právnických osob podává daňové přiznání, teprve poté je možné 

případné rozdělení zisku mezi akcionáře. 

Stejně jako pro společnosti s ručením omezeným, též pro akciovou společnost je nyní 

samostatně upraveno pravidlo týkající se maximální částky k rozdělení zisku mezi akcionáře, 

a to v ustanovení § 350 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, na základě něj částka 

k rozdělení nesmí překročit hospodářský výsledek posledního účetního období, zvýšený  

o nerozdělený zisk z předchozích let, snížený o ztráty z předchozích let a příděly  

do rezervních fondů a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích  

a stanovami. Novelou zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2021 bude toto 

ustanovení nahrazeno ustanovením § 34 odst. 2, které jej bude upravovat pro všechny 

obchodní korporace obecně s výjimkou určenou osobním společnostem, jak již uvádím 

 
93 BAKEŠ M., KARAFÍKOVÁ M., KOTÁB P., MARKOVÁ H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012. s. 445-446. 
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v předcházející podkapitole věnující se společnosti s ručením omezeným.94 Pro akciovou  

společnost se tak nová úprava uvádí do souladu s článkem 56 odst. 3 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. Června 2017 o některých aspektech práva 

obchodních společností.95 

Pro akciovou společnost platí ustanovení § 350 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích, zakotvující omezení rozdělení výplaty podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích 

akcionářům v případech, pokud se ke dni skončení posledního účetního období sníží vlastní 

kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto 

rozdělení pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy. Po novele zákona  

o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2021 bude tato úprava nahrazena ustanovením 

§ 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, které bude toto omezení rozdělení a výplaty 

podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích podmiňujících jeho rozdělení pouze při dostatku 

distribuovatelného vlastního kapitálu upravovat kromě akciové společnosti i pro společnost 

s ručením omezeným a pro družstva. Dnešní znění § 40 odst. 1 zákona  

o obchodních korporacích před touto novelou zákona o obchodních korporacích obsahuje  

tzv. test úpadku, který je po novele přesunut do ustanovení § 40 odst. 3 zákona o obchodních 

korporacích a zakazuje obchodní korporaci vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních 

zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu, což se vztahuje též 

na výplatu záloh na podíl na zisku. Je tomu tak z důvodu, že výplata zisku a i jiných 

prostředků z vlastních zdrojů má potenciál ohrozit postavení věřitelů společnosti. Výplata 

zisku proto musí být v zájmu ochrany věřitelů společnosti.96 Nově bude ustanovení  

v § 40 odst. 5 zákona o obchodních korporacích obsahovat zákaz obchodní korporace 

poskytnout bezúplatná plnění společníkům a osobám blízkým, a to s cílem zamezení 

obcházení pravidel pro výplatu podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích. 

 

 

 

 
94 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další 

související zákony. 
95 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. Června 2017 o některých aspektech 

práva obchodních společností. eur-lex.europa.eu. [online]. [cit. 2020-06-21]. 
96 VRBA M. Test úpadku při výplatě zisku v kapitálové společnosti. Obchodněprávní revue 2/2014. 

beckonline.cz. [online]. [cit. 2020-08-26]. 
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V případě zdanění podílů na zisku akcionářů je třeba rozlišovat tyto možné situace: 

1. První situací je případ, kdy se jedná o podíly na zisku vyplácející akciovou 

společností, která je daňovým rezidentem České republiky, svému akcionáři, 

fyzické osobě.  

a. Jedná-li se o fyzickou osobu, daňového rezidenta České republiky,  

je v takovém případě podíl na zisku akciové společnosti  

pro akcionáře příjmem z kapitálového majetku na základě ustanovení  

§ 8 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, kdy pro tento první 

případ, kdy se jedná o příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky, obsahuje ustanovení § 8 odst. 3 zákona o daních z příjmů 

úpravu, dle které jsou tyto příjmy samostatným základem daně  

pro zdanění zvláštní sazbou daně dle § 36 zákona o daních z příjmů.  

Tyto příjmy podléhají zvláštní sazbě daně ve výši 15 % dle ustanovení  

§ 36 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů, tedy srážkové dani, 

která je vybírána přímo u zdroje a za akcionáře ji odvádí akciová 

společnost, která je plátcem daně. Sám akcionář, který je poplatníkem, 

neuvádí tento příjem v daňovém přiznání a vůči tomuto příjmu jej nemá 

povinnost podat.97  

b. Jde-li o akcionáře, fyzickou osobu, která je daňovým nerezidentem 

České republiky a je ze smluvního státu, s nímž Česká republika 

uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, podléhá podíl na zisku 

zvláštní sazbě daně, srážkové dani, ve výši 15 % dle ustanovení  

§ 36 odst. 1 zákona o daních z příjmů, jejímž plátcem je daná akciová 

společnost. Příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění však může 

stanovit jinak a maximální sazbu daně snížit, zdanění vyloučit, či jinak 

podmínit.98  

 

 

 
97 DĚRGEL M. Zdanění podílů na zisku a. s. Verlag Dashöfer. infoportal.cz. [online]. [cit. 2020-08-26]. 
98 tamtéž. 
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c. Zvláštní sazbě daně ve výši 35 % podle ustanovení  

§ 36 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů je podroben podíl 

akcionářů akciové společnosti, kteří nejsou daňovými rezidenty jiného 

členského státu Evropské unie či jiného dalšího státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor, nebo třetího státu, či jurisdikce,  

se kterými Česká republika uzavřela platnou a účinnou mezinárodní 

smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, nebo platnou a účinnou smlouvu 

či dohodu o výměně informací v daňových záležitostech, a to pro oblast 

daní z příjmů a nebo které jsou signatáři platné a účinné mnohostranné 

smlouvy přímo obsahující ustanovení o výměně daňových informací  

v oblasti daní z příjmů.99  

2. Druhá situace je případ, když podíly na zisku vyplácí akciová společnost, která 

je daňovým rezidentem České republiky, a to akcionáři, který je právnickou 

osobou. 

a. Pro akcionáře, který je právnickou osobu může dojít ke speciální 

úpravě, a to pokud jsou naplněny podmínky vztahu mezi mateřskou  

a dceřinou společností, pak je podíl na zisku od daně osvobozen.  

Je tomu tak na základě směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 

2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností 

z různých členských států, která ve svém odstavci 3 vymezuje své cíle: 

„Cílem této směrnice je osvobodit dividendy a jiné formy rozdělování 

zisku vyplácené dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem 

od srážkových daní a zamezit dvojímu zdanění takových příjmů  

na úrovni mateřské společnosti.“100 Vymezení mateřské společnosti  

je definováno v ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) zákona o daních 

z příjmů, dle kterého se jedná o obchodní korporaci mající alespoň  

10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace, a to nejméně  

po dobu 12 měsíců nepřetržitě. Definici dceřiné společnosti obsahuje  

 

 

 
99 DĚRGEL M. Zdanění podílů na zisku a. s. Verlag Dashöfer. infoportal.cz. [online]. [cit. 2020-08-26]. 
100 Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států. eur-lex.europa.eu. [online]. [cit. 2020-06-22]. 
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§ 19 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů. Jde o obchodní 

korporaci, na jejímž základním kapitálu má mateřská společnost 

alespoň 10% podíl, a to nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě. 

Směrnice ve svém odstavci 7 zakotvuje: „Obdrží-li některá mateřská 

společnost z důvodu svého podílu na dceřiné společnosti rozdělené 

zisky, členský stát mateřské společnosti upustí od zdanění těchto zisků  

nebo zdaní tyto zisky, přičemž umožní mateřské společnosti odečíst  

od daně příslušnou část daně, která se vztahuje k těmto ziskům, 

splatnou dceřinou společností z těchto zisků.“101 Dle  

odstavce 3 Směrnice je k zajištění daňové neutrality vhodné osvobodit  

od srážkové daně zisky, jež rozděluje dceřiná společnost své mateřské 

společnosti.102  

b. V ostatních případech, kdy se nejedná o vztah mezi mateřskou  

a dceřinou společností, je podíl na zisku podroben srážkové dani  

ve výši 15 %, jež odvádí sama akciová společnost, obdobně jako  

u fyzických osob. Do tohoto samostatného základu daně se však 

nezahrnují příjmy osvobozené od daně. Poplatník daně z příjmů 

právnických osob dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů 

tyto příjmy nezahrnuje do základu daně z příjmů.103 

c. U akcionáře, který je právnickou osobou, daňovým nerezidentem České 

republiky, je možné rozlišovat tři možné případy: 

o První případ, ve kterém je tento akcionář ze smluvního 

státu, se kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu 

o zamezení dvojího zdanění, kdy v takovém případě 

pokud vztah naplňuje podmínky výjimky pro vztah 

mateřské a dceřiné společnosti, bude podíl na zisku  

od daně osvobozen. V ostatních případech bude příjem  

 

 

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

společností z různých členských států. eur-lex.europa.eu. [online]. [cit. 2020-06-22]. 
102 tamtéž. 
103 DĚRGEL M. Zdanění podílů na zisku a. s. Verlag Dashöfer. infoportal.cz. [online]. [cit. 2020-08-26]. 
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podléhat srážkové dani ve výši 15 %, pokud daná 

smlouva o zamezení dvojího zdanění neupravuje 

jinak.104 

o Druhý případ, je-li akcionář z nesmluvního státu, který 

však není považován za tzv. daňový ráj. V tomto případě 

není možné užití výjimky pro vztah mateřské a dceřiné 

společnosti pro osvobození od daně, a proto bude podíl 

na zisku podléhat srážkové dani ve výši 15 % dle 

ustanovení § 36 odst. 1 zákona o daních z příjmů.105 

o Třetím případem je varianta, kdy je akcionář 

z nesmluvního státu, který je považován za tzv. daňový 

ráj. Podíl na zisku pak podléhá 35% srážkové dani, 

stejně, jako je tomu u akcionářů, fyzických osob, jak již 

uvádím výše.106 

3. Další možná situace je taková, když podíly na zisku vyplácí akciová 

společnost, která je daňovým nerezidentem České republiky, svému akcionáři, 

fyzické osobě, který je daňovým rezidentem České republiky. Zde je od sebe 

nutno odlišit tyto varianty: 

a. Příjem akcionáře, fyzické osoby, plyne ze smluvního státu, se kterým 

Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění.  

V takovém případě se jedná o příjem dle § 8 odst. 4 zákona o daních  

z příjmů, ve výši před jeho případným zdaněním v zahraničí.  

A v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění  

se uplatní metoda prostého zápočtu daně, až na příjmy plynoucí 

z Brazílie, na které se uplatňuje metoda úplného vynětí.107 

 

 

 

 
104 DĚRGEL M. Zdanění podílů na zisku a. s. Verlag Dashöfer. infoportal.cz. [online]. [cit. 2020-08-26]. 
105 tamtéž. 
106 Ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
107 DĚRGEL M. Zdanění podílů na zisku a. s. Verlag Dashöfer. infoportal.cz. [online]. [cit. 2020-08-26]. 
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b. Příjem akcionáře, fyzické osoby, který plyne z nesmluvního státu,  

se kterým Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o zamezení 

dvojího zdanění. Z důvodu neexistence smlouvy, jež by zamezovala 

opakované zdanění, není možné uplatit žádnou metodu omezující 

nepřiměřené dvojí zdanění. 108 Zde se tento příjem zahrne ve výši před 

jeho případným zdaněním v zahraničí do příjmů z kapitálového 

majetku.109 

4. Poslední situací je případ, ve kterém dochází k vyplácení podílů na zisku 

akciovou společností, která je daňovým nerezidentem České republiky, svému 

akcionáři, právnické osobě, který je daňovým rezidentem České republiky. 

a. Plyne-li příjem ze smluvního státu, se kterým má Česká republika 

uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, mohou nastat dvě 

různé varianty: 

o Daný vztah naplňuje podmínky výjimky pro mateřské  

a dceřiné společnosti, na základě čehož je podíl na zisku 

od daně osvobozen.110 

o V ostatních případech podle § 20b odst. 1 zákona  

o daních z příjmů tyto příjmy budou tvořit samostatný 

základ daně. Tyto příjmy jsou dle § 21 odst. 4 zákona  

o daních z příjmů podrobeny speciální sazbě ve výši  

15 %. Opět se v souladu s příslušnou smlouvou  

o zamezení dvojího zdanění uplatní metoda prostého 

zápočtu daně, a to až na příjmy plynoucí z Brazílie,  

na které se uplatňuje metoda úplného vynětí.111 

 

 

 
108 DĚRGEL M. Zdanění podílů na zisku a. s. Verlag Dashöfer. infoportal.cz. [online]. [cit. 2020-08-26]. 
109 Ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
110 Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států. eur-lex.europa.eu. [online]. [cit. 2020-06-22]. 
111 DĚRGEL M. Zdanění podílů na zisku a. s. Verlag Dashöfer. infoportal.cz. [online]. [cit. 2020-08-26]. 
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b. Je-li příjem plynoucí z nesmluvního státu, s nímž Česká republika 

neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, nelze užít výjimku 

pro mateřské a dceřiné společnosti a z ní vyplývající osvobození  

od daně. Podíl na zisku před jeho případným zdaněním v zahraničí  

se zahrne do samostatného základu daně, který poplatník uvádí ve svém 

daňovém přiznání, podléhající sazbě ve výši 15 %. Poplatník nemá 

možnost uplatnit metody zamezující dvojí zdanění z důvodu absence 

smlouvy.112 

 
112  DĚRGEL M. Zdanění podílů na zisku a. s. Verlag Dashöfer. infoportal.cz. [online]. [cit. 2020-08-26]. 
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4. Daně z příjmů v daňovém systému Belgie 

 

 Belgický daňový systém považuji za jeden z velmi komplikovaných. Určité daně jsou 

vybírány na úrovni národní, zatímco jiné jsou spravovány na úrovni regionální, provinční,  

či na úrovni komunální, čemuž je z důvodu čtyř úrovní státní správy.113 Například pro daň 

z příjmů fyzických a právnických osob a daň z přidané hodnoty platí jednotná pravidla 

vztahující se na celou zemi. Daňový systém Belgie je tak možné obecně členit na: 

- federální daně, mezi které patří již zmiňovaná daň z příjmů fyzických a právnických 

osob a daň z přidané hodnoty, 

- místní daně, jejichž výše je stanovována na místní úrovni a je vybírána příslušnými 

regiony či obcemi a jejich výše může činit až 9 %. Na této úrovni jsou zdaňovány 

například místní veřejné služby, jako je svoz odpadu. Daňový nerezident není místní 

dani podroben, ale místo ní platí paušální federální daň ve výši 7 %.114 

Komplikovanost daňového systému Belgie se tak projevuje množstvím přirážek 

k nejvýznamnějším daním důchodového typu. Zařadit je do nich možné daně z příjmů 

právnických osob, které mají lineární a také klouzavě progresivní sazby.115 „Propojení osobní 

důchodové daně a daně ze zisku firem vychází z klasického systému, který je modifikován 

metodou vynětí pro korporátní akcionáře s kvalifikovanou účastí na podílu společnosti  

a sníženou sazbou daně na dividendy pro individuální akcionáře.“116 

Daně z příjmů upravuje v Belgii zákon 10 AVRIL 1992. - Code des impôts sur les 

revenus 1992, ve znění pozdějších předpisů.117  

V Belgii je zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob účetní rok, kterým  

se rozumí kalendářní rok, či jiné období dvanácti po sobě jdoucích měsíců, označované jako 

hospodářský rok, počínající prvním dnem jiného měsíce, než je leden, za určitých okolností 

pak období kratší či delší. Je tomu tedy obdobně, jako v České republice. Pro fyzické osoby  

 

 
113 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges. 2018. s. 211. 
114 International Tax Belgium Highlights 2020. Updated January 2020.  Deloitte. [online]. [cit. 2020-05-07]. 
115 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges. 2018. s. 211. 
116 tamtéž. s. 211. 
117 10 AVRIL 1992. - Code des impôts sur les revenus 1992. JUSTEL - Législation consolidée. 

ejustice.just.fgov.be. [online]. [cit. 2020-09-24]. 
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je zdaňovacím obdobím kalendářní rok.118 Daňové přiznání je třeba podat do 30. června 

následujícího po zdaňovacím období. Splatnost daně je do 2 měsíců od data odeslání 

platebního výměru.119  

Považuji za zajímavé porovnání, jaký podíl vyjadřují daně z příjmů na hrubém 

domácím produktu České republiky v porovnání s Belgií. Z toho důvodu tuto komparaci 

zobrazuji v následujících tabulkách, ve kterých porovnávám daň z příjmů fyzických osob, jež 

pro účely tabulky označuji jako „DPFO“ a daň z příjmů právnických osob, jež označuji jako 

„DPPO“. Jejich podíl k hrubému národnímu produktu v České republice a Belgii porovnávám 

v letech 2008 – 2018. 

Tabulka 1: Daně z příjmů v České republice120 

Daně z příjmů v České republice jako % HDP 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DPFO 3,5 3,4 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6 3,8 4,0 4,3 

DPPO 4,0 3,4 3,2 3,2 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 

 

Tabulka 2: Daně z příjmů v Belgii121 

Daně z příjmů v Belgii jako % HDP 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DPFO 12,3 12,1 12,2 12,4 12,6 13,0 12,9 12,4 12,0 11,9 11,8 

DPPO 3,3 2,3 2,5 2,8 3,0 3,1 3,1 3,3 3,4 4,1 4,3 

 

 
118 Taxation and Investment in Belgium Guide 2017. Deloitte. [online]. [cit. 2020-05-07]. 
119 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges. 2018. s. 214. 
120 Vlastní konstrukce na základě:  European Commission. Taxation and Customs Union, based on Eurostat data. 

ec.europa.eu. [online]. [cit. 2020-10-26].  
121 Vlastní konstrukce na základě: European Commission. Taxation and Customs Union, based on Eurostat data. 

ec.europa.eu. [online]. [cit. 2020-10-26].   
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Z uvedených tabulek vyplývá, že daň z příjmů fyzických osob tvoří v Belgii podstatně 

větší podíl hrubého domácího produktu oproti České republice. Tak významná diferenciace 

však neplatí pro daň z příjmů právnických osob. V posledních znázorněných letech od roku 

2016 má však v Belgii rostoucí tendenci, zatímco v České republice byl podíl v tomto období 

konstantní. 

4.1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

  

 Taktéž v Belgii je důležité správné určení, zda je konkrétní osoba daňovým 

rezidentem či daňovým nerezidentem Belgie, a to z důvodu, že fyzické osoby, které jsou 

považovány za daňové rezidenty Belgie, zdaňují v Belgii veškeré své celosvětové příjmy. 

Naopak u daňových nerezidentů jsou belgické dani z příjmů podrobeny pouze příjmy 

plynoucí ze zdrojů v Belgii. Za daňové rezidenty jsou fyzické osoby považovány tehdy, 

pokud mají své bydliště v Belgii během příslušného kalendářního roku. Dále je fyzická osoba 

daňovým rezidentem Belgie v případě, kdy má centrum svých ekonomických zájmů v Belgii, 

nebo pokud je osobou uvedenou v občanském rejstříku mající pracovní povolení, či například 

povolení k pobytu. Co se týče manželů, jejich bydliště se odvíjí od místa, kde má rodina 

poplatníka domácnost. Pokud se domácnost manželů nachází v Belgii, jsou manželé 

považováni za daňové rezidenty Belgie. Příjem manželů dosažený vlastním zaměstnáním  

je však zdaňován u každého z manželů samostatně, ostatní příjmy mohou být zdaňovány 

způsobem, kdy dojde k jejich zahrnutí do celkových příjmů manžela, který dosahuje vyšších 

příjmů.122 

Zdanitelný příjem osob, které dle těchto kritérií lze považovat za daňové rezidenty 

Belgie, je celkovým souhrnem příjmů čtyř kategorií a jedná se o: 

- příjem z nemovitého majetku, 

- příjem z movitého majetku, podílů na zisku, úroků a licenčních poplatků, 

- příjem z podnikatelské činnosti, zaměstnání, či důchodu, 

- ostatní příjmy.123 

 
122 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges. 2018. s. 213. 
123 tamtéž. s. 213. 
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Od celkových příjmů si daňový rezident i daňový nerezident Belgie, který  

získává více než 75 % svých příjmů ze zdrojů na území Belgie, může od svého základu daně 

odečíst osvobozené příjmy, mezi které patří, kromě jiného, například úroky ze spořicích 

účtů.124  

V případě, že poplatníkův manžel či manželka nemá žádný zdanitelný příjem, může  

si ekonomicky aktivní manžel se zdanitelnými příjmy od svého základu daně odečíst částku 

ve výši až 30 % svých příjmů, které budou následně alokovány, a to na manžela  

bez zdanitelných příjmů. Tato částka, jež se odečítá od celkových dosažených příjmů, mohla 

být za zdanitelné období roku 2019 uplatněna v maximální výši 10 940 €. Dále je možné  

od daňového základu odečíst slevu na poplatníka, či nezaopatřené dítě, či slevu, jež  

si poplatník může odečíst z důvodu péče o závislého člena rodiny. Slevu na závislého člena 

rodiny bylo možné od příjmů ve zdanitelném období roku 2019 odečíst v základní výši  

8 860 €. Tato částka se dle míry závislosti zvyšuje. Částka se taktéž zvyšuje poplatníkům, 

kteří jsou rodiči samoživiteli.125 

Daň z příjmů fyzických osob na federální úrovni je v Belgii určena 4 progresivními 

daňovými pásmy, kdy se jedná o klouzavou daň, jak znázorňuji v následujících tabulkách, 

v nichž poukazuji na diferenciaci mezi výší zdanitelného příjmu v jednotlivých pásmech  

ve zdaňovacím období roku 2020 a zdaňovacím období roku 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
124 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges. 2018. s. 213. 
125 International Tax Belgium Highlights 2020. Updated January 2020.  Deloitte. [online]. [cit. 2020-05-07]. 
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Tabulka 3: Daň z příjmů fyzických osob v Belgii na federální úrovni – Zdaňovací období 

roku 2020126 

Daň z příjmů fyzických osob 

Daňové 

pásmo 
Daňová sazba 

Výše zdanitelného příjmu 

ve zdaňovacím období roku 2020 

1. 25 % Od 0 € do 13 250 € 

2. 40 % Od 13 250 € do 23 390 € 

3. 45 % Od 23 390 € do 40 418 € 

4. 50 % Od 40 418 € výše 

 

Tabulka 4: Daň z příjmů fyzických osob v Belgii na federální úrovni – Zdaňovací období 

roku 2021127 

Daň z příjmů fyzických osob 

Daňové 

pásmo 
Daňová sazba 

Výše zdanitelného příjmu 

ve zdaňovacím období roku 2021 

1. 25 % Od 0 € do 13 440 € 

2. 40 % Od 13 440 € do 23 720 € 

3. 45 % Od 23 720 € do 41 060 € 

4. 50 % Od 41 060 € výše 

 

 

 
126 Vlastní konstrukce na základě: Fédéral Public Service FINANCES. Indexation Automatique. 

finances.belgium.be. [online]. [cit. 2020-10-31]. 
127 Vlastní konstrukce na základě: Fédéral Public Service FINANCES. Indexation Automatique. 

finances.belgium.be. [online]. [cit. 2020-10-31]. 
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 K výši daně z příjmů fyzických osob v Belgii na federální úrovni je třeba přičíst 

odvody na místní úrovni, které mohou být až do výše 9 %. U daňových nerezidentů Belgie 

jsou tyto místní odvody ve výši 7 %, jak uvádím na předchozích stranách své práce.  

Pro stanovení výše těchto místních odvodů je rozhodné, kde má daňový poplatník bydliště  

k 1. lednu zdaňovacího období.128  

 U daně z příjmů fyzických osob je zdanitelným obdobím kalendářní rok. Fyzické 

osoby musí v Belgii předložit svá daňová přiznání do dne 30. června následujícího 

kalendářního roku a daň je třeba zaplatit do 2 měsíců od data, kdy došlo k odeslání platebního 

výměru.129 

4.2. Poplatníci daně z příjmů právnických osob 

 

I poplatníky daně z příjmů právnických osob je třeba rozlišovat na daňové rezidenty  

a nerezidenty. U daňového rezidenta Belgie je veškerý jeho celosvětový příjem zdaňován daní 

z příjmů právnických osob v Belgii a u daňových nerezidentů právnických osob je tomu 

obdobně jako u osob fyzických, tudíž pouze příjmy ze zdrojů v Belgii jsou podrobeny místní 

dani z příjmů právnických osob. Za belgického daňového rezidenta je považována právnická 

osoba mající v Belgii své sídlo, hlavní provozovnu nebo místo svého skutečného vedení.130 

Místo, odkud byla společnost založena, je irelevantní.131 

Daň z příjmů právnických osob se vyměří z výše příjmů dosažených v průběhu celého 

roku, který může být shodný s kalendářním rokem, ale může se od něj i lišit, v takovém 

případě se jedná o rok hospodářský. Daňové přiznání je nutno podat ve lhůtě stanovené 

správcem daně. Lhůta pro podání daňového přiznání nesmí být kratší než 1 měsíc od data 

schválení finančních výkazů na roční valné hromadě akcionářů, avšak nesmí být kratší než  

6 měsíců od konce uplynulého zdaňovacího období. Právnické osoby mají v průběhu 

kalendářního roku povinnost odvádět čtvrtletní zálohy na daň z příjmů, přičemž výsledná 

 
128 Tax Survey, nr. 30, 2018. Fédéral Public Service FINANCES. s. 27. [online]. [cit. 2020-10-01]. 
129 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges. 2018. s. 214. 
130 tamtéž. s. 211. 
131 Worldwide Tax Guide 2019-20. PKF International Limited. s. 94. [online]. [cit. 2020-04-21].  
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daňová povinnost musí být zaplacena, jako u osob fyzických, do 2 měsíců od data zaslání 

platebního výměru.132  

Ve zvláštních případech mohou být příjmy právnických osob, jež jsou daňovými 

nerezidenty Belgie, zdaňovány zvláštní sazbou daně u zdroje, srážkovou daní, tedy ještě 

dříve, než jsou poplatníkovi tyto příjmy vyplaceny. Je tomu tak tehdy, pokud daňový 

nerezident nemůže prokázat zdanění příjmu v jeho rezidentském státě. V takovém případě 

musí plátce daně v Belgii srazit srážkovou daň, která je ve výši 16,5 %, pokud tato výše není 

snížena příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.133 

 Základní sazba daně z příjmů právnických osob činila v Belgii 33 % a z takto zjištěné 

částky byla zvyšována o přirážku ve výši 3 %, kdy výnos této přirážky je plynoucí do nižších 

úrovní státní správy, efektivní sazba tak činila 33,99 %.134 Tyto daňové sazby platily do roku 

2018. Následně byla tato sazba snížena na 29 % plus z takto zjištěné částky zvyšována  

o krizovou daň ve výši 2 %, efektivní sazba se proto snížila na 29,58 %.135  

Společnostem, které jsou z více než z 50 % vlastněny fyzickými osobami, nebo 

dosahujícím nízkého zdanitelného zisku, je umožněno efektivní sazbu zdanění snížit.  

Od zdaňovacího období roku 2018 je daň z příjmů právnických osob pro malé a střední 

podniky s příjmem do 100 000 € snížena na sazbu 20 %, ke které je opět připočítávána 

krizová daň 2 %, celkem se jedná o efektivní sazbu ve výši 20,40 %. Velkým podnikům byla 

Ústavním soudem zcela zrušena tzv. „férová daň“, kterou bych označila za daň solidární, 

která byla ve výši 5 % navýšená opět o 2% krizovou daň, a tedy v efektivní sazbě 5,15 %.136  

Výnosy plynoucí společnostem z prodeje hmotného a nehmotného investičního 

majetku jsou v Belgii zdanitelné běžnou sazbou daně z příjmu právnických osob. Zdanění 

příjmů z těchto aktiv však lze odložit, pokud byla aktiva držena déle než pět let před prodejem 

a celý výtěžek z prodeje je znovu investován do kvalifikovaných aktiv do tří let. V případě 

kvalifikované reinvestice se splatná daň rozloží na dobu životnosti aktiva, ve kterém byly 

reinvestovány výnosy z prodeje. Čisté kapitálové výnosy z akcií jsou zcela osvobozeny  

za předpokladu, že akcie byly drženy alespoň jeden nepřetržitý rok, a to za splnění podmínek,  

 

 
132 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges. 2018. s. 212-213. 
133 International Tax Belgium Highlights 2020. Updated January 2020.  Deloitte. [online]. [cit. 2020-05-07]. 
134 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges. 2018. s. 212. 
135 PWC. Belgium. Corporate - Taxes on corporate income. taxsummaries.pwc.com. [online]. [cit. 2020-06-07].  
136 Worldwide Tax Guide 2019-20. PKF International Limited. s. 94. [online]. [cit. 2020-04-21]. 
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kdy jejich pořizovací hodnota je nejméně 2,5 milionu EUR nebo 10 % podílu na společnosti. 

Výnosy z kvalifikovaných akcií realizované bez splnění jednoročního požadavku držby jsou  

zdaněny efektivní sazbou ve výši 25,50 %, jedná se o sazbu 25 % navýšenou opět i v tomto 

případě o krizovou daň ve výši 2 % z vypočtené částky. Kapitálové zisky z nekvalifikovaných 

akcií podléhají sazbě 29 % plus z takto zjištěné částky zvýšené o krizovou daň ve výši  

2 %, v efektivní sazbě 29,58 %.137 

Zásadní změna a jednoznačně usnadnění takto komplikovaného systému zdanění 

nastane v Belgii počínaje rokem 2021. Od zdaňovacího období roku 2021 se sazba daně 

z příjmů právnických osob sníží na 25 % bez jakékoli krizové daně, která se zrušuje. 

Kapitálové výnosy z kvalifikovaných akcií realizované při splnění všech podmínek zůstávají 

zcela osvobozeny. Na nekvalifikované akcie se bude vztahovat standardní sazba daně 

z příjmů právnických osob ve výši 25%.138 Myslím si, že takto rozmanitá diferenciace 

daňových sazeb přinášela řadu problémů a věřím, že tato zásadní změna přinese svým 

zjednodušením výrazné administrativní úspory jednotlivých společností, a také celkové 

zpřehlednění jednotlivých plateb a snazší kontrolu ze strany správce daně. 

Co se týče plateb, které jsou prováděny přímo, nebo nepřímo z Belgie do zemí, jež 

jsou zařazované do tzv. daňových rájů, nelze takovéto platby uplatnit jako daňově uznatelný 

náklad, a tedy nelze jej odečíst od výnosů při výpočtu zdanitelného příjmu, ledaže: 

− jsou řádně vykázány v příloze ročního přiznání k dani z příjmů právnických osob, 

− a zároveň daňový poplatník prokáže, že jsou platby prováděny v rámci skutečných  

transakcí, ke kterým skutečně dochází a tyto platby nejsou falšované.139 

 

 

 

 

 
137 PWC. Belgium. Corporate - Taxes on corporate income. taxsummaries.pwc.com. [online]. [cit. 2020-06-07]. 
138 tamtéž. 
139 International Tax Belgium Highlights 2020. Updated January 2020.  Deloitte. [online]. [cit. 2020-05-07]. 
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5. Daně z příjmů obchodních společností v Belgii 

 

Právní úpravu obchodních společností v Belgii zajišťuje Code des sociétés et des 

associations, zákon ze dne 23. 3. 2019, č. 1999-05-07/69, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „belgický zákon o obchodních korporacích“).140  

 

Obrázek 1: Belgický zákon o obchodních korporacích 141 

 
140 Code des sociétés et des associations. Compilation de textes à l’usage des réviseurs d’entreprises. Institut Van 

De  Bedrijfsrevisoren. doc.ibr-ire.be. [online]. [cit. 2020-04-28].  
141 Doing Business in Belgium. UHY International Ltd. uhy.com. 2020. s. 9. [online]. [cit. 2020-09-28].   
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Tento nový belgický zákon o obchodních korporacích vstoupil v platnost dne  

1. května 2019 a automaticky se aplikuje na společnosti a sdružení založená ode dne 1. května 

2019. Pokud jde o již existující společnosti a sdružení, na ně se belgický zákon o obchodních 

korporacích aplikuje ode dne 1. ledna 2020, pokud se samy nerozhodly o dřívější přechod  

na novou právní úpravu. Ode dne 1. ledna 2024 musí být všechny obchodní společnosti 

v souladu s touto novou úpravou, jak znázorňuje obrázek 1. 

Belgický zákon o obchodních korporacích provedl reformu belgického obchodního 

práva s hlavním cílem jeho modernizace. Belgické obchodní právo dle mého názoru již 

neodpovídalo nynějším potřebám a přílišná složitost a v určitém rozsahu i rigidita 

způsobovala jeho těžkopádnost a myslím, že v jejím důsledku docházelo ke snižování 

atraktivnosti obchodních společností zakládaných dle belgické právní úpravy. 

Jednou z hlavních změn, které belgický zákon o obchodních korporacích provádí,  

je omezení počtu forem společností. Do té doby existující seznam různých druhů společností, 

které bylo možné v Belgii zakládat, byl významně zkrácen a jednotlivé formy obchodních 

společností by měly být dle nové úpravy pružnější a flexibilnější. Věřím, že tato změna vede 

ke zpřehlednění a snazší orientaci i z pohledu obchodních partnerů. 

Belgický zákon o obchodních korporacích umožňuje zakládání těchto typů 

obchodních společností: 

- veřejná obchodní společnost, 

 

- komanditní společnost, 

 

- společnost s ručením omezeným, 

 

- akciová společnost. 

 

Z čehož vyplývá, že v Belgii existuje obdoba typů obchodních společností, jako  

v České republice. Z toho důvodu tyto společnosti taktéž rozdělím do kategorií na osobní  

a kapitálové společnosti. 
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5.1. Osobní společnosti 

 

Všech typů obchodních společností, jak osobních společností, tak kapitálových 

společností, se týkají obecná ustanovení, jež obsahuje část 1 – 3 belgického zákona  

o obchodních korporacích. 

Do osobních společností zařazuji společnosti dle části 2 čl. 4:22 belgického zákona  

o obchodních korporacích, a tedy veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost.  

 

5.1.1. Veřejná obchodní společnost 

 

 Firma veřejné obchodní společnosti dle belgického práva obsahuje dodatek  

VOF/SNC (vennootschap onder firma/société en nom collectif),142 stejně jako všechny ostatní 

obchodní společnosti založené dle belgického práva, obsahuje označení ve francouzštině,  

za lomítkem též i ve vlámštině. Dle ustanovení části 2 čl. 4:22 alinea 1 belgického zákona  

o obchodních korporacích je veřejnou obchodní společností taková společnost, ve které 

všichni její společníci ručí za její dluhy společně a nerozdílně, což znamená, že stejně jako 

v případě české právní úpravy veřejné obchodní společnosti, může věřitel vyžadovat splnění 

dluhu po kterémkoli ze společníků, který má následně právo obrátit se na ostatní společníky 

společnosti za účelem vymáhání části vyplacené částky. Společníky mohou být fyzické nebo 

právnické osoby. Zákon nestanoví jejich maximální počet.143 

Na veřejnou obchodní společnost založenou dle belgického práva se vztahují její 

hlavní charakteristické rysy, její klady a zápory, které spatřuji i v české právní úpravě. 

Veřejná obchodní společnost je společností alespoň dvou fyzických nebo právnických osob. 

Za konkurenční výhodu této formy společnosti považuji neomezené ručení společníků, kteří 

ručí za její dluhy společně a nerozdílně. Dále stejně jako u veřejné obchodní společnosti 

založené dle české právní úpravy, společenská smlouva nemusí mít formu notářského zápisu 

a jsou s tímto typem společnosti vázány nižší náklady na založení společnosti.144  

 
142 Evropská Komise. Přílohy návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob. ec.europa.eu. [online]. [cit. 2020-04-10]. 
143 POELAERT L. Bedrijfskunde : De Essentie. Leuven: Garant, 2014. s. 28. 
144 General partnership (SNC/VOF). FPS Chancellery of the Prime Minister. procedures.business.belgium.be. 

[online]. [cit. 2020-04-10].  
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Na druhou stranu se však i veřejné obchodní společnosti založené dle belgického 

práva týká nevýhoda, kterou spatřuji v závislosti trvání společnosti na zachování účasti 

společníků.145 Stejně jako je pro osobní společnosti charakteristické, rozhodování společníků 

je i zde založeno na jednomyslnosti.146 

Ve veřejné obchodní společnosti nemají společníci dle belgického zákona  

o obchodních korporacích zákonnou vkladovou povinnost, je však možné, aby společník 

převzal vkladovou povinnost, ke které se zaváže ve společenské smlouvě.147 Tuto vkladovou 

povinnost mohou společníci splnit za podmínek stanovených ve společenské smlouvě  

a se souhlasem všech společníků je toto splnění vkladové povinnosti možné provedením nebo 

prováděním práce nebo poskytnutím nebo poskytováním služby148, jako je tomu taktéž  

i v české právní úpravě. 

 

Specifika zdanění příjmů veřejné obchodní společnosti a jejich společníků 

 

Na základě článku 1er vyhlášky ze dne 21. října roku 2018, provádějící články  

III.82 až III.95 belgického hospodářského zákoníku (Code de droit économique), může 

veřejná obchodní společnost vést jednoduché účetnictví v souladu  

s čl. III.85 odst. 1 belgického hospodářského zákoníku za předpokladu, že jejich obrat  

za poslední kalendářní rok nepřesahuje částku 500 000 EUR. Tato částka se zvyšuje  

na 620 000 EUR pro společnosti, které převážně provádějí maloobchodní prodej plynných 

nebo kapalných uhlovodíků určených k pohonu motorových vozidel na veřejných 

komunikacích.149 

Způsob rozdělování zisků veřejné obchodní společnosti je stanoven v její společenské 

smlouvě, dle části 2 čl. 4:4 belgického zákona o obchodních korporacích platí, že není-li 

určen podíl na zisku dohodou společníků ve společenské smlouvě, je podíl každého  

 
 

145 POELAERT L. Bedrijfskunde : De Essentie. Leuven: Garant, 2014. s. 29. 
146 tamtéž. s. 29. 
147 General partnership (SNC/VOF). FPS Chancellery of the Prime Minister. procedures.business.belgium.be. 

[online]. [cit. 2020-04-10]. 
148 POELAERT L. Bedrijfskunde : De Essentie. Leuven: Garant, 2014 s.. 30. 
149 Vyhláška ze dne 21. října roku 2018, provádějící články III.82 až III.95 belgického hospodářského zákoníku 

(21 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique). 

Législation consolidée. ejustice.just.fgov.be. [online]. [cit. 2020-09-01]. 
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ze společníků úměrný jeho přínosu pro společnost. Pro veřejnou obchodní společnost  

se neuplatní omezení týkající se rozdělení zisků. 

Dani z příjmů právnických osob podléhají v Belgii všechny obchodní společnosti, 

které mají právní subjektivitu a provozují nebo se zapojují do operací výnosové povahy.150  

A proto taktéž i veřejná obchodní společnost podléhá dani z příjmů právnických osob pro 

daňové účely.151  

Důležitou otázkou, kterou je třeba vyřešit při určování způsobu zdanění osobních 

společností je třeba posoudit aspekt, zda má být příjem zdaněn na úrovni společnosti a bude 

podléhat dani z příjmů právnických osob, nebo zda daný příjem bude zdaňován na úrovni 

jednotlivých společníků, jako tomu je v případě veřejné obchodní společnosti založené dle 

české právní úpravy. Většina zemí upravuje zdanění své obdoby veřejné obchodní společnosti 

dle národních úprav jako entitu, ve které dochází ke zdanění příjmů v rukou jednotlivých 

společníků a tento režim se též nazývá jako daňově transparentní. V české právní úpravě je 

daňová transparentnost přiznána jak veřejné obchodní společnosti ve vztahu ke svým 

společníkům, tak i komanditní společnosti ve vztahu ke komplementářům. Z této běžné 

úpravy však existují určité výjimky a jednou z těchto výjimek je právě veřejná obchodní 

společnost dle belgického práva VOF/SNC (vennootschap onder firma/société en nom 

collectif) a taktéž i komplementáři v komanditní společnosti Scomm/Vcomm (société  

en commandite/commanditaire vennootschap).152 Z toho důvodu upravuji zdanění příjmů 

všech obchodních společností založené dle belgického práva souhrnně v podkapitole 5.3., 

jelikož se těchto společností týká stejná úprava, až na specifika spojená s tím, že ve veřejné 

obchodní společnosti a komanditní společnosti není třeba provést rozvahový test a test 

likvidity. 

 

 

 

 

 
150 Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap. V.U.: Dirk Smet, Belfius Bank NV. belfius.be.   

s. 2. [online]. [cit. 2020-09-01].  
151 POELAERT L. Bedrijfskunde : De Essentie. Leuven: Garant, 2014 s. 29. 
152 MILLER A., OATS L. Principles of international taxation. Hampshire: A&C Black, 2012. s. 279. 
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5.1.2. Komanditní společnost 

 

Firma komanditní společnosti nese v Belgii dodatek Scomm/Vcomm (société  

en commandite/commanditaire vennootschap).153  

I komanditní společnost dle belgického práva má obdobnou organizační strukturu 

komanditní společnosti založené dle českého práva a její společníci se taktéž dělí  

na komanditisty a komplementáře, kterými může být opět fyzická nebo právnická osoba.  

I zde ručí komplementář neomezeně veškerým svým majetkem a ručení komanditisty  

se chová stejně tak, jako ručení společníka společnosti s ručením omezeným, který ručí 

omezeně do výše svého vkladu, ke kterému se zavázal ve společenské smlouvě. Tyto hlavní 

charakteristické znaky vyplývají z ustanovení části 2 čl. 4:22 alinea 2 belgického zákona  

o obchodních korporacích. Dle tohoto ustanovení je komanditní společnost taková společnost, 

ve které alespoň jeden společník ručí za dluhy společnosti omezeně, tento společník  

je nazýván komanditistou, dále alespoň jeden společník, který ručí za její dluhy neomezeně, 

jímž je komplementář. Minimální výše vkladové povinnosti komanditisty je určena 

společenskou smlouvou, ani v Belgii zákon nestanovuje žádnou minimální výši vkladu.  

Jako v české právní úpravě stanoví zákon o obchodních korporacích, belgický zákon  

o obchodních korporacích upravuje, že pokud firma komanditní společnosti obsahuje jméno 

některého z komanditistů, ručí tento komanditista za dluhy společnosti stejně jako 

komplementář, v ostatních otázkách se ale jeho postavení nemění.154  

 

Specifika zdanění příjmů komanditní společnosti a jejich společníků 

 

Taktéž na komanditní společnost založenou dle belgické právní úpravy se vztahuje 

právní úprava týkající se povinnosti vedení účetnictví platná pro veřejnou obchodní 

společnost. A to konkrétně ustanovení článku 1er vyhlášky ze dne 21. října roku 2018, 

provádějící články III.82 až III.95 belgického hospodářského zákoníku, na základě kterého 

 

 
153 Evropská Komise. Přílohy návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob. ec.europa.eu. [online]. [cit. 2020-04-10]. 
154 Ustanovení části 2 čl. 4:25, § 2 alinea 1 belgického zákona o obchodních korporacích. Code des sociétés et 

des associations. Compilation de textes à l’usage des réviseurs d’entreprises. Institut Van De  Bedrijfsrevisoren. 

doc.ibr-ire.be [online]. [cit. 2020-04-28].  
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může komanditní společnost vést jednoduché účetnictví v souladu s ustanovením  

čl. III.85 odst. 1 belgického hospodářského zákoníku za předpokladu, že její obrat za poslední 

kalendářní rok nepřesahuje částku 500 000 EUR. Možné navýšení této částky na 620 000 

EUR se pak vztahuje na společnosti, které převážně provádějí maloobchodní prodej plynných 

nebo kapalných uhlovodíků určených k pohonu motorových vozidel na veřejných 

komunikacích. 155 

Způsob rozdělování zisků v komanditní společnosti je stanoven v její společenské 

smlouvě, dle části 2 čl. 4:4 belgického zákona o obchodních korporacích platí, že není-li 

určen podíl na zisku dohodou společníků ve společenské smlouvě, je podíl každého  

ze společníků úměrný jeho přínosu pro společnost. Toto ustanovení se uplatní kromě veřejné 

obchodní společnosti taktéž na komanditní společnost založenou dle belgického práva. Stejně 

tak se na komanditní společnost nevztahují omezení týkající se rozdělení zisků jejím 

společníkům, a tedy není třeba provést rozvahový test a test likvidity. Zdanění příjmů všech 

obchodních společností založené dle belgického práva upravuji souhrnně v podkapitole 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
155 Vyhláška ze dne 21. října roku 2018, provádějící články III.82 až III.95 belgického hospodářského zákoníku 

(21 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique). 

Législation consolidée. ejustice.just.fgov.be. [online]. [cit. 2020-09-01]. 
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5.2. Kapitálové společnosti 

 

 Do kapitálových společností dle belgické právní úpravy zařazuji společnost s ručením 

omezeným a akciovou společnost. Stejně jako dle české úpravy, je i zde na rozdíl od osobních 

společností vyžadované založení ve formě veřejné listiny, notářským zápisem. Kapitálovou 

společnost může i podle belgického práva založit i pouze jediný zakladatel, jak blíže uvádím 

v následujících podkapitolách. 

5.2.1. Společnost s ručením omezeným 

 

Firma společnosti s ručením omezeným obsahuje v Belgii dodatek BV/SRL (besloten 

vennootschap / société à responsabilité limitée).156  

Společnost s ručením omezeným je upravena v části 5 belgického zákona  

o obchodních korporacích a tuto formu společnosti považuji za nejvhodnější právní formu 

společnosti pro malé a střední podniky, jejíž hlavní výhodou je omezené ručení společníků 

limitované výší nesplacených vkladů. 

Jednou z hlavních změn belgické reformy je odstranění minimální výše základního 

kapitálu pro společnosti s ručením omezeným. Zatímco předchozí belgický zákoník  

o společnostech vyžadoval minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným  

ve výši 18 550 EUR.157 Dle ustanovení části 5 čl. 5:3 belgického zákona o obchodních 

korporacích zakladatelé společnosti zajišťují, aby společnost s ručením omezeným měla  

od svého vzniku základní kapitál v takové výši, která je s ohledem na její další zdroje 

financování dostatečná a je též odpovídající s ohledem na plánovanou činnost společnosti. 

Z toho vyplývá, že již není stanovena minimální výše základního kapitálu belgické 

společnosti s ručením omezeným, avšak jeho výše musí být dostatečná s ohledem  

na plánovaný předmět podnikání společnosti.158  

 
156 Evropská Komise. Přílohy návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob. ec.europa.eu. [online]. [cit. 2020-04-10]. 
157 Did you know that under the new Belgian Companies Code. Deloitte Legal. deloittelegal.be. s. 9. [online].  

[cit. 2020-08-07]. 
158 tamtéž. 
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Společnost s ručením omezeným může být v Belgii založena, stejně jako v České 

republice, jedním či více zakladateli. Společenská smlouva musí mít i v Belgii formu 

notářského zápisu. Před založením společnosti zakladatelé předloží notáři finanční plán,  

ve kterém zdůvodňují výši základního kapitálu s ohledem na plánovaný předmět činnosti 

společnosti po dobu nejméně dvou let, a to dle ustanovení části 5 čl. 5:4, § 1er belgického 

zákona o obchodních korporacích.159 Tento dokument je dle uvedeného ustanovení následně 

veden u notáře. Finanční plán musí dle části 5 čl. 5:4, § 2 belgického zákona  

o obchodních korporacích obsahovat alespoň: 

1°  přesný popis plánovaného předmětu podnikání společnosti, 

2° přehled všech zdrojů financování činnosti, případně včetně poskytovaných 

záruk, 

3° počáteční rozvahu vypracovanou v souladu se systémem uvedeným  

v části 3 čl. 3:3 belgického zákona o obchodních korporacích, jakož  

i plánované rozvahy po 12 a 24 měsících, 

4° předpokládané výkazy zisků a ztrát po 12 a 24 měsících, sestavené v souladu 

s ustanovením části 3 čl. 3:3 belgického zákona o obchodních korporacích, 

5° rozpočet předpokládaných příjmů a výdajů na období nejméně dvou let  

od založení, 

6° popis předpokladů použitých při odhadu obratu a plánované ziskovosti, 

7° jméno externího odborníka, který se podílel na sestavení finančního plánu 

společnosti.160 

Podle ustanovení části 5 čl. 5:4, § 3 belgického zákona o obchodních korporacích lze 

při přípravě rozvah a plánovaných výkazů zisku a ztráty použít jinou periodicitu než 

uvedenou v bodech 2°, 3° a 4°, za předpokladu, že se projekce vztahují celkem na období 

trvající alespoň dva roky od založení. 

 
159 Did you know that under the new Belgian Companies Code. Deloitte Legal. deloittelegal.be. s. 9. [online].  

[cit. 2020-08-07]. 
160 Ustanovení části části 5 čl. 5:4, § 2 belgického zákona o obchodních korporacích. Code des sociétés et des 

associations. Compilation de textes à l’usage des réviseurs d’entreprises. Institut Van De  Bedrijfsrevisoren. 

doc.ibr-ire.be [online]. [cit. 2020-04-28]. 
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Jednou z hlavních změn, kterou přinesla novela belgického obchodního práva je také 

způsob rozdělení zisku této formy společností. I v Belgii bude rozdělení zisku společnosti 

s ručením omezeným podmíněno provedením rozvahového testu a testem likvidity, tedy 

testem, kdy je třeba zjistit, zda společnost bude schopna platit své závazky i po vyplacení 

podílů na zisku.161 Tato pravidla rozdělení zisku obsahují ustanovení části  

5 čl. 5:141 až 5:144 belgického zákona o obchodních korporacích. 

Dle ustanovení části 5 čl. 5:141 má valná hromada pravomoc rozhodovat o rozdělení 

zisků a o výši jejich rozdělení. Není možné distribuci zisků provést, pokud dle části 

5 čl. 5:142 belgického zákona o obchodních korporacích jsou čistá aktiva společnosti záporná 

nebo by se stala zápornými v důsledku takového rozdělení. Není možné provést rozdělení 

zisků, pokud jsou čistá aktiva nižší než částka vlastního kapitálu, nebo by se tak stalo  

po takovém rozdělení. Čistá aktiva společnosti jsou stanovena na základě poslední schválené 

roční účetní závěrky. Na základě ustanovení části 5 čl. 5:143 belgického zákona  

o obchodních korporacích rozhodnutí o rozdělení zisků přijaté valnou hromadou nabývá 

účinnosti až poté, kdy po jeho rozdělení lze rozumně očekávat, že může společnost  

v závislosti na svůj vývoj očekávat, že nadále bude schopna plnit své závazky po dobu 

nejméně dvanácti měsíců od data distribuce. Výplatu společníkům lze tedy provést pouze, 

pokud má společnost dostatečná čistá aktiva a likviditu.162  

Tento dvojitý test, jež zakotvuje nová právní úprava, je dle mého názoru efektivním 

nástrojem ochrany věřitelů společnosti před vyplácením zisku společnosti, který by znamenal 

zhoršení jejich postavení.  

Část 5 čl. 5:144 alinea 1 belgického zákona o obchodních korporacích obsahuje 

úpravu, dle které společnost může požadovat náhradu za jakoukoli distribuci provedenou  

v rozporu s uvedenými články části 5, a to čl. 5:142 a čl. 5:143. Tuto náhradu může 

společnost požadovat od akcionářů, kteří podíly na zisku obdrželi, ať už v dobré nebo špatné 

víře. 

 

 

 
161 Did you know that under the new Belgian Companies Code. Deloitte Legal. deloittelegal.be. s. 9. [online].  

[cit. 2020-08-07]. 
162 tamtéž. 
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5.2.2. Akciová společnost 

 

Firma akciové společnosti založené dle belgického práva obsahuje dodatek SA/NV 

(société anonyme/naamloze vennootschap).163  

Akciová společnost je upravena v části 7 belgického zákona o obchodních 

korporacích.164 Považuji ji za vhodnější formu obchodní společnosti pro případ vyšších 

kapitálových potřeb, kdy je možné získat nový externí kapitál umožňující společnosti její 

rychlejší růst.  

Stanovy akciové společnosti musí být pořízeny ve formě veřejné listiny, tedy formou 

notářského zápisu. Akciová společnost dle belgického práva může být založena jedním či více 

zakladateli, kteří mohou být fyzickými osobami nebo právnickými osobami. Její základní 

kapitál je vyžadován v nižší výši v komparaci s minimální výší základního kapitálu české 

akciové společnosti, ve které dle § 246 odst. 2 zákona o obchodních korporacích musí být 

tvořen alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR. Jeho minimální výše v případě akciové 

společnosti založené dle belgického práva musí být pouze 61 500 EUR.165 Stejně jako 

společnost s ručením omezeným založená dle belgické právní úpravy, musí i zakladatelé 

akciové společnosti před založením společnosti předložit notáři finanční plán. Akciová 

společnost taktéž provádí rozvahový test a test likvidity.166  

Další odlišností od akciové společnosti založené dle české právní úpravy  

je, že akciová společnost dle belgického práva si nově dle belgického zákona o obchodních 

korporacích bude moci vybrat mezi třemi modely vnitřní organizace společnosti, kterými jsou 

systémy dualistický a monistický a navíc i model jediného ředitele společnosti. Jediným 

ředitelem může být fyzická nebo právnická osoba jmenována ve stanovách. Je možné 

stanovit, že za všechny závazky společnosti je jediný ředitel osobně odpovědný a jeho 

postavení může být posíleno tím, že mu bude poskytnuto právo veta s ohledem na změny 

stanov, rozdělení zisku akcionářům a jeho vlastní odvolání. 167 

  

 
163 Evropská Komise. Přílohy návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob. ec.europa.eu. [online]. [cit. 2020-04-10]. 
164 Code des sociétés et des associations. Compilation de textes à l’usage des réviseurs d’entreprises. Institut Van 

De  Bedrijfsrevisoren. doc.ibr-ire.be [online]. [cit. 2020-04-28]. 
165 Part VI: The NV/SA . Curia. curia-en.be. [online]. [cit. 2020-04-25]. 
166 tamtéž. 
167 tamtéž.  
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Akciová společnost založená dle belgické právní úpravy má povinnost vydat alespoň jednu 

akcii. A musí existovat alespoň jedna akcie s hlasovacími právy. V zásadě má každá vydaná 

akcie právo na stejný podíl na rozdělení zisku. Od této úpravy je možné se odchýlit  

ve stanovách akciové společnosti. Je možné tuto úpravu modifikovat na více hlasovacích práv 

vázaných na akcii, nebo naopak ji lze hlasovací práva zcela odejmout. Akcii je možné udělit 

různá práva na podílu na zisku dané akciové společnosti, avšak musí být dodrženo pravidlo, 

kdy každá akcie musí mít právo na zisk a toto právo zcela odejmout nelze.168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
168 Part VI: The NV/SA . Curia. curia-en.be. [online]. [cit. 2020-04-25]. 
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5.3. Zdanění belgických obchodních společností a jejich společníků 

 

 Zdanitelný příjem belgické společnosti je založen na jejím účetním zisku stanoveným 

v její roční účetní závěrce sestavované na základě belgických obecně uznávaných účetních 

standardů. Tento účetní zisk je poté pro účely daně z příjmů právnických osob upraven.169 

Daňově neuznatelné výdaje, o které není možné základ daně pro výpočet daně z příjmů 

právnických osob snížit, jsou v Belgii například penále, dary ve výši 50 %, náklady  

na pořízení automobilu pouze v závislosti na míře emisí oxidu uhličitého konkrétního 

automobilu.170   

Kapitálové výnosy se v Belgii považují za běžný příjem z podnikání, a proto jsou 

podrobeny běžným sazbám daně z příjmů právnických osob a za splnění určitých podmínek, 

jsou od daně osvobozeny. V případě nesplnění těchto podmínek dojde k jejich zdanění sazbou 

daně z příjmů právnických osob ve výši 25 %, bez navýšení o krizovou daň, která se zrušuje, 

jak již uvádím v kapitole č. 4.  

Zdanění podílů na zisku jednotlivých společníků belgických obchodních společností  

je pak následovné. Bez ohledu na to, zda je společník fyzická osoba nebo právnická osoba, 

je jeho podíl na zisku zdaňován zvláštní sazbou daně, a tedy srážkovou daní, která je vybírána 

přímo u zdroje. Standardní belgická sazba srážkové daně použitelná na podíly na zisku,  

úroky nebo i příjmy z licenčních poplatků je 30%.171 Je však velmi časté, že tuto sazbu 

snižuje příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění a může se dokonce jednat o 0% výši  

srážkové daně na úrovni příjemce tohoto typu příjmu, který je daňovým nerezidentem Belgie. 

Pro společníky, kteří jsou právnickými osobami, platí, že mohou uplatnit tzv. výjimku 

účasti, která může být ve výši 100 % jimi přijatých podílů na zisku. Společníci mohou tuto 

výjimku uplatnit v případě takové účasti ve společnosti, při které jejich podíl představuje 

alespoň 10 %. Nebo je tomu tak možné na podíl, který je tvořen nejméně ve výši 2,5 milionu 

EUR ve společnosti, která daný podíl na zisku distribuuje. Další podmínkou je, že společník 

musí tento podíl držet nepřetržitě po dobu nejméně jednoho roku před datem výplaty tohoto 

podílu na zisku, nebo po datu této výplaty.172 Jedná se o speciální úpravu, při které jsou  

 

 
169 Worldwide Tax Guide 2019-20. PKF International Limited. s. 95. [online]. [cit. 2020-04-21]. 
170 tamtéž. s. 96.  
171 tamtéž. s. 93. 
172 tamtéž. s. 96 -97. 
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naplněny podmínky vztahu mezi mateřskou a dceřinou společností a podíl na zisku je od daně 

osvobozen. Je tomu tak na základě směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011  

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. 

Směrnice ve svém odstavci 7 zakotvuje: „Obdrží-li některá mateřská společnost z důvodu 

svého podílu na dceřiné společnosti rozdělené zisky, členský stát mateřské společnosti upustí 

od zdanění těchto zisků nebo zdaní tyto zisky, přičemž umožní mateřské společnosti odečíst  

od daně příslušnou část daně, která se vztahuje k těmto ziskům, splatnou dceřinou společností 

z těchto zisků.“173  

V Belgii byla zavedena úprava proti zneužívání této výjimky spočívající v tom,  

že podíly na zisku přijaté mateřskou společností nebudou osvobozeny od daně, pokud  

je rozdělený zisk daňově odečitatelný v jurisdikci dceřiné společnosti. Další opatření, 

v důsledku nichž bude osvobození zamítnuto, jsou případy, kdykoli podíly na zisku pocházejí 

z fiktivních právních aktů, které neodrážejí ekonomickou realitu a jsou vytvořeny pouze  

za účelem získání tohoto zvýhodnění.174  

Pokud minimální doba držení 12 měsíců ještě neuplynula, musí si obchodní 

společnost, která podíly na zisku vyplácí, prozatímně zadržet srážkovou daň teoreticky 

splatnou z podílu na zisku a společník musí podepsat prohlášení, že daný podíl bude držen  

po dobu nejméně 12 měsíců. Pokud společník toto prohlášení nedodrží, musí být srážková 

daň odvedena finančním úřadům. Pokud je prohlášení splněno, zadržená částka může být 

vyplacena společníkovi.175 

Jak uvádím v kapitole 4.2. v Belgii jsou čisté kapitálové výnosy z akcií zcela 

osvobozeny za předpokladu, že akcie byly drženy alespoň jeden nepřetržitý rok,  

a to za splnění podmínek, kdy jejich pořizovací hodnota je nejméně 2,5 milionu EUR  

nebo činí 10 % podílu na společnosti. Výnosy z kvalifikovaných akcií realizované bez splnění 

jednoročního požadavku držby jsou zdaněny sazbou daně z příjmů právnických osob  

ve výši 25 %.  

 

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

společností z různých členských států. eur-lex.europa.eu. [online]. [cit. 2020-06-22]. 
174 Worldwide Tax Guide 2019-20. PKF International Limited. s. 96-97. [online]. [cit. 2020-04-21]. 
175 tamtéž. s. 96 -97. 
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V Belgii existuje specifický odpočet, který je nazýván nominálním odpočtem. 

Nominální odpočet úroku je jedinečný odpočet daně v Belgii určený pouze pro účely daně  

z příjmů právnických osob. Tento odpočet platí v zásadě pro všechny belgické právnické 

osoby. Nominální odpočet úroku znamená, že od daně z příjmů právnických osob bude 

odečten fiktivní úrok, který sníží daňovou povinnost poplatníka daně z příjmů právnických 

osob. Základem pro jeho výši je průměr pětiletého nárůstu čistého vlastního kapitálu.  

Malé a střední společnosti pak mají nárok na jeho navýšení o 0,5 %. Za zdaňovací období 

činila výše pro výpočet fiktivního úroku 0,746 %, zatímco pro malé a střední společnosti 

1,246 %. Pokud nastane případ, kdy daňový poplatník nemá v daném finančním roce 

dostatečnou daňovou kapacitu, aby plně využil nominální odpočet úroku, musí pamatovat na 

to, že přebytek nemůže být přenesen do následujících let, tudíž jeho nárok v nevyčerpané výši 

trvale propadá. Pro výpočet je nutné od vlastního kapitálu odečíst čistou účetní hodnotu aktiv, 

jako jsou pro uvedení příkladu akcie, které jsou obecně způsobilé pro belgickou výjimku 

z účasti.176  

Pokud se daného daňového poplatníka netýká jedna z uvedených výjimek, bude podíl 

na zisku společníka podroben srážkové dani, kterou odvede obchodní společnost, jako plátce 

daně, a to bez rozdílu, zda je společníkem fyzická osoba nebo právnická osoba. Následný 

postup se však pro společníky fyzické osoby a společníky, jež jsou právnickými osobami, liší. 

Proto od sebe odlišuji tyto případy: 

1. Co se týče společníků obchodní společnosti, kteří jsou fyzickými osobami, 

odvedená srážková daň je již daní konečnou a fyzická osoba tuto výši 

nezahrnuje do svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.177 

2. Odlišně je tomu za situace, kdy je společníkem právnická osoba. Pro účely 

daně z příjmů právnických osob je možné srážkovou daň považovat za zálohu 

na daň z příjmů právnických osob. Z toho důvodu jsou podíly na zisku přijaté 

právnickou osobou nejprve zahrnuty do jejího základu daně v hrubé výši, 

pokud jsou podíly na zisku přijaty od belgické obchodní společnosti. Je taktéž 

možné, že v případě, pokud srážková daň byla ve vyšší výši, než výsledná 

 
176 Worldwide Tax Guide 2019-20. PKF International Limited. s. 96-97. [online]. [cit. 2020-04-21]. s. 97. 
177 Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap. V.U.: Dirk Smet, Belfius Bank NV. belfius.be. s. 3-5. 

[online]. [cit. 2020-09-01]. 
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daňová povinnost po odečtení daňově uznatelných výdajů a případných 

odčitatelných položek, bude tato částka společnosti vrácena.178 

Zdůrazňuji, že výjimka z těchto případů nastává za předpokladu, že daňovému 

rezidentu Belgie bude náležet podíl na zisku zahraniční obchodní společnosti. Za těchto 

okolností musí být tyto příjmy vykázány v ročním daňovém přiznání daňového poplatníka, 

jak právnické osoby, v tomto případě též i fyzické osoby. Do základu daně jsou tyto příjmy 

zahrnuty v čisté výši, tj. po odečtení zahraniční srážkové daně.179 Na tyto příjmy se v případě 

fyzických osob již dále nevztahují místní daně.180  

 

5.3.1. Řešení konfliktu rezidenství mezi Českou republikou a Belgií 

 

Jak již uvádím v kapitole 2, v určitých případech může docházet ke konfliktu 

rezidentství, který může nastat z důvodu kolize daňových předpisů dvou nebo více států. 

Jedná se totiž o případ, kdy táž osoba splňuje podmínky daňové příslušnosti ve dvou nebo 

více státech současně.181 K tomu může dojít například z důvodu pracovněprávního vztahu 

v jiném státu, než má daná osoba své bydliště. 

V případech konfliktu více rezidenství je třeba primárně vycházet z úpravy 

bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění, pokud taková smlouva existuje. Smlouva 

obsahuje speciální úpravu a pravidla, která se použijí na daný konflikt rezidenství. 182  

Pokud takovýto konflikt rezidenství nastane mezi Českou republikou a Belgií, 

z důvodu existence smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2000, se daný případ bude 

dle ní posuzovat.183  

 
178 Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap. V.U.: Dirk Smet, Belfius Bank NV. belfius.be. s. 3-5. 

[online]. [cit. 2020-09-01]. 
179 tamtéž. s. 3-5. 
180 PWC. Belgium. Individual - Taxes on personal income. taxsummaries.pwc.com. [online]. [cit. 2020-09-29]. 
181 BAKEŠ M., KARAFÍKOVÁ M., KOTÁB P., MARKOVÁ H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012. s. 280. 
182 DVOŘÁKOVÁ V. a kol. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a. s., 2016. s. 26-27. 
183 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím 

o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 95/2000 Sb.m.s. 
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Dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou 

republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému 

úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 95/2000 Sb.m.s. se užijí tyto metody vyloučení 

dvojího zdanění:184 

• Dle článku 23 bodu 1 písm. a) Smlouvy bude v České republice dvojí zdanění 

vyloučeno metodou zápočtu, při které bude příjem, který byl rovněž zdaněn 

v Belgii, zahrnut do daňového základu daňového rezidenta České republiky, 

avšak částka daně vypočtená z tohoto daňového základu je snížena o částku 

rovnající se dani, kterou daňový rezident České republiky odvedl v Belgii. 

Může se však jednat maximálně o částku daně z příjmů, která dle ustanovení  

§ 38f  odst. 2 zákona o daních z příjmů, připadá na příjmy ze zdrojů  

v zahraničí. Česká republika může při výpočtu částky daně, i přes osvobození 

příjmu nebo majetku od zdanění na základě této Smlouvy, ze zbývajících 

příjmů nebo majetku daňového rezidenta podle článku  

23 bodu 1 písm. b) Smlouvy osvobozený vzít v úvahu tento osvobozený příjem 

nebo majetek. 

• Dle článku 23 bodu 2 písm. a) Smlouvy bude v Belgii dvojí zdanění vyloučeno 

tak, že příjmy nebo majetek rezidenta Belgie, které jsou zdaněny  

v České republice, budou osvobozeny od zdanění, ale při výpočtu částky daně 

ze zbývajících příjmů daného rezidenta, může být použita sazba daně, které by 

byly příjmy nebo majetek podrobeny, kdyby nebyly osvobozeny. Dle článku  

23 bodu 1 písm. b) Smlouvy bude v Belgii na belgickou daň započtena česká 

daň uložená z příjmů z úroků, podílů na zisku a licenčních poplatků. Článek  

23 bod 1 písm. c) Smlouvy obsahuje úpravu, dle které budou v Belgii 

osvobozeny podíly na zisku od daně z příjmů společností za podmínek  

a v rámci limitů upravených belgickým zákonem. A v poslední řadě článek  

23 bod 1 písm. d) Smlouvy upravuje kompenzace ztrát podniku,  

jež je provozován rezidentem Belgie, ve stálé provozovně na území České 

republiky, kdy v případě, že tyto ztráty byly odečteny pro výpočet zdanitelného 

příjmu v Belgii, nepoužije se úprava dle písm. a) tohoto ustanovení. 

 
184 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím 

o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 95/2000 Sb.m.s. 
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Závěr 

 

 Pro zhodnocení daňového hlediska jednotlivých obchodních společností je, dle mého 

názoru, třeba vyhodnotit v první řadě právní úpravu samotných obchodních společností, 

jejichž úprava následně ovlivňuje daňové požadavky na konkrétní formu společnosti.  

V České republice i v Belgii došlo k novelizaci obchodního práva. Co se týče 

tuzemských změn týkajících se struktury jednotlivých forem podnikání, za nejzásadnější, 

kterou zákon o obchodních korporacích bude nově od 1. 1. 2021 přinášet, je z mého pohledu 

zrušení orgánu statutárního ředitele. Ustanovení § 396 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích se novelou účinnou od 1. 1. 2021 mění tím způsobem, že systémem 

monistickým, se rozumí takový systém vnitřní struktury společnosti, kde dle nové úpravy není 

zřizována správní rada a statutární ředitel, avšak pouze správní rada. Nová úprava pomůže  

v předcházení nejasnostem týkajících se postavení a působnosti správní rady a statutárního 

ředitele, které před novelou nebylo možné jednoznačně určit. Domnívám se, že tato změna 

může v praxi zvýšit popularitu zakládání akciových společností s monistickým systémem, 

jelikož bude orientace v právní úpravě pro společnosti srozumitelnější. A to také z důvodu 

zrušení odkazovacích ustanovení a jejich nahrazení výslovnou úpravou monistického systému 

bude přispívat ke zvýšení právní jistoty.  

Novou úpravu hodnotím obecně jako pozitivní, až na přetrvávající nedostatek týkající 

se skutečnosti, kdy jedna osoba může být zároveň jediným členem správní rady a taktéž 

statutárním ředitelem akciové společnosti.185 V tomto případě kontrolní funkce zcela 

absentuje. Organizační struktura ostatních obchodních společností a jednotlivé formy 

obchodních společností, které je možné v České republice zakládat, zůstanou po novele beze 

změny. Naproti tomu Belgické obchodní právo do novely belgického obchodního zákoníku 

zakotvovalo rozsáhlý seznam různých druhů společností, které bylo možné v Belgii zakládat. 

Proto jednou z hlavních změn, které belgický zákon o obchodních korporacích provádí,  

je omezení počtu forem společností. Jednotlivé formy obchodních společností by měly být dle 

nové úpravy pružnější a flexibilnější. Věřím, že tato změna vede ke zpřehlednění a snazší 

orientaci i pro obchodní partnery a potenciální investory. Myslím, že Belgické obchodní 

právo před novelou neodpovídalo aktuálním potřebám a jeho přílišná složitost a v určité míře 

 
185 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2016, Cpjn 204/2015. 
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i rigidita, vedla ke snižování atraktivnosti obchodních společností zakládaných dle belgické 

právní úpravy. Po novele belgického zákona o obchodních korporacích v Belgii existuje 

obdoba typů obchodních společností, jako v České republice. Z toho důvodu tyto společnosti 

taktéž v kapitole 5 rozděluji na osobní a kapitálové. V kapitole 5 porovnávám jednotlivé 

formy společností založených dle belgického práva a jejich podobnost, případně odlišnosti 

oproti české právní úpravě. 

Změny v právních úpravách, týkající se pravidel rozdělení zisku obchodních 

společností, obsahuje jak novela zákona o obchodních korporacích v České republice, taktéž  

i nová úprava belgického zákona o obchodních korporacích. Pravidlo limitující maximální 

částku k jeho rozdělení, se v českém zákoně o obchodních korporacích nachází samostatně 

pro společnost s ručením omezeným v ustanovení § 161 odst. 4 zákona o obchodních 

korporacích a v ustanovení § 350 odst. 2 zákona o obchodních korporacích taktéž zvlášť pro 

akciovou společnost. Tato úprava se na ostatní typy obchodních korporací nevztahuje. 

Novelou zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2021 bude tato úprava 

nahrazena ustanovením § 34 odst. 2, které ji bude upravovat obecně pro všechny obchodní 

korporace s výjimkou určenou osobním společnostem, a to z důvodu, že musí vždy dojít 

k rozdělení veškerého zisku ve veřejné obchodní společnosti, stejně tak jako části zisku 

připadající na komplementáře v komanditní společnosti. Navíc užití tohoto testu z důvodu 

neomezeného ručení společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti není nezbytné.186 Jednou z hlavních změn, kterou přinesla novela belgického 

obchodního práva je také způsob rozdělení zisku kapitálových společností. Dosavadní úprava 

stanovovala tato pravidla pouze pro akciovou společnost, avšak nově dle novely belgického 

zákona o obchodních korporacích je rozdělení zisku podmíněno i ve společnosti s ručením 

omezeným provedením rozvahového testu a testem likvidity, tedy testem, kdy je třeba zjistit,  

zda společnost bude schopna platit své závazky i po vyplacení podílů na zisku.187  

 Ve své práci docházím ke zjištění, že v české právní úpravě je daňová sazba daně 

z příjmů fyzických osob stanovena jako procentní, lineární. Tato sazba daně z příjmů 

fyzických osob je v tuzemsku ve výši 15 %. Naproti tomu daň z příjmů fyzických osob  

 

 
186 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další 

související zákony. beckonline.cz. [online]. [cit. 2020-06-12]. 
187 Did you know that under the new Belgian Companies Code. Deloitte Legal. deloittelegal.be. s. 9. [online].  

[cit. 2020-08-07]. 
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na federální úrovni je v Belgii určena 4 progresivními daňovými pásmy ve výši od 25%  

do 50 %, přičemž se jedná o klouzavou daň. K výši této daně z příjmů fyzických osob 

na federální úrovni je navíc v Belgii třeba přičíst odvody na místní úrovni, které mohou být  

až do výše 9 %. V České republice bylo ustanovením § 16a zákona o daních z příjmů, 

poplatníkům, kteří mají příjmy nad stropy sociálního pojištění, zavedeno solidární zvýšení 

daně ve výši 7 % z příjmů dosahovaných ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné 

činnosti, pokud tyto jejich příjmy přesáhnou 48násobek průměrné mzdy. Jak již uvádím 

v kapitole 1.1.1., v tomto případě se nejedná o zavedení dalšího daňového pásma pro daň  

z příjmů fyzických osob.188  Je tomu tak z důvodu, že užití maximálních vyměřovacích 

základů u sociálního pojištění může působit regresivně u poplatníků daně z příjmů fyzických 

osob, kteří mají příjmy vyšší, nežli jsou tyto stanovené maximální vyměřovací základy 

sociálního pojištění. 

 Daňové sazby daně z příjmů právnických osob jsou v Belgii v posledních letech často 

měněny, postupně dochází ke snižování těchto daňových sazeb, avšak spíše tyto časté změny 

vedly, dle mého názoru, k nepřehlednosti pro daňové poplatníky. Do roku 2018 základní 

sazba daně z příjmů právnických osob činila 33 % a z takto zjištěné částky byla zvyšována  

o přirážku ve výši 3 %, kdy výnos této přirážky plynul do nižších úrovní státní správy, 

efektivní sazba tak činila 33,99 %.189 Následně byla od roku 2018 tato sazba snížena na 29 % 

plus z takto zjištěné částky zvyšována o krizovou daň ve výši 2 %, efektivní sazba se proto 

snížila na 29,58 %.190 Blíže se vývojem sazeb zabývám v kapitole 4.2. Považuji za velice 

pozitivní změnu snahu tuto daň ustálit na výši 25 %, na kterou se tato sazba sníží počínaje 

rokem 2021. Zároveň se v Belgii ruší krizová daň, která již nebude celkovou daňovou 

povinnost navyšovat. Tento krok hodnotím kladně a věřím, že tato změna belgický systém 

zdanění právnických osob usnadní a zpřehlední. V České republice je výše daně z příjmů 

právnických osob lineární a je stanovena ve výši 19 % s výjimkami, které uvádím v kapitole 

1.1.2. I přes tuto diferenciaci v určitých případech, hodnotím za vstřícnější právě českou 

právní úpravu, a to jednak z důvodu atraktivity nižší míry zdanění, ale hlavně z důvodu 

stability spočívající ve výši daňových sazeb. 

Zároveň považuji za důležité zde v této závěrečné komparaci zdůraznit existenci 

belgického specifického odpočtu, který je nazýván nominálním odpočtem. Nominální odpočet 

 
188 PELC V. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 363-364. 
189 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges. 2018. s. 212. 
190 PWC. Belgium. Corporate - Taxes on corporate income. taxsummaries.pwc.com. [online]. [cit. 2020-06-07].  
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úroku je jedinečný odpočet daně určený pouze pro účely daně z příjmů právnických osob. 

Tento odpočet platí v zásadě pro všechny belgické právnické osoby. Výpočet tohoto 

nominálního odpočtu a podmínky jeho uplatnění analyzuji v kapitole 5.3. V českém právu 

tento institut nemá obdobu. 

Co se týče způsobu zdanění jednotlivých obchodních společností a jejich společníků, 

důležitou roli, týkající se osobních společností, má posouzení, zda má být příjem zdaněn  

na úrovni společnosti a bude podléhat dani z příjmů právnických osob, nebo zda daný příjem 

bude zdaňován na úrovni jednotlivých společníků. Většina zemí upravuje zdanění své obdoby 

veřejné obchodní společnosti dle národních úprav jako entitu, ve které dochází ke zdanění 

příjmů v rukou jednotlivých společníků a tento režim se též nazývá jako daňově transparentní. 

V české právní úpravě je daňová transparentnost přiznána jak veřejné obchodní společnosti  

ve vztahu ke svým společníkům, ale také i komanditní společnosti ve vztahu  

ke komplementářům. Znamená to tedy, že ve veřejné obchodní společnosti zisk podléhá 

pouze jednostupňovému zdanění a není zatížen daní z příjmu právnických osob. Zdaňuje se 

pouze jako součást příjmů společníků. Čemuž je obdobně i u komplementářů v komanditní 

společnosti. Z této úpravy, která je spoustě států vlastní, však existují určité výjimky a jednou 

z těchto výjimek je právě veřejná obchodní společnost dle belgického práva VOF/SNC 

(vennootschap onder firma/société en nom collectif) a taktéž i komplementáři v komanditní 

společnosti Scomm/Vcomm (société en commandite/commanditaire vennootschap).191 Z toho 

důvodu upravuji zdanění příjmů všech obchodních společností založené dle belgického práva 

souhrnně v podkapitole 5.3., jelikož se těchto společností týká stejná úprava, až na specifika 

spojená s tím, že ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti není třeba provést 

rozvahový test a test likvidity. Výhoda jednostupňového zdanění osobních společností, kterou 

umožňuje česká právní úprava, je tímto v Belgii vyloučena. Tuto diferenciaci mezi způsoby 

zdanění považuji za jednu z nejvýznamnějších. Zastávám názor, že v tomto směru je česká 

právní úprava vstřícnější ke společníkům osobních společností, jelikož jednostupňové zdanění 

vyvažuje nevýhodu neomezeného solidárního ručení těchto společníků za dluhy společnosti 

veškerým svým osobním majetkem. 

Mé návrhy a úpravy de lege ferenda týkající se českého práva, se vztahují obzvláště  

na zákon o daních z příjmů. Myslím si, že i přes snahy o zpřehlednění tohoto komplikovaného 

zákona formou zkracování délky obsáhlých ustanovení a včleňování ustanovení nových mezi 

 
191 MILLER A., OATS L. Principles of international taxation. Hampshire: A&C Black, 2012. s. 279. 
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původní ustanovení zákona, je cestou velice náročnou a zdlouhavou. Myslím, že by bylo třeba 

provést rekodifikaci zákona o daních z příjmů, aby bylo možné dosáhnout celistvosti, 

jednotnosti a logické návaznosti textu zákona. Zároveň bych do nové úpravy navrhla 

souhrnně implementovat výkladová ustanovení, která by nahrazovala nezbytný výklad 

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona, či další řadu sdělení k problematice vybraných pojmů. Jsem si však 

vědoma úskalí, jež se váží na celý proces rekodifikace takto náročné a obsáhlé právní úpravy. 

Avšak bez tohoto kroku se domnívám, že zákon o daních z příjmů bude nadále zůstávat pro 

laickou veřejnost zcela neuchopitelný. Dosavadní úprava není zcela systematicky uspořádána, 

a proto k výkladům obsažených pravidel je často třeba vyhledat daňového poradce  

či advokáta. Je ale důležité mít na paměti, že zjednodušení této právní úpravy přinese 

usnadnění též pro správce daně. Bohužel se však jedná o problematiku, na kterou má velký 

vliv i aktuální politická a ekonomická situace státu, proto se reálně domnívám,  

že si na komplexnější novou úpravu daňového práva budeme muset ještě nějakou dobu 

počkat.  

V tomto odstavci budu shrnovat úpravu de lege ferenda týkající se belgického 

daňového práva. Dle mého názoru by se belgické daňové právo mělo taktéž zmodernizovat, 

jako se z mého pohledu belgickým zákonodárcům podařilo v oblasti obchodního práva. Tuto 

novelu belgického zákona o obchodních korporacích hodnotím pozitivně a považuji  

ji za nezbytný krok vpřed, jež vede k vyšší atraktivitě belgického podnikatelského prostředí 

v evropském měřítku. I přes snahu zpřehlednit administrativní požadavky a postupy 

v daňovém právu prostřednictvím jeho novelizací, se však domnívám, že jistá míra 

nadbytečné komplikovanosti v Belgii přetrvává. Z toho důvodu bych navrhovala zrušení 

diferenciace daní z příjmů na federální a místní úrovně, čímž by se administrativní zátěž 

daňových poplatníků daně z příjmů fyzických osob v tomto směru snížila. Myslím si, že by 

ulehčujícím postupem bylo stanovení jednotné daňové sazby. Hodnotím tak i s uvážením 

rozlohy území Belgie, na kterém si myslím, že tato místní odlišnost není dostatečně 

opodstatněná. Stát by pak vybranou daň mohl již sám alokovat do jednotlivých regionů. 

Poslední problém spatřuji v často se měnící sazbě daně, a to konkrétně u daně z příjmů 

právnických osob, která za poslední roky zaznamenala několik změn. Věřím ale, že 

sjednocení její výše na 25 % a odstranění krizové daně je správným a dostatečně nadčasovým 

krokem, který nebude vyžadovat brzké úpravy.  
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Abstrakt 

 

 Ve své diplomové práci se zabývám zdaněním příjmů obchodních společností a jejich 

společníků, kdy za užití metody komparace, porovnávám rozhodující aspekty především 

daňového a obchodního práva České republiky a Belgického království (dále  

jen Belgie). Mým cílem je především za pomocí deskriptivní metody a analýzy porovnat 

vzájemnou složitost, náročnost a srozumitelnost těchto právních úprav, jež by mohly mít vliv 

na rozhodování potenciálních investorů. V práci zjišťuji míru konkurenceschopnosti  

a atraktivity jednotlivých forem podnikání ovlivněných právními požadavky na tyto 

společnosti.  

V první části práce analyzuji daňový systém České republiky. V této kapitole nastiňuji 

důvody klesající tendence podílu přímých daní v daňových mixech vyspělých států  

a taktéž názory na skutečný efekt daňové konkurence. Řešení konfliktu rezidenství  

a problematice smluv o zamezení dvojího zdanění považuji za stěžejní problematiku, jejíž 

objasnění je důležité pro správné užití metod opatření zamezení dvojího zdanění, kdy 

hodnotím jejich výhody a nedostatky, které u užívaných metod spatřuji. Následující kapitolu 

věnuji analýze obchodních společností založených dle českého práva, tyto společnosti mezi 

sebou komparuji za pomocí jejich hlavních specifik při uvážení daňových důsledků, čímž se 

snažím přispět ke snazší orientaci potenciálních podnikatelů při výběru vhodné formy 

obchodní společnosti pro uskutečnění svého podnikatelského záměru. Zkoumám jednotlivé 

postupy zdanění příjmů obchodních společností, taktéž pravidla pro rozdělení zisku  

a problematiku zdanění podílů na zisku jednotlivými společníky. Analýze daní z příjmů  

v daňovém systému Belgie se zabývám v kapitole čtvrté, kde v jejím úvodu porovnávám, jaký 

podíl vyjadřují daně z příjmů fyzických a právnických osob na hrubém domácím produktu 

Belgie s Českou republikou. Dále nastiňuji diferenciaci zdanění příjmů a daňových sazeb, 

kterým jsou podrobeni poplatníci daně z příjmů fyzických osob a právnických osob v Belgii 

oproti českému právu. V poslední části zkoumám obchodní společnosti založené dle belgické 

právní úpravy. Zjišťuji aspekty jejich zdanění a hlavní odlišnosti, které zde oproti české 

úpravě nacházím. Taktéž zde věnuji prostor způsobu řešení konfliktu rezidenství mezi Českou 

republikou a Belgií a užívaným metodám opatření k zamezení dvojího zdanění mezi těmito 

dvěma státy. V závěru této práce pak porovnávám a hodnotím zjištěné rozdíly mezi těmito 

úpravami a tuto práci zakončuji úpravou de lege ferenda. 
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Abstract 

 In my dissertation I examine the taxation of income of companies and their partners. 

In using the method of comparison, I evaluate the crucial aspects of tax and business law  

of the Czech Republic and the Kingdom of Belgium (hereinafter referred to as Belgium). 

My goal is to compare the mutual complexity and comprehensibility of these legal 

regulations, which could influence the decisions of potential investors, mainly using  

the method of description and analysis. In my work I find out the degree of competitiveness  

and the attractiveness of individual forms of business affected by the legal requirements  

for these companies. In the first part, I analyze the tax system of the Czech Republic.  

In this chapter, I outline the reasons for the declining trend in the share of direct taxes  

in the tax mixes of developed countries, and also views on the real effect of tax competition.  

I consider the resolution of the residency conflict and the issue of double taxation treaties  

to be a key issue, the clarification of which is important for the correct use of the methods  

of double taxation measures, when assessing their advantages and disadvantages that I see  

in the methods used. The next chapter is devoted to the analysis of companies established 

under Czech law. I compare these companies using their main specifics when considering  

the tax consequences, thus trying to contribute to easier orientation of potential entrepreneurs  

in choosing a suitable form of company to implement their business plan. I examine  

the individual procedures of corporate income taxation, as well as the rules for profit 

distribution and the issue of taxation of profit shares by individual partners. Income tax 

analysis in the tax system of Belgium is dealth with in the fourth chapter. In the introduction, 

I compare the share of personal and corporate income taxes in the gross domestic product  

of Belgium with the Czech Republic. I also outline the differentiation of income taxation  

and tax rates to which personal and corporate income taxpayers in Belgium are subject, 

compared to Czech law. In the last part, I examine business companies established under 

Belgian law. I find aspects of their taxation and the main differences between Belgium  

and Czech regulations. I also devote space here to the method of resolving the conflict  

of residences between the Czech Republic and Belgium and the methods used to prevent 

double taxation between these two states. At the end of this work I compare and evaluate  

the differences between these adjustments, and I end this work with the adjustment  

de lege ferenda with my legal recommendations. 


