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CFC pravidla Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (Controlled Foreign Company rules) 

CFC příjmy Příjmy, na které se aplikují pravidla pro ovládané zahraniční společnosti 
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NN Daňová neutralita státní příslušnosti (National Neutrality) 
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OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic 
Co-operation and Developmen) 

OSN Organizace spojených národů 

Projekt BEPS Projekt OECD proti erozi základu daně a přesouvání zisků (Base Erosion 
and Profit Shifting Project) 
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1 Úvod 

1.1 Předmět disertační práce 

Předmětem předkládané disertační práce1,2 jsou teoretické aspekty vyhýbání se daňovým 

povinnostem, kterého poplatníci daně z příjmů dosahují prostřednictvím ovládaných zahraničních 

společností. Vyhýbání se zdanění v oblasti příjmových daní zahrnuje různorodá jednání poplatníků, 

která mohou být uskutečňována jak v rámci jednoho státu, tak na mezinárodní úrovni. Státy na takové 

jednání poplatníků obvykle reagují řadou opatření, s cílem zamezit snižování příjmů veřejných 

rozpočtů a současně zajistit spravedlivé a neutrální zdanění. Mnohá z těchto opatření byla 

již podrobně zkoumána a jsou předmětem řady odborných publikací jak českých, tak zahraničních 

autorů. Tato práce se proto zaměřuje na zkoumání teoretických aspektů pravidel pro ovládané 

zahraniční společnosti, které jsou v rámci právního řádu České republiky novým institutem, 

a proto mu doposud byla v akademické sféře v rámci České republiky věnována pouze dílčí 

pozornost.3 

Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti a společně s nimi další opatření proti vyhýbání 

se zdanění zažívají v posledních letech v oblasti mezinárodního zdanění4 značný rozmach, jehož 

                                                
1 Tato disertační práce byla zpracována v rámci projektu GA UK č. 508818/2018 s názvem „Právní úprava proti vyhýbání 
se daňovým povinnostem v oblasti přímých daní v kontextu práva Evropské unie a mezinárodního práva“, který byl realizován v letech 
2018, 2019 a 2020 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
2 Tato disertační práce byla zpracována v rámci projektu SVV 260 493/2020 s názvem „Vývoj finančněprávní a trestněprávní 
regulace pod vlivem normotvorby Evropské unie“, který byl realizován v letech 2020, 2021 a 2022 na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy. 
3 Vizte např. KOTÁB, Petr, 2014. Mezinárodní aspekty zdanění v České republice. Praha. Disertační práce. Univerzita Karlova, 
Právnická fakulta. Vedoucí práce Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., s. 51-52. ; BABČÁK, Vladimír, 2018. Zamyslenie sa 
nad problémom dvojitého nezdanenia. In: TOMÁŠKOVÁ, Eva, Damian CZUDEK a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2018. 
Brno: Masarykova Univerzita, s. 7-48. ISBN 978-80-210-9327-0.KRČMOVÁ, Michaela, 2020. CFC pravidla v české 
legislativě: Zdaňování příjmů zahraničních společností ovládaných českým daňovým rezidentem – 1. část. Daně a právo 
v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 25(11). ISSN 1211-7293. ; KRČMOVÁ, Michaela, 2020. CFC pravidla v české legislativě: 
Zdaňování příjmů zahraničních společností ovládaných českým daňovým rezidentem – 2. část. Daně a právo v praxi. Praha: 
Wolters Kluwer, 26(1). ISSN 1211-7293. ; KAPOUN, Vítězslav, 2019. Změny ve zdaňování v návaznosti na implementaci 
ATAD - exit tax a CFC pravidla. Finanční, daňový a účetní bulletin. Praha: Wolters Kluwer, 27(2), 35-37. ISSN 1210-5570. ; 
BUREŠ, Martin, 2020. Tři oříšky (nejen) pro popelku anebo tři změny, na které se dříve ve u směrnice ATAD zapomnělo. 
Daně a právo v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 25(7-8). ISSN 1211-7293. ; BUREŠ, Martin, 2019. Základní podstata pravidla 
zdaňování zahraničních dceřiných společností („CFC rules“) aneb Zabrání Holanďani přelévání „zisků“ do tzv. daňových 
rájů? DAUC [online]. Praha: Wolters Kluwer, 2019(9) [cit. 2021-3-13]. ISSN 2533-4484. Dostupné z: 
https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=265494. ; KNETL, Štěpán, 2018. Implementation of ATAD. Praha. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D, s. 19-20. 
; NOVÁKOVÁ, Markéta, 2019. Vliv agendy Evropské unie proti agresivnímu daňovému plánování na umožňování daňové optimalizace 
členskými státy EU. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta soviálních věd, Institut mezinárodních studií. 
Vedoucí práce Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D, s. 100-102. ; BÁRKOVÁ, Dana, 2019. How Much Tax 
Harmonisation Is Needed? In: HULKÓ, Gábor a Roman VYBÍRAL, ed. European Financial Law in Times of Crisis 
of the European Union. Budapest: Dialóg Campus, s. 45-46. ISBN 978-615-6020-41-3. 
4 Pro účely této práce je problematika zdaňování příjmů, na které se vztahuje právní úprava více jak jednoho státu (jinými 
slovy zahrnuje mezinárodní prvek), nebo na které se naopak nevztahuje právní úprava žádného státu, označována pojmem 
mezinárodní zdanění, popř. právo mezinárodního zdanění. Důvodem je snaha vyvarovat se použití pojmu mezinárodní daňový systém, 
který je autory často diskutován, závěry ohledně jeho existence a povahy však nejsou jednotné. Blíže k pojmu mezinárodní 
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příčinou byla jednak finanční krize započatá v roce 2008, navazující medializace způsobů, jakými se 

nadnárodní společnosti vyhýbají zdanění, a dále společná iniciativa OECD a států G20 v podobě 

Projektu BEPS, jehož cílem je zamezit nadnárodním společnostem ve vyhýbání se zdanění a „zdanit 

zisky v místě, kde je realizována ekonomická činnost a vytvářeny hodnoty, které vedou k jejich získání“ 5. Jedním 

z výstupů tohoto projektu je soubor doporučení pro implementaci CFC pravidel do právních řádů 

jednotlivých států6, který byl na úrovni EU převeden do právně závazné formy směrnice. Na základě 

této směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. 6. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám 

vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (směrnice 

ATAD)7, byla CFC pravidla transponována též do právního řádu České republiky s účinností 

od 1. 4. 20198.9 

Před přijetím směrnice ATAD byla CFC pravidla jednotlivých členských států EU 

harmonizována pouze prostřednictvím judikatury SDEU, který posuzoval soulad CFC pravidel 

s primárním právem, konkrétně se svobodou usazování a s volným pohybem kapitálu.10 SDEU 

ve svých rozhodnutích vymezil rozsah, v jakém členské státy EU mohou CFC pravidla aplikovat tak, 

aby jejich aplikace byla v souladu se základními svobodami EU. V případě CFC pravidel, která se 

vztahují na CFC, která je daňovým rezidentem členského státu EU, posuzoval SDEU soulad těchto 

pravidel se svobodou usazování. K tomuto posouzení použil kritérium „čistě vykonstruovaných operací, 

jejichž účelem je vyhnout se obvykle dlužné vnitrostátní dani“11. Obdobným způsobem proto též směrnice 

ATAD omezila rozsah působnosti CFC pravidel. Ta však pro omezení rozsahu působnosti použila 

kritérium podstatné hospodářské činnosti12, které není zcela totožné s kritérii, která posuzoval SDEU 

                                                
daňový systém vizte kapitolu 4. K pojmu mezinárodní zdanění vizte např. KOTÁB, Petr, ref. č. 3, s. 7-8. Dále vizte k pojmu 
„mezinárodní daň“, resp. mezinárodní aspekty daně z příjmů stanovené právními předpisy konkrétního státu ARNOLD, 
Brian J., ref. č. 19, s. 2-3. Arnold uvádí, že „až na výjimky daňové právní předpisy nejsou „mezinárodní“ – jsou vytvářené suverénními 
státy“. Ibid. 
5 Vizte OECD, ref. č. 6, s. 3. Dále vizte též OECD, 2013. Addressing base Erosion and Profit shifting. Paříž: OECD Publishing. 
s. 9 a 51. ISBN 978-92-64-19274-4. ; OECD, 2019. Bitesize BEPS: Explore some of the frequently asked questions 
on BEPS and the package of 15 measures. Oecd.org [online]. Paříž: OECD [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: 
https://www.oecd.org/tax/beps/bitesize-beps/. 
6 Vizte OECD, 2015. OECD/G20 BEPS Project – Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final 
Report. Paříž: OECD Publishing. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. ISBN 978-92-64-24114-5. 
7 Směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které 
mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. 
8 Vizte zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. 
9 Obecně k transpozici směrnice ATAD do zákona o daních z příjmů vizte např.  BOHÁČ, Radim a Lukáš HRDLIČKA, 
2018. Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky. DAUC [online]. Praha: Wolters Kluwer, 2018(1), 
s. 1-23 [cit. 2021-03-13]. ISSN 2533-4484. Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=242158. 
10 Vizte primárně Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes 
Overseas, ECLI:EU:C:2006:544. K dalším navazujícím rozhodnutím SDEU vizte např. poznámky pod čarou č. 895, 897 
a 898. 
11 Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544, odst. 76. 
12 Vizte čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice ATAD. 
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ve svých rozhodnutích. Přestože směrnice ATAD v bodech odůvodnění deklaruje soulad 

CFC pravidel s primárním právem EU13, zakotvení tohoto kritéria vyvolalo ohledně souladu 

s primárním právem diskuzi, která doposud nedospěla k jednoznačnému závěru.14 Nalezení odpovědi 

je přitom nezbytné, pokud mají být CFC pravidla v členském státě EU zakotvena v souladu s právem 

EU, jelikož směrnice ATAD představuje pouze minimální harmonizaci opatření proti vyhýbání se 

zdanění a opatření transponovaná na jejím základě tak mohou být posuzovaná nejen ve vztahu k této 

směrnici, ale též ve vztahu k primárnímu právu. Je tudíž nutné, aby členský stát EU při transpozici 

CFC pravidel zohlednil požadavek na soulad těchto pravidel s primárním právem EU.   

Zakotvení CFC pravidel, jakožto vnitrostátního opatření proti vyhýbání se zdanění, 

dlouhodobě doprovází též otázka jejich souladu s daňovými smlouvami, konkrétně s právními 

normami těchto smluv, které alokují právo zdanit podnikatelské příjmy a příjmy z dividend.15 

V současné době převažuje názor, který zastává většina vnitrostátních soudních orgánů i OECD, 

podle kterého CFC pravidla rozpor s daňovými smlouvami nezakládají.16 Konkrétní CFC pravidla 

však mohou být koncipována odlišným způsobem a stejně tak se mohou lišit i konkrétní daňové 

smlouvy. Proto je vždy při zakotvení CFC pravidel, jako nového institutu právního řádu, zapotřebí 

zohlednit též požadavek na soulad tohoto opatření s daňovými smlouvami. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou CFC pravidla institutem, který nebyl před transpozicí 

směrnice ATAD v právním řádu České republiky upraven, vyvstávají v souvislosti s jejich zakotvením 

otázky, zda jsou zohledněny výše zmíněné požadavky na soulad s primárním právem EU a daňovými 

smlouvami a zda jsou CFC pravidla transponována v takové podobě, která umožňuje dosáhnout jejich 

                                                
13 Vizte bod odůvodnění 12 směrnice ATAD. 
14 DANON, Robert J., 2018. Some Observations on the Crave-out Clause of Article 7(2)(a) of the ATAD with Regard 
toThird Countries. WEBER, Dennis, PISTONE, Pasquale, ed. The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: 
A Comprehensive Study. Amsterdam: IBFD, s. 390. ISBN 978-3-7073-3846-1. ; GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, 
2018. The Anti-Tax Avoidance Directive. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, 
ed. Introduction to European Tax Law on Direct Taxation. 5. vydání. Rakousko: Linde, s. 247. ISBN 978-3-7073-3846-1. 
; PANAYI, Christiana HJI, 2018. The ATAD’s CFC Rule and its Impact on the Existing Regimes of EU Member States. 
PISTONE, Pasquale a Dennis WEBER, ed. The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study. 
Amsterdam: IBFD, s. 376. ISBN 978-90-8722-446-2. ;  PICHLER, Thomas, 2017. Threshold Requirements 
for CFC Rules: Definition of Income. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG. Limiting Base Erosion. 
Rakousko: Linde, s. 247. ISBN 978-3-7073-3758-7. 
15 Vizte čl. 7 a 10 Modelové smlouvy OECD. 
16 K názoru OECD vizte komentář OECD k čl. 1, 7 a 10 Modelové smlouvy OECD. OECD, 2017. Model Tax Convention 
on Income and on Capital: Condensed Version 2017. Paříž: Organisation for Economic Co-operation and Development. ISBN 
978-92-64-28794-5. Dostupné také z: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-
capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page1, s. 152-153 (odst. 81 komentáře k čl. 1 Modelové smlouvy 
OECD) a s. 641 (ke vztahu CFC pravidel a čl. 10 odst. 5 Modelové smlouvy OECD). Co se týče konkrétních soudních 
řízení, která se týkala aplikace CFC pravidel, pak většina z nich (s výjimkou řízení před francouzským Nejvyšším soudem) 
dospěla ke stejnému závěru jako OECD, a to že CFC pravidla obecně nezakládají rozpor s daňovými smlouvami. K tomu 
vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 129. K rozhodnutí francouzského Nejvyššího soudu vizte 
např. MONSENEGO, Jérôme, 2012. Taxation of Foreign Business Income within the European Internal Market. Amsterdam: 
IBFD, s. 164. ISBN 978-90-8722-113-3. 
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účelu, kterým je zamezení vyhýbání se zdanění. Jelikož se uvedenými otázkami doposud čeští autoři 

podrobně nezabývali, věnuje se jim tato práce s cílem posoudit (i) jednak schopnost české právní 

úpravy CFC pravidel dosáhnout svého účelu, kterým je zamezení vyhýbání se zdanění,17 (ii) dále soulad 

této právní úpravy s primárním právem EU, co se týče rozsahu působnosti CFC pravidel, 

a (iii) též soulad této právní úpravy s daňovými smlouvami. Za účelem předložení argumentů, které 

jsou pro posouzení uvedených otázek nezbytné, se tato práce v následujících kapitolách podrobněji 

věnuje (i) podobě a fungování daňových struktur, jejichž součástí je CFC, (ii) daňovým důsledkům 

využívání těchto struktur v podobě nedostatečného zdanění CFC příjmů18 a odsouvání vzniku daňové 

povinnosti ve státě daňové rezidence ovládající společnosti, (iii) způsobu, jakým na existenci těchto 

struktur a jejich důsledky nahlíží jednotlivé státy z hlediska své daňové politiky (resp. zda jsou z jejich 

pohledu přijatelné, či nikoli), a (iv) samotným CFC pravidlům, jakožto opatření, kterým ČR a další 

státy na daňové důsledky těchto struktur reagují, a to včetně účelu a právní koncepce CFC pravidel 

a jednotlivých konstrukčních prvků těchto pravidel. 

Zmíněným důsledkem CFC struktur, na který státy reagují prostřednictvím CFC pravidel, 

je jednak nízké zdanění CFC příjmů ve státě daňové rezidence CFC, a dále zadržování těchto příjmů 

v CFC, které má za následek odsouvání vzniku daňové povinnosti ve státě daňové rezidence ovládající 

společnosti, jíž by jinak tato daňová povinnost vznikla v souvislosti s příjmy z podílu na zisku CFC, 

pokud by byl tento zisk rozdělen.19 Jelikož zdanění příjmu ve státě daňové rezidence CFC je minimální 

ve srovnání se zdaněním, kterému by příjem podléhal ve státě, který aplikuje CFC pravidla, je takové 

zdanění z hlediska daňové politiky státu, který aplikuje CFC pravidla, považováno za nedostatečné 

a tudíž nežádoucí.20 Z uvedeného je proto zřejmé, že problematika CFC pravidel je úzce navázána 

též na základní otázky týkající se mezinárodního zdanění příjmů21, a to kým (resp. jakým státem) 

má být příjem zdaněn a jakým způsobem má být příjem zdaněn (zejména kolikrát, resp. kolika státy, 

                                                
17 K tomu obecně vizte např. MOSER, Till a Sven HENTSCHEL, 2017. The Provisions of the EU Anti-Tax Avoidance 
Directive Regarding Controlled Foreign Company Rules: A Critical Review Based on the Experience with the German 
CFC Legislation. Intertax. Nizozemsko: Kluwer Law International, 45(10), s. 606-623. ISSN 0165-2826. ; K obecné diskuzi 
týkající se efektivity CFC pravidel jak z hlediska Projektu, BEPS a EU, tak USA vizte např. ARNOLD, Brian J., 2019. 
The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond. Bulletin for International Taxation. IBFD, 73(12), s. 631-
648. ISSN 2352-9202. 
18 Pojem nedostatečné zdanění je v této práci používán pro označení situací, kdy jsou příjmy z hlediska konkrétního státu 
zdaněny v zahraničí takovou efektivní sazbou daně, která je nižší, než by byla v tomto státě v případě, kdy by neexistoval 
mezinárodní prvek. K tomu podrobněji vizte kapitolu 4 část 4.4. 
19 Vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, 2017. Principles of International Taxation. 6. vyd. 
London: Bloomsbury, s. 528. ISBN 9781526510396. ; ARNOLD, Brian J., 2016. International Tax Primer. 3. vyd. Alphen 
aan den Rijn, Nizozemsko: Kluwer Law International, s. 119-120. ISBN 978-90-411-5975-5. Podrobněji k důsledkům 
CFC struktur vizte kapitolu 4 část 4.4 
20 AVI-YONAH, Reuven S. a Oz HALABI, 2012. US Subpart F Legislative Proposals: A Comparative Perspective. Law 
& Economics Working Papers. Michigan: University of Michigan Law School Scholarship Repository, s. 7. 
21 K pojmu mezinárodní zdanění příjmů vizte poznámku pod čarou č. 4. 
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a v jaké míře). Těmito otázkami je tudíž nezbytné se zabývat i v této práci, jelikož v případě, 

že by mezinárodní právo obsahovalo obecně závaznou právní normu, která by stanovila způsob 

zdanění příjmů v situacích s mezinárodním prvkem, pak by bylo nutné tuto právní normu zohlednit 

též v případě zakotvení CFC pravidel. Je současně třeba uvést, že uvedené otázky jsou dlouhodobě 

předmětem diskuze odborné veřejnosti. Tato diskuze se převážně zaměřuje na princip jednoho zdanění22, 

prozatím však nedospěla k jednoznačné shodě o jeho existenci jako obecně závazného právního 

principu nebo součásti mezinárodního obyčejového práva ani jako obecně následovaného daňově-

politického cíle států.23 

1.2 Dosavadní vývoj opatření proti vyhýbání se zdanění24 

Finanční krize započatá v roce 2008 a události následujících let vyústily v rozsáhlou 

medializace daňových úniků poplatníků a jejich dalších jednání s cílem vyhnout se zdanění25, na které 

vlády států nedokázaly efektivně reagovat a zabránit snižování příjmů veřejných rozpočtů.26 

Tyto události pak stěžejním způsobem ovlivnily směr, kterým se do té doby ubírala podoba 

mezinárodního zdanění. Zcela zásadní byl a je v tomto směru Projekt BEPS27, s jehož realizací 

započala OECD společně se státy G20 v roce 2013 a jehož základním cílem je „zdanit zisky v místě, 

                                                
22 Obecně v souladu s pricipem jednoho zdanění příjmů by příjem měl být zdaněn právě jednou, tedy ani méněkrát ani 
vícekrát. Sazba daně je pak určena na základě principu užitku. Použije se tedy „sazba daně státu zdroje v případě aktivních 
podnikatelských příjmů a sazba daně státu rezidence v případě pasivních (investičních) příjmů“. AVI-YONAH, Reuven S., 2007. 
International Tax as International Law: An Analysis of the International Tax Regime. Cambridge: Cambridge University Press, s. 9. 
ISBN 978-0-511-51131-8. K tomu podrobněji vizte kapitolu 4 část 4.2. 
23 K této diskuzi podrobněji vizte kapitolu 4 část 4.2. 
24 S ohledem na povahu CFC pravidel, jakožto nástroje sloužícího k zamezení vyhýbání se zdanění, se práce zabývá 
pouze problematikou vyhýbání se zdanění prostřednictvím CFC, tedy ex ante jednáním poplatníka, a nikoli využíváním 
CFC k ex post jednáním v podobě daňových úniků. Podrobně k problematice vyhýbání se zdanění, agresivního daňového 
plánování a daňových úniků vizte např. BABČÁK, Vladimír, ref. č. 3, s. 7-48. Dále vizte též OATS, Lynne, Angharad 
MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 14, 537 a 545. 
25 Vizte např. ARTHUR, Charles, 2021. Google chairman Eric Schmidt defends tax avoidance policies. In: Theguardian.com 
[online]. Velká Británie: Guardian News & Media, 22. 4. 2013 [cit. 2021-5-30]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/technology/2013/apr/22/google-eric-schmidt-tax-avoidance. ; BERGIN, Tom, 2021. 
Special Report: How Starbucks avoids UK taxes. In: Reuters.com [online]. Reuters, 15. 10. 2012 [cit. 2021-5-30]. Dostupné 
z: https://www.reuters.com/article/us-britain-starbucks-tax-idUKBRE89E0EX20121015. 
26 Vizte např. FUNG, Sissie, 2017. The Questionable Legitimacy of the OECD/G20 BEPS Project. Erasmus Law Review. 
10(2), s. 1-13. Dostupné také z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3087256. ; GOVIND, Sriram 
a Stephanie ZOLLES, ref. č. 275, s. 218. ; EUROPEAN PARLIAMENT, 2015. Bringing transparency, coordination 
and convergence to corporate tax policies in the European Union. Strasbourg: European Parliament. Dostupné také z: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7b54c958-f63d-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en. ; 
WELLS, Bret a Cym H. LOWELL, 2014. Income Tax Treaty Policy in the 21st Century: Residence vs. Source. Columbia 
Journal of Tax Law. 5(1), s. 3-4. ISSN 2169-4680. ; PARADA, Leopoldo, ref. č. 99, s. 13-14. ; BRAUNER, Yariv, 2014. 
An Interim Evaluation. World Tax Journal. 6(1), s. 10-11. ; LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus 
STARINGER, ed., 2018. Introduction to European Tax Law on Direct Taxation. 5. vydání. Rakousko: Linde, s. 218. ISBN 978-
3-7073-3846-1. 
27 Blíže k Projektu BEPS a jeho jednotlivým Akcím vizte např. OECD, 2019. What is BEPS? Oecd.org [online]. Paříž: 
Organisation for Economic Co-operation and Development [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: 
https://www.oecd.org/tax/beps/about/. 
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kde je realizována ekonomická činnost a vytvářeny hodnoty, které vedou k jejich získání“28. Projekt BEPS bývá 

označován jako největší změna v oblasti mezinárodního zdanění a daňového plánování od 20. let 

minulého století29. V této době byla nastavena podoba mezinárodního zdanění, která dosud zůstávala 

bez větších změn a která z převážné části sestávala z dvoustranných mezinárodních smluv o zamezení 

dvojímu zdanění a nebyla významnějším způsobem koordinována.30 V důsledku rychlé proměny 

charakteru mezinárodní ekonomiky nedokázala pravidla mezinárodního zdanění, která vznikala 

za podmínek zcela odlišných od těch současných, reagovat odpovídajícím způsobem na nové situace, 

které přinesl rozvoj technologií a s ním související globalizace. Mezi tyto situace patří též rozsáhlé 

daňové plánování a vyhýbání se zdanění31 realizované ze strany nadnárodních společností.  Jedním 

ze základních znaků Projektu BEPS se tak stala snaha o posílení kooperace mezi státy a koordinace 

jejich daňových politik, které OECD a státy G20 považují za nezbytný předpoklad řešení problémů 

spočívajících v BEPS.32 Projekt BEPS sestává z 15 tzv. Akcí, z nichž každá se věnuje konkrétní oblasti 

s cílem navrhnout opatření v boji proti BEPS. Hlavním výstupem těchto prací, které byly v převážné 

většině finalizovány do roku 2015, se staly závěrečné zprávy doporučujícího charakteru obsahující 

návrhy opatření a kroky, které by měly členské státy OECD přijmout a podniknout za účelem 

koordinovaného řešení BEPS. Část těchto opatření vzápětí implementovaly EU prostřednictvím 

směrnice ATAD a velké ekonomiky jako např. USA33 a Čína34. 

                                                
28 Vizte OECD, ref. č. 6, s. 3. ; AVI-YONAH, Reuven S. a Haiyan XU, 2017. Evaluating BEPS: A Reconsideration 
of the Benefits Principle and Proposal for UN Oversight. Harvard Business Law Review. Cambridge, 6(2), s. 207. Uvedený 
cíl Projektu BEPS byl nicméně též předmětem značné kritiky. K tomu vizte např. HERZFELD, Mindy, 2017. The Case 
against BEPS: Lessons for Tax Coordination. Florida Tax Review. 21(1), s. 4-5. 
29 Vizte např. THE ECONOMIST, 2021. New rules, same old paradigm: A plan to curb multinationals’ tax avoidance 
is an opportunity missed. In: Economist.com [online]. Velká Británie: The Economist Newspaper Limited, 10. 10. 2015 
[cit. 2021-5-30]. Dostupné z: https://www.economist.com/business/2015/10/10/new-rules-same-old-paradigm. Dále 
vizte např. komentář Angela Gurriata, Generálního tajemníka v OECD. OECD presents outputs of OECD/G20 BEPS 
Project for discussion at G20 Finance Ministers meeting. Oecd.org [online]. Paříž: OECD [cit. 2021-6-1]. Dostupné z: 
https://www.oecd.org/tax/oecd-presents-outputs-of-oecd-g20-beps-project-for-discussion-at-g20-finance-ministers-
meeting.htm. 
30 PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 189. ; BRAUNER, Yariv, 2014. What the BEPS. 
Florida Tax Review. 16(2), s. 58-59. Podrobněji k povaze právní úpravy oblasti mezinárodního zdanění vizte kapitolu 2 
část 2.3. 
31 V této práci je pojem daňové plánování používán v neutrální slova smyslu, resp. je používán pro označení situací, které 
nejsou v rozporu s právem, ani nejsou považovány za nežádoucí, na rozdíl od vyhýbání se zdanění a daňových úniků. 
K použití pojmů vyhýbání se zdanění a daňový únik v této práci vizte poznámku pod čarou č. 24. 
32 Brauner rozlišuje tři základní východiska projektu BEPS, a to (i) spolupráci, (ii) komplexní přístup k řešení 
problematických oblastí namísto ad-hoc řešení a (iii) vytvoření zcela nových opatření, která umožní řešit současné problémy 
oblasti mezinárodního zdanění, které nelze efektivně řešit stávajícími nástroji. BRAUNER, Yariv, ref. č. 30, s. 58-59. 
33 Vizte např. AVI-YONAH, Reuven S., 2017. The Triumph of BEPS: US Tax Reform and the Single Tax Principle. 
University of Michigan Public Law and Legal Theory Research Paper Series ; Law & Economics Research Paper Series. 2017(579 ; 17-
021), s. 1-9.   
34 ZHUANG, Wei, 2019. BEPS Implementation in China: Review and Outlook. Tax Notes International. 2019, s. 723-732. 
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Z hlediska CFC pravidel je zásadní Akce 3 Projektu BEPS – Vytvoření efektivních pravidel 

pro ovládané zahraniční společnosti – a její výstup v podobě závěrečné zprávy35. CFC pravidla jsou 

nicméně opatřením, jehož historie se datuje již od 60. let minulého století.  V té době USA jako první 

stát zakotvil CFC pravidla ve svém právním řádu, aby zabránil odlivu kapitálu domácích společností 

do Evropy.36 O několik let později následovaly USA velké exportní ekonomiky jako Německo (1972), 

Francie (1980) a Velká Británie (1984).37 Analýza existujících CFC pravidel a jejich použití v praxi se 

pak stala východiskem Akce 3 Projektu BEPS. OECD v rámci této Akce vytvořila návrh 

CFC pravidel, který sestává ze šesti základních konstrukčních prvků těchto pravidel. Jedná se o prvky, 

které byly na základě provedené analýzy identifikovány jako nezbytné pro efektivní fungování tohoto 

opatření, návrh však nebyl zpracován jako minimální standard, který by měl být členskými státy 

OECD jednotně implementován.38 Volba tohoto přístupu byla z řad části odborníků kritizována s tím, 

že tento přístup nezajistí dostatečnou koordinaci CFC pravidel napříč státy, které je budou na základě 

Akce 3 implementovat. To bylo jedním z důvodů, které EU vedly k urychlené přípravě směrnice 

ATAD a jejímu přijetí v červenci roku 2016.39 Hlavním cílem směrnice bylo (i) vyhnout se fragmentaci 

vnitřního trhu, která by mohla nastat v důsledku přijetí jednostranných opatření členských států 

proti vyhýbání se zdanění za účelem implementace doporučení Projektu BEPS, a (ii) současně zajistit 

soulad implementovaných opatření s právem EU.40 Členské státy byly na základě směrnice ATAD 

povinny s účinností od 1. 1. 2019 (a v některých případech 2020)41 upravit či zcela nově zakotvit pětici 

opatření proti vyhýbání se zdanění, a to (i) pravidla pro omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních 

                                                
35 Vizte závěrečnou zprávu k Akci 3. OECD, ref. č. 6. 
36 Podrobněji k historii a vývoji CFC pravidel vizte např. DUEÑAS, Sebastian, 2019. CFC Rules Around the World. Fiscal 
Fact. Washington: Tax Foundation, 2019(659), s. 1-35. ; AVI-YONAH, Reuven S. a Oz HALABI, 2012. US Subpart F 
Legislative Proposals: A Comparative Perspective. Law & Economics Working Papers. Michigan: University of Michigan Law 
School Scholarship Repository, (69), s. 1-7. . K vývoji CF pravidel v USA vizte např. Ibid. ; REDMILES, Melissa a Jason 
WENRICH, 2007. A History of Controlled Foreign Corporations and the Foreign Tax Credit. Statistics of Income. SOI 
Bulletin [online]. USA: U.S. Government Printing Office, 27(1), 129-135 [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 
https://www.irs.gov/pub/irs-soi/historycfcftc.pdf. ; DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2020. The Deferral of Income 
Earned Through U.S. Controlled Foreign Corporations: A Policy Study. USA. 
37 Vizte např. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 197. ; DUEÑAS, Sebastian, ref. č. 36, 
s. 2-6. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 638. 
38 K tomu podrobněji vizte např. RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 204. 
39 Vizte důvodovou zprávu k návrhu směrnice ATAD. Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám 
vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu, COM/2016/026 final - 2016/011 
(CNS), s. 3. Dále vizte též REMEUR, Cécile, 2016. Understanding the OECD tax plan to address 'base erosion and profit 
shifting' – BEPS. In: Europarl.europa.eu [online]. European Union: European Parliamentary Research Service, s. 1-10 
[cit. 2021-5-30]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580911/EPRS_BRI(2016) 
580911_EN.pdf. 
40 Vizte bod odůvodnění 2 směrnice ATAD. 
41 Možnost pozdější transpozice se týkala opatření zdanění při odchodu, které je stanoveno čl. 5 směrnice ATAD. K tomu 
vizte dále čl. 11 odst. 5 směrnice ATAD, který upravuje povinnost provést směrnici ATAD ve členských státech EU. 
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výdajů, (ii) pravidla pro zdanění při odchodu,42 (iii) obecné pravidlo proti zneužití daňového režimu43, 

(iv) pravidla pro hybridní nesoulady44 a (v) CFC pravidla45. Obdobně jako další směrnice EU, které 

regulují hmotněprávní úpravu daní z příjmů46, představuje směrnice ATAD pouze minimální 

harmonizaci opatření proti vyhýbání se zdanění, navíc pouze v oblasti daně z příjmů právnických 

osob.47 Směrnice ATAD se však od dříve přijatých směrnic liší v podstatném ohledu. Předešlé tři 

směrnice upravují opatření, která odstraňují překážky vnitřního trhu, jinými slovy opatření, která 

působí ve prospěch poplatníka.48 Členské státy při transpozici těchto tří směrnic proto mohly přijmout 

či zachovat opatření, která byla ve srovnání s opatřeními uvedenými ve směrnici mírnější. Směrnice 

ATAD však upravuje opatření, která jsou z pohledu poplatníka restriktivní, což z hlediska minimální 

harmonizace znamená, že členské státy mohou přijmout, popř. zachovat, opatření proti vyhýbání se 

zdanění, která budou ve srovnání se směrnicí ATAD přísnější49, a to za předpokladu, že tato opatření 

nebudou v rozporu s právem EU. Tento aspekt, stejně tak jako CFC pravidla stanovená směrnicí 

ATAD, byly již od fáze její přípravy podrobeny zkoumání a kritice řady autorů50, kteří obdobně 

jako tato práce dospěli k závěru, že CFC pravidla upravená směrnicí ATAD obsahují některé 

nedostatky, které poplatníkům umožňují se jejich aplikaci vyhnout, a nemohou proto plně dosáhnout 

                                                
42 Tato dvě opatření byla do českého právního řádu transponována prostřednictvím § 23e – 23g zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
43 V České republice byl GAAR transponován prostřednictvím § 8 odst. 4 zákona č. 280/2009. Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 
44 Toto opatření bylo do českého právního řádu transponováno prostřednictvím § 23h ZDP. 
45 Tato pravidla byla do českého právního řádu transponována prostřednictvím § 38fa ZDP. Na rozdíl od ostatních 
opatření, jsou tak CFC pravidla zakotvena v části ZDP, která upravuje správu daní, tedy obdobně jako GAAR, který 
je ale zakotven v § 8 odst. 4 DŘ, tedy obecném právním předpisu pro správu daní. 
46 Směrnice Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských 
států. ; Směrnice Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými 
společnostmi z různých členských států. ; Směrnice Rady 2009/133/ES o společném systému zdanění při fúzích, 
rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států 
a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy. 
47 Podrobněji k minimálnímu standardu stanovenému směrnicí ATAD vizte např. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, 
Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 54-55. Král k metodě minimální harmonizace uvádí, že je pro ni 
„specifické, že stanoví pouze minimální poždavky a členské státy si mohou ponechat či zavést přísnější, resp. příznivější úpravy jdoucí nad rámec 
těchto požadavků“. KRÁL, Richard, 2014. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. Praha: C. H. Beck, s. 118. 
ISBN 978-80-7400-282-3. Podrobně k pojmům minimální a úplné harmonizace vizte dále Ibid. Dále k této problematice 
vizte též kapitolu 6. 
48 Vizte směrnici PSD, IRD a směrnice Rady 2009/133/ES o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, 
částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění 
sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy. 
49 Vizte čl. 3 směrnice ATAD, který stanoví minimální úroveň ochrany vnitrostátních základů daně z příjmů právnických 
osob. 
50 Pokud jde o CFC pravidla, diskuze se týkala zejména (i) vztahu dosavadní judikatury SDEU, která posuzovala soulad 
CFC pravidel (která existovala před přijetím směrnice ATAD) se základními svobodami, a (ii) dále otázky, zda je směrnice 
ATAD v souladu s dosavadními závěry SDEU. 
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účelu samotných CFC pravidel ani směrnice ATAD jako celku, kterým je „odrazení od praktik vyhýbání 

se daňovým povinnostem a zajištění spravedlivého a účinného zdanění v Unii“.51 

Ani doporučení Akce 3 Projektu BEPS nepřinesla efekt, který od nich OECD, státy G20 

a odborná veřejnost očekávaly52, resp. prostřednictvím těchto doporučení se nepodařilo dostatečným 

způsobem eliminovat přesouvání zisků do ovládaných zahraničních společností sídlících ve státech 

s nízkým či minimálním daňovým zatížením.53 Proto OECD se státy G20 v současné době zaměřují 

svou pozornost na nevyřešené problémy BEPS v rámci Akce 1 Projektu BEPS – Daňové výzvy 

digitální ekonomiky.54 Primárním cílem této Akce je identifikovat aspekty digitální ekonomiky, které 

jsou z hlediska mezinárodního zdanění problematické, a následně nalézt komplexní řešení, které bude 

zahrnovat jak oblast přímých, tak nepřímých daní.55 Z práce na Akci 1 následně vzešly návrhy opatření 

rozdělené do dvou částí označených jako Pilíř I56 a Pilíř II57, které byly zveřejněny 12. října 2020 a které 

by měly být základem další koordinované spolupráce států v boji proti BEPS.58 Pilíř I reaguje 

na problémy, které vznikají v důsledku zastarání stávajících pravidel pro určení zdroje příjmů, 

jež nezohledňují skutečnost, že k výkonu činnosti, z níž příjmy plynou, není nadále nezbytná fyzická 

přítomnost poplatníka v místě výkonu činnosti. Řešením navrženým v Pilíři I jsou nová pravidla 

pro určení zdroje příjmů, která umožňují zdanit příjmy ve státě, kde se nachází zákazníci či uživatelé 

produktů a služeb digitální ekonomiky, přestože jejich poskytovatel není sám v tomto státě fyzicky 

přítomen (např. prostřednictvím stálé provozovny v dosavadním smyslu).59 Pilíř II představuje soubor 

opatření, která by měla doplnit dosavadní doporučení vytvořená v rámci Projektu BEPS a postihnout 

ty oblasti BEPS, ve kterých dosavadní doporučení (včetně Akce 3) nebyla dostatečně efektivní.60 

                                                
51 Vizte bod odůvodnění 2 ATAD. Co se týče směrnice ATAD jako celku, diskuze a kritika se týkala především souladu 
této směrnice s principem subsidiarity a proporcionality podle čl. 5 SEU. K tomu dále vizte např. GOVIND, Sriram 
a Stephanie ZOLLES, ref. č. 275, s. 242-243. ; PICHLER Thomas, ref. č. 748, s. 246. ; DANON, Robert J., ref. č. 13, 
s. 379-380. 
52 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 644. ; OECD, 2019. OECD/G20 BEPS Project – Programme of Work to Develop a Consensus 
Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy: Inclusive Framework on BEPS. Paříž: OECD, s. 5-9. 
53 Vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 643. 
54 Obecně k jednotlivým akcím Projektu BEPS vizte OECD, 2013. Addressing base Erosion and Profit shifting. Paříž: OECD 
Publishing. s. 9 a 51. ISBN 978-92-64-19274-4. 
55 COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema OBUOFORIBO a Ola 
OSTASZEWSKA, ed., 2015. International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures. 2. Amsterdam: 
IBFD, s. 32 ISBN 978-90-8722-333-5. 
56 Vizte OECD, 2020. OECD/G20 BEPS Project – Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint. 
Paříž: OECD Publishing. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. ISBN 978-92-64-73198-1. 
57 Vizte OECD, 2020. OECD/G20 BEPS Project – Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint: 
Inclusive Framework on BEPS. Paříž: OECD Publishing. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. ISBN 978-
92-64-81239-0. 
58 Nicméně některé státy na vypracování koordinovaného řešení nečekaly a již přijaly jednostranná opatření v této oblasti, 
jakými jsou např. daně z digitálních služeb. Příkladem je např. Velká Británie. Vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 644. 
59 Vizte OECD, ref. č. 56. Dále vizte též ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 642. 
60 Vizte OECD, ref. č. 57, s. 11-12. 
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Jako hlavní problém označuje Pilíř II příjmy plynoucí stálým provozovnám a ovládaným zahraničním 

společnostem, které jsou podrobeny neodůvodněně nízkému či žádnému zdanění.61 Navrhovaným 

řešením je jednotná minimální daň z příjmů plynoucích CFC, která sestává ze dvou dílčích opatření 

a to (i) pravidla pro zahrnutí nízce zdaněných příjmů plynoucích CFC ze zahraničních zdrojů 

do základu daně ovládající osoby62 a (ii) pravidla týkajícího se omezení uznatelnosti výdajů, pokud jsou 

tyto výdaje příjmem plynoucím nízce zdaněné CFC, popř. pravidla umožňujícího uložení srážkové 

daně z takovýchto vyplácených příjmů.63 Aktuální přístup OECD tak představuje snahu podstatně 

zvýšit úroveň koordinace právní úpravy zdanění, které bylo doposud dosaženo na základě Projektu 

BEPS. Kroky tímto směrem podnikla též EU, když obnovila návrh CCCTB.64 Zdá se však, že k jeho 

finalizaci a realizaci v současné době neexistuje dostatečná politická shoda.65 

1.3 Cíl disertační práce 

Cílem předkládané disertační je posoudit právní úpravu CFC pravidel, která je zakotvena 

v zákoně o daních z příjmů, pokud jde o  

1. schopnost této právní úpravy dosáhnout svého účelu, kterým je zamezení vyhýbání se zdanění 
uskutečňovanému prostřednictví ovládané zahraniční společnosti, 

2. soulad této právní úpravy s primárním právem EU, co se týče rozsahu působnosti 
CFC pravidel, 

3. soulad této právní úpravy s daňovými smlouvami, které ČR uzavřela se státy, v nichž se 
nachází ovládaná zahraniční společnost. 

Pro předložení argumentů, které umožní uvedené skutečnost posoudit, je nezbytné 

zodpovědět následující výzkumné otázky: 

1. Jaké skutečnosti vedou daňové poplatníky k vytváření daňových struktur, jejichž součástí 

je ovládaná zahraniční společnost? 

                                                
61 Vizte OECD, ref. č. 57, s. 11-12. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 644. 
62 Vizte OECD, ref. č. 57, s. 112-122. 
63 Vizte OECD, ref. č. 57, s. 123-143 a 150-170. 
64 Vizte Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) 
COM/2016/0683 final - 2016/0336 (CNS). Dostupné také z: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/ 
j9vvik7m1c3gyxp/vk8nmhjd3f6h. K problematice CCCTB vizte též EUROPEAN COMMISSION. Common 
Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Ec.europa.eu [online]. [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en. 
65 K tomu vizte např. MÄKI-LOHILUOMA, Juho, 2019. The CCCTB initiative as a possible solution to the conflict 
between the internal market and national tax autonomy. Helsinki Law Review. 13(1), s. 166-167. Dostupné z: 
doi:https://doi.org/10.33344/vol13iss1pp150-179. ; HENTZE, Tobias, 2019. The challenge of moving to a Common 
Consolidated Corporate Tax Base in the EU. IW-Report. Köln: Institut der deutschen Wirtschaft (IW), 2019(2), s. 4. 
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2. Z jakého důvodu a jakým způsobem reagují státy na existenci daňových struktur, jejichž 

součástí je ovládaná zahraniční společnost? 

3. Jaký je účel CFC pravidel z pohledu daňové politiky? Jaký je účel CFC pravidel z pohledu 

daňové politiky EU a ČR? 

4. Jakým způsobem je koncipována právní úprava CFC pravidel v ČR? Který z teoretických 

modelů CFC pravidel tato právní úprava následuje? 

5. Jsou některé konstrukční prvky českých CFC pravidel problematické z hlediska schopnosti 

CFC pravidel dosáhnout účelu v podobě zamezení vyhýbání se zdanění? V čem spočívají jejich 

nedostatky? 

6. Zahrnuje kritérium výkonu podstatné hospodářské činnosti, které stanoví ZDP, stejný okruh 

právních vztahů, které se s ohledem na judikaturu SDEU nekvalifikují jako čistě vykonstruované 

operace? V případě že nikoli, protože kritérium výkonu podstatné hospodářské činnosti zahrnuje užší 

okruh vztahů, znamená to, že česká právní úprava zakotvila CFC pravidla, která jsou svým 

rozsahem působnosti širší než CFC pravidla, která SDEU shledal slučitelnými s primárním 

právem EU. Je v takovém případě třeba kritérium výkonu podstatné hospodářské činnosti vykládat 

v souladu se závěry SDEU? 

7. Umožňuje koncepce právní úpravy CFC pravidel v ZDP dostát závazkům plynoucím 

ze smluv o zamezení dvojímu zdanění, které ČR uzavřela se státy, v nichž je CFC daňovým 

rezidentem, popř. v nichž je umístěna stálá provozovna, která se kvalifikuje jako CFC? 

1.4 Metodika disertační práce 

Předkládaná práce za účelem posouzení výše stanovených otázek využívá primárně analytický 

(doktrinální) přístup ke zkoumané problematice mezinárodního zdanění a CFC pravidel, který je 

v některých ohledech doplněn o přístup normativní. Poznatky získané aplikací těchto metod ve vztahu 

k obecné koncepci a právní úpravě mezinárodního zdanění jsou následně prostřednictvím dedukce 

vztaženy k problematice CFC pravidel. 

Analytická metoda představuje vhodný nástroj pro zkoumání dotčené problematiky a dosažení 

výše stanoveného cíle práce, jelikož umožňuje vystavět argumenty na podporu závěru, zda je stávající 

právní úprava českých CFC pravidel v souladu s jinými soubory právních norem, či nikoli. Normativní 

přístup je použit pro účely vystavění argumentů, které podporují závěr o tom, zda by určité opatření 

mělo být zakotveno v podobě právně závazné normy, či nikoli. Za účelem poskytnutí širšího pohledu 
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na zkoumanou problematiku jsou uvedené přístupy doplněny též přístupem empirickým, avšak pouze 

prostřednictvím odkazu na empirický výzkum provedený jinými autory. 

V případě zdrojů, které práce využívá pro účely vystavění argumentace nezbytné 

pro posouzení výše stanovených otázek, následuje předkládaná práce obecný doktrinální přístup. 

Využívá tak oficiálních pramenů práva (mezinárodního práva veřejného, práva EU a vnitrostátních 

právních řádů), právně nezávazných dokumentů a dokumentů, které mají povahu soft law, dalších 

oficiálních dokumentů týkajících se daňové politiky státu či nadnárodní organizace (např. důvodové 

zprávy), a dále prací a výzkumů provedených jinými autory, kteří se zabývají problematikou 

mezinárodního zdanění, vyhýbání se zdanění v oblasti mezinárodního zdanění a CFC pravidly. 

Za účelem zodpovězení první dílčí výzkumné otázky, která se týká skutečností, které vedou 

daňové poplatníky k vytváření CFC struktur, jsou analyzována teoretická východiska zdanění příjmů 

v situacích s mezinárodním prvkem. Těmi jsou rozsah daňové jurisdikce, který je ohraničen právními 

tituly daňového rezidenství a zdroje příjmu, a způsob, jakým je tato jurisdikce realizována 

(resp. podoba konkrétního daňového systému). Jak vymezení uvedených právních titulů, tak podoby 

daňového systému je předmětem souboru právních norem, které jsou součástí několika právních 

systémů. S cílem určit prvky, které umožňují vytváření CFC struktur, jsou tyto právní normy 

zkoumány s ohledem na hierarchii jejich právní síly. Jedná se zejména o mezinárodní obyčej, 

mezinárodní smlouvy (především v podobě bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů 

a majetku), právo EU (zejména sekundární právo EU v podobě směrnic) a vnitrostátní právní úpravu. 

Následně jsou vymezeny vzájemné vztahy mezi nimi těmito právními normami, jejichž určení je 

nezbytné pro posouzení vztahu české právní úpravy CFC pravidel k primárnímu právu EU a daňovým 

smlouvám. 

Na základě identifikace jednotlivých prvků právní úpravy mezinárodního zdanění, které 

umožňují vytváření CFC struktur, je demonstrováno fungování těchto struktur prostřednictvím 

několika základních schémat, jejichž pochopení je nezbytné pro následnou identifikaci daňových 

důsledků těchto struktur a účelu CFC pravidel. V souvislosti s vymezením základního principu 

fungování CFC struktur jsou analyzovány dva základní prvky těchto struktur, které jsou současně 

základními konstrukčními prvky CFC pravidel. Těmito prvky je ovládající společnost a CFC, které 

jsou v této části práce zkoumány z hlediska jejich teoretického vymezení. Znalost tohoto vymezení je 

potřebná pro samotnou analýzu české právní úpravy CFC pravidel a na ni navazující identifikaci právní 

koncepce a účelu této právní úpravy a identifikaci problematických konstrukčních prvků této právní 

úpravy. 
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V návaznosti na vymezení základního principu fungování CFC struktur jsou v práci 

analyzovány různé typy daňových důsledků, k nimž může existence těchto struktur vést, s cílem 

identifikovat ty důsledky, které jsou z hlediska jednotlivých států nežádoucí a jsou proto eliminovány 

prostřednictvím CFC pravidel. V této souvislosti je podrobněji analyzována též problematika dvojího 

zdanění. Důvodem je skutečnost, že se jedná o první oblast, jejíž řešení bylo v rámci mezinárodního 

zdanění koordinováno, a dále skutečnost, že se z tohoto řešení v současné době při zdaňování 

přeshraničních příjmů nadále vychází. Právní úprava eliminace dvojího zdanění proto představuje 

základní součást mezinárodního zdanění a jeho podoba ovlivňuje též existenci CFC struktur 

a CFC pravidel. Problematika možný daňových důsledků CFC struktur od dvojího zdanění, 

přes nezdanění až po nedostatečné zdanění je zkoumána jednak (i) s ohledem na základními principy, 

na nichž se zakládá stávající mezinárodní konsenzus týkající se alokace práva zdanit určitý druh příjmu 

mezi dotčené státy, a dále je zkoumána (ii) s ohledem na princip jednoho zdanění příjmů navazující 

na uvedené principy, který je částí odborné veřejnosti považován za základ tzv. mezinárodního 

daňového systému. Za tímto účelem jsou analyzovány stávající závěry rozsáhlé teoretické diskuze 

týkající se normativních otázek kolikrát a v jaké míře má být příjem zdaněn s cílem dospět k závěru, 

zda je součástí mezinárodního zdanění určitý obecně závazný princip, který by bylo nutné následovat 

též v případě zakotvení právní úpravy CFC pravidel. 

Identifikace nežádoucích důsledků CFC struktur umožňuje zabývat se samotnými 

CFC pravidly za účelem identifikace účelu těchto pravidel, jejich právní koncepce a dále konstrukčních 

prvků, které jsou problematické z hlediska dosažení účelu těchto pravidel. Nejprve je zkoumán 

základní princip fungování CFC pravidel, jejich účel a právní koncepce z teoretického hlediska. 

Následně je podrobně analyzována právní úprava CFC pravidel zakotvená v ZDP ve světle 

CFC pravidel směrnice ATAD, která byla do ZDP transponována. V rámci této analýzy jsou použity 

též zdroje v podobě důvodových zpráv právních předpisů a v podobě dalších nelegislativních 

dokumentů, které doprovází analyzované právní předpisy, a které jsou prostředkem významně 

napomáhajícím k identifikaci účelu právní úpravy. Na základě porovnání analyzované právní úpravy 

CFC pravidel s teoretickými modely koncepce CFC pravidel je dovozeno, který z těchto modelů 

(popř. jaká kombinace těchto modelů) je českými CFC pravidly následován. Uvedené zjištění je 

nezbytným předpokladem pro posouzení vztahu českých CFC pravidel k daňovým smlouvám. 

Dále jsou podrobně analyzovány jednotlivé konstrukční prvky českých CFC pravidel, 

a to nejprve konstrukční prvky prostřednictvím kterých je vymezen rozsah působnosti těchto pravidel 

a následně konstrukční prvky, které jsou nezbytné pro samotnou aplikaci CFC pravidel. Poznatky 

získané na základě této analýzy umožní posoudit schopnost právní úpravy CFC pravidel zakotvené 
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v ZDP dosáhnout svého účelu, kterým je zamezení vyhýbání se zdanění prostřednictvím CFC. 

Při analýze této právní úpravy je tato úprava porovnávána (i) s právní úpravou směrnice ATAD 

a minimálním standardem, který tato směrnice stanoví, dále (ii) s požadavky primárního práva EU 

u těch částí úpravy, které se jeví jako problematické z hlediska souladu s primárním právem EU, 

a (iii) případně též s doporučeními Akce 3 Projektu BEPS, z nichž směrnice ATAD při stanovení 

CFC pravidel vycházela. Současně jsou v rámci analýzy použity tradiční právní interpretační metody, 

na jejichž základě je odkazováno též na zdroje v podobě důvodové zprávy k zákonu, kterým byla 

transponována směrnice ATAD do ZDP66, komentářovou literaturu k ZDP a další nelegislativní 

dokumenty, které doprovázely vznik právní úpravy či její aplikaci, jako např. informace správce daně 

k aplikaci zkoumané právní úpravy67. 

Za účelem posouzení souladu právní úpravy českých CFC pravidel s primárním právem EU, 

co se týče rozsahu působnosti CFC pravidel, je nejprve analyzován charakter směrnice ATAD, 

aby bylo možné posoudit, jaký typ harmonizace tato směrnice představuje (minimální či úplnou) 

a zda je možné transponované vnitrostátní opatření porovnávat pouze ve vztahu k této směrnici 

či též ve vztahu k primárnímu právu EU. Následně je analyzována relevantní judikatura SDEU 

společně s dalšími nelegislativními dokumenty Rady EU a Komise s cílem identifikovat limity, které 

pro vnitrostátní právní úpravu CFC pravidel stanovuje požadavek na zachování svobody usazování. 

Závěry SDEU jsou následně porovnány s právní úpravou směrnice ATAD a českou právní úpravou, 

která směrnici ATAD následuje. V případě, že je rozsah působnosti stanovený českými CFC pravidly 

širší ve srovnání s limity vymezenými v rozhodnutích SDEU, je analyzována též judikatura SDEU, 

která se týká problematiky výkladu vnitrostátních opatření v souladu s primárním právem EU. 

 Pro účely posouzení souladu právní úpravy českých CFC pravidel s daňovými smlouvami je 

analyzována primárně Modelová smlouva OECD, z jejíchž článků vychází většina daňových smluv 

uzavřených ČR. Právní úprava konkrétních smluv je pak zohledněna pouze v případě, že se odchylují 

od znění Modelové smlouvy ČR. Cílem této analýzy je určit alokační právní normu daňové smlouvy, 

která se bude vztahovat na situace, ve kterých se aplikují CFC pravidla. Pro určení relevantní právní 

normy daňové smlouvy je přitom nezbytné znát právní koncepci českých CFC pravidel, která byla 

zjištěna na základě provedené analýzy. Relevantní právní norma daňových smluv bude následně 

porovnána se způsobem, jakým jsou zdaněny příjmy na základě českých CFC pravidel, aby bylo možné 

určit, zda je tento způsob zdanění v souladu s alokační právní normou či nikoli. Následně je 

                                                
66 Vizte důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. 
67 Vizte např. informaci GFŘ k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu 
k problematice ATAD, č. j. 54816/20/7100-40113-207118. 
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posouzeno, zda česká právní úprava CFC pravidel umožňuje dostát závazku, který plyne z daňové 

smlouvy a kterým je povinnost zamezit dvojímu zdanění příjmů. Při tomto porovnání jsou vedle textu 

samotné Modelové smlouvy OECD využity též jednotlivé verze komentářů k této smlouvě. Přestože 

komentáře nejsou závazným pramenem práva, představují významné interpretační vodítko 

v případech, kdy se aplikují daňové smlouvy. Pro účely této práce jsou použity jak aktuální, tak starší 

verze komentáře, jelikož části komentáře, které se vyjadřují k souladu CFC pravidel s daňovými 

smlouvami, byly průběžně upravovány.68 

1.5 Dosavadní publikace týkající se CFC pravidel 

Literatura, které se věnuje tématu mezinárodního zdanění jak z hlediska právního, 

tak ekonomického, je rozsáhlá. Obdobně i problematikou CFC pravidel se zabývá řada autorů. Ti se 

věnují jak okolnostem, které státy vedou k přijetí CFC pravidel, tak účelu CFC pravidel z hlediska 

daňové politiky států a právnímu charakteru těchto pravidel. Značná část publikací se pak zabývá 

CFC pravidly v kontextu práva EU. Zkoumá jednak soulad CFC pravidel s primárním právem EU 

(zejména svobodou usazování a volného pohybu kapitálu) a dále zkoumá, jakým způsobem přijetí 

směrnice ATAD ovlivnilo postavení institutu CFC pravidel v rámci práva EU, který byl do přijetí této 

směrnice harmonizován pouze prostřednictvím judikatury SDEU. Tato práce se prostřednictvím 

argumentů v ní předložených připojuje k této akademické diskuzi a dále ji rozvíjí. Publikace, z nichž 

pak vychází v první řadě, jsou dosavadní publikace autorů Avi-Yonaha, Arnolda, Helminen, Dagan, 

Langa, Rusta a Wheeler. Argumenty uvedené v této práci se dále opírají o práce českých a slovenských 

autorů, kteří se ve svých pracích věnují mezinárodnímu zdanění a dalším souvisejícím 

                                                
68 Přestože se odborná veřejnost zcela neshoduje na tom, která verze komentáře by měla být ve vztahu k interpretaci 
konkrétních smluv používána, převažuje názor, že určujícím by měla být verze komentáře platná v době, kdy byla 
konkrétní daňová smlouva uzavřena. Vizte např. VOGEL, Klaus, RUST, Alexander a Ekkehart REIMER, ed., 2015. Klaus 
Vogel on Double Taxation Conventions. 4. vydání. Amsterdam: Wolters Kluwer, s. 35. ISBN 9789041122988. 
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problematikám69, jakými jsou např. dvojí zdanění a dvojí nezdanění70, harmonizace přímých daní 

v EU, transpozice směrnice ATAD71,72,73, transpozice směrnice ATAD 274 a nedostatky těchto 

transpozic75,76). Jedná se zejména o práce Babčáka, Sojky, Kotába, Hrdličky a Nešlehy. Stejně tak jsou 

zohledněny práce českých autorů, které se věnovaly problematice CFC pravidel.77 

                                                
69 Blíže k problematice mezinárodního zdanění z hlediska české a slovenské odborné veřejnosti vizte např. KOTÁB, Petr, 
ref. č. 3. ; SEJKORA, Tomáš. NON BIS IN IDEM IN TAX MATTERS. QUO VADIS. The Lawyer Quarterly. 2019, 
9(1), s. 47-60. ISSN 1805-840X. ; SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj 
NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ, 2017. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer. Daně (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-688-5. ; RADVAN, Michal 
a Johan SCHWEIGL, 2018. Corporate Tax Residence in the Czech Republic. TRAVERSA, Edoardo. Corporate Tax 
Residence and Mobility. Amsterdam: IBFD, s. 213-234. EATLP International Tax Series, 16. ISBN 978-90-8722-451-6.; 
TULÁČEK, Michal, 2019. Legal Aspects of Tax Administration Electronisation. In: GABOR, Hulko a Roman VYBÍRAL. 
European Financial Law in Times of Crisis of the European Union. Budapešť: Dialog Campus, s. 577-584. ISBN 978-615-6020-
42-0. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.36250/00749.55. ; KARFÍKOVÁ, Marie, 2017. Aktuální výzvy pro daňové 
právo ve vztahu k daňovým únikům. In: BABČÁK, Vladimír, Popovič POPOVIČ, Anna ROMÁNOVÁ a Ivana 
ŠTIEBEROVÁ. I. slovensko-české dni daňového práva: daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Košice: Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 207-217. ISBN 978-80-8152-584-1. ; RADVAN, Michal a Dana ŠRAMKOVÁ, 2017. Tax 
Law Components to Provide Incentives for Investment. BROWN, Karen. Taxation and Development – A Comparative Study. 
Cham: Springer International Publishing, s. 107-122. ISBN 978-3-319-42155-1. ; VYBÍRAL, Roman, 2019. International 
Cooperation in the Fight against Tax Evasion. Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union 
and Central and Eastern Europe. Maďarsko: Wolters Kluwer, 4(1), s. 44-49. ISSN 2498-6275. 
70 Blíže k problematice dvojího nezdanění z perspektivy slovenské odborné veřejnosti vizte např. BABČÁK, Vladimír, 
2018. Zamyslenie sa nad problémom dvojitého nezdanenia. In: TOMÁŠKOVÁ, Eva, Damian CZUDEK a Jiří 
VALDHANS. DNY PRÁVA 2018. Brno: Masarykova Univerzita, s. 7-48. ISBN 978-80-210-9327-0. 
71 BOHÁČ, Radim a Petra ŠMIRAUSOVÁ, ref. č. 73. 
72 HRDLIČKA, Lukáš, 2020. Hybrid Mismatches After the ATAD Theoretical: Theoretical Aspects of International Cooperation in Tax 
Matters. Praha. Disertační práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., 
s. 17. 
73 HRDLIČKA, Lukáš a Petra ŠMIRAUSOVÁ, ref. č. 75. ; HRDLIČKA, Lukáš a Petra ŠMIRAUSOVÁ, ref. č. 76. ; 
HRDLIČKA, Lukáš a Petra ŠMIRAUSOVÁ. CFC Rules in the Czech Republic after the ATAD - Second Part. Daně 
a finance. 2018, 26(3), s. 31-37. ISSN 1801-6006. ; BOHÁČ, Radim a Petra ŠMIRAUSOVÁ, ref. č. 75. ; ŠMIRAUSOVÁ, 
Petra, 2020. CFC pravidla v judikatuře SDEU a směrnici ATAD: Kdo si je rovnější? In: GERLOCH, Aleš a Katarzyna 
ŽÁK KRZYŽANKOVÁ. Právo v měnícím se světě. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 762-776. ISBN 978-80-7380-828-0. ; HRDLIČKA, 
Lukáš a Petra ŠMIRAUSOVÁ, 2018. Zákaz zneužití práva v daňovém řádu – poznámky k budoucí aplikaci. Finanční, daňový 
a účetní bulletin. Praha: Wolters Kluwer, 26(4), 37-42. ISSN 1210-5570. ; ŠMIRAUSOVÁ, Petra, 2020. Daňová jurisdikce 
z pohledu CFC pravidel. Daně a finance. Praha: Comenius Print, 28(1-4), 4-9. ISSN 1801-6006. 
74 Směrnice Rady (EU) 2017/952, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími 
zeměmi. 
75 HRDLIČKA, Lukáš a Petra ŠMIRAUSOVÁ. Zneužití práva v daňovém řádu z pohledu transpozice směrnice ATAD. 
Daně a právo v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 23(7-8), s. 14-20. ISSN 1211-7293. ; BOHÁČ, Radim a Petra 
ŠMIRAUSOVÁ, 2019. Výslovné zakotvení principu zákazu zneužití práva v daňovém řádu. DAUC - Expertní příspěvky 
[online]. Praha: Wolters Kluwer, 2019(3) [cit. 2021-03-13]. ISSN 2533-4484. Dostupné z: 
https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=260638. 
76 HRDLIČKA, Lukáš a Petra ŠMIRAUSOVÁ. CFC Rules in the Czech Republic after the ATAD. Daně a finance. 2018, 
26(2), s. 31-36. ISSN 1801-6006. 
77 Vizte např. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a kol., 2016. Důchodové daně. Brno: Masarykova univerzita. s. 68-70. 
ISBN 978-80-210-8395-0. ; KAPOUN, Vítězslav, 2019. Změny ve zdaňování v návaznosti na implementaci ATAD - exit 
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Veškerá literatura použitá pro tvorbu této práce je uvedena v poznámkách pod čarou 

a v seznamu literatury, který se nachází na konci této práce. 

1.6 Vymezení rozsahu disertační práce 

Předkládaná práce zkoumá problematiku CFC pravidel ze tří pohledů, které se navzájem 

doplňují, a to (i) z pohledu vnitrostátní právní úpravy ČR, (ii) z pohledu směrnice ATAD, která byla 

touto právní úpravou transponována, a (iii) z pohledu mezinárodního práva, z nějž právní úprava 

zakotvená v EU vychází a jehož součástí jsou daňové smlouvy, se kterými je posuzován soulad českých 

CFC pravidel.78 Analýza se soustředí zejména na právní koncepci české právní úpravy CFC pravidel, 

která umožní následné posouzení souladu CFC pravidel s daňovými smlouvami. Dále se podrobně 

soustředí na konstrukční prvky těchto pravidel, které jsou problematické z hlediska dosažení účelu 

těchto pravidel. Dílčí závěry vzešlé z této analýzy konstrukčních prvků umožňují posoudit jak výše 

uvedenou otázku, zda jsou tato pravidla schopna dosáhnout svého účelu, kterým je zamezení vyhýbání 

se zdanění, tak otázku souladu této právní úpravy s primárním právem EU. 

V částech práce, ve kterých je zkoumán vztah CFC pravidel a daňových smluv, je tato 

problematika posuzována pouze ve vztahu k Modelové smlouvě OECD79, jelikož se jedná 

o modelovou smlouvu, která je v převážné většině relevantní pro ČR i většinu členských států EU80. 

Současně však tato práce bere v potaz existenci dalších modelových smluv81 a tedy skutečnost, 

že na tyto případy není možné bez dalšího vztáhnout závěry uvedené v této práci. 

Předkládaná práce dále bere v potaz opatření, která připravuje OECD v rámci Akce 1 Projektu 

BEPS, zejména opatření Pilíře II, jehož součástí je návrh minimální daně82, z příjmů plynoucích 

ovládaným zahraničním společnostem, jejíž konstrukce v mnoha ohledech vychází z existujících 

                                                
(„CFC rules“) aneb Zabrání Holanďani přelévání „zisků“ do tzv. daňových rájů? DAUC [online]. Praha: Wolters Kluwer, 
2019(9) [cit. 2021-03-13]. ISSN 2533-4484. Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=265494. 
78 Vizte body odůvodnění 1-3 směrnice ATAD. 
79 OECD, 2017. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017. Paříž: Organisation for Economic 
Co-operation and Development. ISBN 978-92-64-28794-5. Dostupné také z: https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-
en#page1. 
80 Vizte SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 
VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 221-225. ; OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 65-66. 
81 OSN, 2018. United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries: 2017 Update. New 
York: OSN. ISBN 9789210474047. Dostupné také z: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210474047/.  
82 Obecně k pojmu minimální daň vizte např. GRÚŇ, Lubomír, 2004. Finanční právo a jeho instituty. Praha: Linde. ISBN 
9788072014743. Obecně ke konstrukčním prvkům daně vizte např. BOHÁČ, Radim, 2013. Daňové příjmy veřejných rozpočtů 
v České republice. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-045-5. 
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CFC pravidel83.84 Pokud by tato opatření byla implementována velkou částí členských států, podoba 

přístupu ke zdanění nadnárodních společností by se výrazným způsobem sjednotila, a to směrem 

ke zdanění příjmů ve stanovené minimální (dostatečné) výši, které je cílem jak institutu minimální 

daně, tak CFC pravidel.  Příprava návrhu právní úpravy minimální daně proto doprovází otázka, 

jaký vliv bude mít případné zakotvení minimální daně na právní úpravu CFC pravidel. Posouzení této 

problematiky však vyžaduje rozsáhlou analýzu připravovaného opatření, kterou není v současnosti 

možné provést, protože na mnoha podstatných detailech ani na konstrukci celého opatření dosud 

nepanuje shoda, a proto v rámci této disertační práce není tato otázka posuzována. 

Tato práce se podrobně nezabývá ani otázkou souladu českých CFC pravidel s primárním 

právem EU, co se týče jejich aplikace ve vztahu k CFC, která je daňovým rezidentem státu uvedeného 

na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie 

nebo stálou provozovnou umístěnou v takovém státě85, protože toto opatření týkající se 

nespolupracujících jurisdikcí není součástí transponované právní úpravy CFC pravidel směrnice 

ATAD a do českých CFC pravidel bylo zakomponováno později za účelem splnění požadavku 

na aplikaci obranných opatření dle příslušných závěrů Rady EU86. Jelikož má tato úprava jednoznačně 

sankční charakter, čímž se od povahy a koncepce zbývající právní úpravy CFC pravidel zcela odlišuje, 

vyžaduje posouzení otázky souladu této právní úpravy s primárním právem EU (zejména svobodou 

volného pohybu kapitálu) další podrobnou analýzu jak samotného opatření, tak relevantní judikatury 

SDEU. Uvedený konstrukční prvek je proto v této práci uveden společně s ostatními prvky, nicméně 

není posuzován jeho soulad s primárním právem EU. 

                                                
83 Příjmy plynoucí CFC by na základě IIR byly ve státě ovládající společnosti zdaněny alespoň minimální efektivní sazbou 
daně. Lze však předpokládat, že výše této minimální daně, jejímž předpokladem je politický konsenzus, bude nižší (Pilíř II 
ilustrativně využívá sazbu v rozmezí 10 - 12,5 %) než sazby daně z příjmů právnických osob většiny členských států OECD 
(ve většině případů se efektivní sazba daně pohybuje v rozmezí 15 - 31 %), kterou jsou obvykle zdaněny CFC příjmy 
v případě, že jsou na ně aplikována CFC pravidla. Cílem opatření Pilíře II je tedy zabránit žádnému či nízkému zdanění 
příjmů plynoucích CFC, tato opatření již však nezaručují zdanění příjmů v takové výši, která by byla dostatečná z hlediska 
států s vyšší efektivní daňovou sazbou, než je sazba minimální daně, za předpokladu, že cílem daňové politiky těchto států 
je zdanit příjmy plynoucí CFC a příjmy daňových rezidentů srovnatelným způsobem. K tomu vizte OECD, ref. č. 57, 
s. 112-122. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 643-644. 
84 Vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 646 a 648. 
85 K tomu vizte § 38fa odst. 2 ZDP. K aktuálnímu seznamu nespolupracujících jurisdikcí vizte Council conclusions 
on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (2021/C 66/10), Úř. věst. C 66, 26.2.2021, s. 40-
45. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XG0226(01). Obecně 
k unijnímu seznamu nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblast vizte EVROPSKÁ RADA A RADA EVROPSKÉ 
UNIE, 2021. Daně: unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí. Consilium.europa.eu [online]. EU, 4. 3. 2021 [cit. 2021-5-
29]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/. 
86 K tomu vizte zákon č. 609/2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony a důvodovou 
zprávu k tomuto zákonu. Dále vizte The Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions 
for tax purposes, 18. 2. 2020, 6129/20, FISC 63 ECOFIN 87. 
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S ohledem na povahu CFC pravidel, jakožto nástroje sloužícího k zamezení vyhýbání se 

zdanění, se práce zabývá pouze problematikou vyhýbání se zdanění prostřednictvím CFC, tedy ex ante 

jednáním poplatníka, a nikoli využíváním CFC k ex post jednáním v podobě daňových úniků.87 

V případě příkladů a schémat uvedených v této práci je za účelem usnadnění diskuze 

předpokládáno, že daňové struktury popisované v těchto příkladech a schématech naplňují požadavky 

pravidel pro stanovení převodních cen, neaplikují se na ně pravidla pro hybridní nesoulady ani další 

obdobná pravidla a na příjmy (platby) realizované v rámci těchto příkladů se neaplikuje srážková daň, 

pokud není dále v této práci stanoveno jinak. 

1.7 Význam disertační práce 

Předkládaná disertační práce začleňuje českou právní úpravu CFC pravidel do kontextu právní 

úpravy mezinárodního zdanění příjmů a porovnává ji s aktuálními teoretickými poznatky, které se 

týkají institutu CFC pravidel. Poskytuje tím komplexní soubor informací týkající se této právní úpravy, 

včetně posouzení jejího souladu s primárním právem EU a daňovými smlouvami, který doplňuje 

mezinárodní diskuzi na téma CFC pravidel o perspektivu české právní úpravy. Ucelený pohled 

na institut CFC pravidel poskytnutý v této práci (od důvodů vedoucích k zakotvení CFC pravidel, 

přes jejich účel, teoretickou koncepci až k jejich problematickým aspektům) umožňuje použít tuto 

práci jako teoretický úvod do problematiky právní úpravy CFC pravidel, který doposud nebyl v rámci 

ČR podrobněji zpracován.88 Charakter zpracování současně umožňuje využití této práce 

pro podrobnější studium problematiky CFC pravidel jak odbornou veřejností, tak studenty, kteří 

projevují hlubší zájem o problematiku daňového práva a mezinárodního zdanění. 

1.8 Struktura disertační práce 

Předkládaná disertační práce je rozčleněna do sedmi kapitol včetně úvodu a závěru. 

Kapitola 2 vymezuje teoretická východiska nezbytná pro následnou analýzu CFC pravidel. 

Věnuje se základním institutům mezinárodního zdanění a principům, které se v této oblasti uplatňují, 

jejichž znalost je potřebná pro zkoumání CFC struktur a pro zkoumání CFC pravidel. Zabývá se proto 

daňovou jurisdikcí, jejím rozsahem a způsobem její realizace, daňovými jurisdikčními tituly, kterými 

jsou daňové rezidenství a zdroj příjmu, a též samotnými instituty příjmu a poplatníka. Dále je v této 

kapitole uvedeno, ve kterých právních systémech a jakým způsobem jsou pravidla mezinárodního 

zdanění zakotvena (mezinárodní právo, právo EU a vnitrostátní právo) a jaké jsou vzájemné vztahy 

                                                
87 K tomu vizte též OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 14 a 537. 
88 K dosavadním pracím českých a slovenských autorů na téma CFC pravidel vizte poznámku pod čarou č. 3. 
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mezi daňovými normami těchto systémů. Tyto poznatky jsou posléze využity pro účely posouzení 

souladu českých CFC pravidel s právem EU a daňovými smlouvami. 

Kapitola 3 se zabývá okolnostmi a příčinami, které vedou k využívání CFC struktur za účelem 

vyhýbání se zdanění. Nejprve kapitola z teoretického hlediska vymezuje dva základní prvky těchto 

struktur, které jsou současně základními konstrukčními prvky CFC pravidel. Těmito prvky jsou 

ovládající společnost a CFC. Dále jsou v této kapitole identifikovány ty aspekty mezinárodního 

zdanění, které umožňují využívání CFC struktur k vyhýbání se zdanění, a následně je nastíněn základní 

princip fungování těchto struktur prostřednictvím několika příkladů. 

Kapitola 4 se věnuje daňovým důsledkům, ke kterým může vést existence ovládaných 

zahraničních společností a kterými jsou dvojí zdanění, dvojí nezdanění a minimální, popř. žádné 

zdanění příjmů, které plynou CFC. Tato kapitola zkoumá, zda jsou tyto důsledky hodnoceny jako 

žádoucí či nežádoucí, a to jak z hlediska právní teorie, tak z hlediska daňové politiky jednotlivých států. 

Nejprve je věnována pozornost problematice dvojího zdanění, která byla první oblastí, jejíž řešení 

bylo v rámci mezinárodního zdanění koordinováno. Z tohoto řešení vychází též současná podoba 

mezinárodního zdanění příjmů a výrazně ovlivňuje jak vznik CFC struktur, tak podobu CFC pravidel. 

V souvislosti se dvojím zdaněním je věnována pozornost zejména (i) principům, z nichž vychází 

právní úprava, jejímž účelem je zamezení dvojímu zdanění, tj. primárně daňové smlouvy, a dále 

(ii) jednotlivým metodám, kterými je dvojímu zdanění zamezováno. Dále se kapitola věnuje 

problematice dvojího nezdanění a způsobům, kterými je eliminováno, a kterými jsou zejména opatření 

proti vyhýbání se zdanění (např. opatření proti hybridním nesouladům). Na závěr se kapitola věnuje 

důsledku v podobě nízkého a nedostatečného zdanění příjmů plynoucích CFC a s ním související erozi 

základu daně ovládající společnosti ve státě její daňové rezidence. Tento posledně jmenovaný důsledek 

je tím důsledkem CFC struktur, kterému se státy snaží zamezit prostřednictvím CFC pravidel 

a kterého ovládající společnosti dosahují přesouváním a kumulováním zisků v CFC, která je daňovým 

rezidentem ve státě s nízkým daňovým zatížením. 

Kapitola 5 se podrobně zabývá CFC pravidly, tedy opatřením, kterým státy reagují na výše 

zmíněné důsledky v podobě nedostatečného zdanění příjmů a v podobě eroze základu daně ovládající 

společnosti. Tato kapitola podrobně analyzuje současnou právní úpravu CFC pravidel obsaženou 

v zákoně o daních z příjmů, a to ve světle CFC pravidel směrnice ATAD, která byla touto právní 

úpravou do zákona o daních z příjmů transponována, a ve světle doporučení vzešlých z Akce 3 

projektu BEPS, z nichž směrnice ATAD vychází. Nejprve se kapitola věnuje základnímu principu 

fungování CFC pravidel, teoretickým modelům jejich právní koncepce a účelu CFC pravidel. 

Tyto poznatky jsou posléze vztaženy k české právní úpravě a je identifikována právní koncepce 
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českých CFC pravidel a jejich účel. Následně jsou podrobně analyzovány jednotlivé konstrukční prvky 

českých CFC pravidel, přičemž je kladen důraz na ty prvky, které jsou problematické (i) z hlediska 

dosažení účelu CFC pravidel v podobě zamezení vyhýbání se zdanění a (ii) z hlediska souladu 

s právem EU. Jako první jsou zkoumány konstrukční prvky, které vymezují rozsah působnosti 

CFC pravidel. Těmito prvky jsou (i) ovládající společnost, (ii) CFC, (iii) příjmy plynoucí CFC 

a (iv) míra daňového zatížení ve státě daňové rezidence CFC. Poté jsou analyzovány konstrukční 

prvky nezbytné pro samotnou aplikaci CFC pravidel, kterými jsou (i) určení příjmů zahrnovaných 

do základu daně ovládající společnosti a výpočet jejich výše, (ii) způsob zahrnutí těchto příjmů 

do základu daně, který se odvíjí od právní koncepce CFC pravidel, a (iii) metody zamezení dvojímu 

zdanění CFC příjmů, které aplikací CFC pravidel vzniká. 

V kapitole 6 jsou na základě analýzy právní úpravy českých CFC pravidel, provedené 

v předešlé kapitole, posouzeny jednotlivé konstrukční prvky, které jsou problematické z hlediska 

dosažení účelu těchto pravidel. Následně jsou navrženy možná řešení a úpravy těchto prvků tak, 

aby účelu CFC pravidel mohlo být dosaženo. Tyto návrhy možných úprav jednotlivých konstrukčních 

prvků jsou posouzeny jednak z hlediska souladu s primárním právem EU a dále též z hlediska 

zbytečně zatěžující transpozice směrnice ATAD, pokud se jedná o návrh právní úpravy, která by 

rozšiřovala rozsah působnosti CFC pravidel. Další část této kapitoly se podrobně zabývá souladem 

českých CFC pravidel s primárním právem EU (konkrétně svobodou usazování), co se týče rozsahu 

působnosti CFC pravidel. Za tímto účelem je analyzována relevantní judikatura SDEU a následně je 

posouzen vztah kritéria výkonu podstatné hospodářské činnosti, které stanoví česká právní úprava, 

a kritéria čistě vykonstruovaných operací, které hodnotí SDEU při posuzování souladu CFC pravidel 

s primárním právem EU. V poslední části se tato kapitola věnuje souladu českých CFC pravidel 

s daňovými smlouvami. Nejprve jsou nastíněny základní skutečnosti, které mohou vést 

k potenciálnímu rozporu CFC pravidel s daňovými smlouvami. S ohledem na koncepci českých 

CFC pravidel je následně posouzen jejich soulad s alokačními právními normami daňových smluv 

a schopnost dostát při aplikaci CFC pravidel závazku plynoucímu z těchto smluv, kterým je zamezení 

dvojímu zdanění příjmů. 

V poslední kapitole jsou shrnuty závěry z předchozích kapitol a zodpovězeny jednotlivé 

výzkumné otázky. 
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2 Teoretická východiska právní úpravy pravidel pro ovládané zahraniční 
společnosti 

2.1 Úvod 

Cílem této kapitoly je vymezit skutečnosti, které z daňového hlediska motivují daňové 

poplatníky k vytváření nadnárodních struktur, jejichž součástí jsou CFC, a které mají vliv na podobu 

a aplikaci CFC pravidel, jakožto opatření daňového práva, jehož cílem je minimalizovat daňové 

důsledky těchto struktur89, které jsou z pohledu daňové politiky států, které CFC pravidla aplikují, 

nežádoucí.90 

Vymezení těchto skutečností a jejich vzájemných vztahů je základním předpokladem pro další 

zkoumání těchto daňových struktur z pohledu mezinárodního zdanění příjmů, a tudíž i pro zkoumání 

CFC pravidel. Jejich vymezení současně poskytuje teoretický základ nezbytný pro posouzení 

výzkumných otázek položených v úvodu této práce a pro vystavění argumentů, které podporují závěry 

předestřené v úvodu této práce. 

Těmito skutečnostmi jsou primárně daňová jurisdikce státu, konkrétně její rozsah, včetně 

právních titulů, od kterých je tento rozsah odvozen, dále charakter daňové politiky státu, která 

je v rámci daňové jurisdikce realizována prostřednictvím konkrétního daňového systému, 

a samozřejmě právní úprava, ve které jsou jurisdikční tituly a daňový systém zakotveny. 

Za účelem dosažení uvedeného dílčího cíle tato kapitola shrnuje právní tituly a jejich aspekty, 

od kterých státy odvozují svou daňovou jurisdikci. Těmito tituly jsou primárně daňové rezidenství 

a zdroj příjmu, jejichž nezbytným předpokladem je existence a vymezení institutu daňového 

poplatníka a institutu příjmu.91 Následně se kapitola věnuje způsobu, jakým je v rámci jurisdikce 

realizována daňová politika jednotlivých států, a různorodosti daňových systémů jednotlivých států, 

která je jeho důsledkem. Dále jsou v kapitole shrnuty druhy právních systémů (systém mezinárodního 

práva, práva EU a vnitrostátního práva), ve kterých jsou jednotlivé daňové systémy a jurisdikční tituly 

zakotveny, popř. modifikovány, a způsob, jakým mezi sebou tyto právní systémy interagují. 

2.2 Daňová jurisdikce 

Za vznikem a existencí právní úpravy v oblasti mezinárodního zdanění příjmů stojí rozsah 

daňové jurisdikce jednotlivých států a charakter její realizace v podobě konkrétního daňového 

                                                
89 Podrobněji k daňovým důsledkům využívání CFC struktur vizte kapitolu 3. 
90 K tomu vizte též ŠMIRAUSOVÁ, Petra, 2020. Daňová jurisdikce z pohledu CFC pravidel. Daně a finance. Praha: 
Comenius Print, 28(1-4), 4-9. ISSN 1801-6006. 
91 Brauner rozlišuje sedm úrovní pravidel, na základě kterých je v současné době obvykle určena daňová jurisdikce 
jednotlivého státu. BRAUNER, Yariv, ref. č. 105, s. 266. 
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systému. Nezřídka vznikají situace, v nichž se dvě či více daňových jurisdikcí svým rozsahem 

překrývají – konkurují si92, nebo naopak situace, v nichž příjem nespadá do žádné z nich.93 Následky 

těchto situací mohou mít podobu dvojího či vícečetného zdanění94 či dvojího nezdanění95, které státy 

z pohledu své daňové politiky převážně vnímají jako nežádoucí96. Obdobně státy nahlížejí na situace 

s přeshraničním prvkem97, ve kterých je příjem sice zdaněn (ať už vícekrát či pouze jednou, kdy tudíž 

ani nevzniká konkurence daňových jurisdikcí), avšak je zdaněn pouze minimálně, či vůbec 

(např. z důvodu preferenčního režimu jednoho ze zainteresovaných států) ve srovnání se situací, 

ve které by přeshraniční prvek nebyl přítomen.98 A jsou to právě tyto zmíněné situace (popřípadě jejich 

kombinace) se svými důsledky, které jsou předmětem právní úpravy mezinárodního zdanění, jejímž 

cílem je těmto důsledkům předcházet či je minimalizovat, pokud již vznikly, a tím eliminovat výskyt 

dvojího či vícečetného zdanění na jedné straně a erozi základů daně jednotlivých států na straně 

druhé.99 

Prvním ze zmíněných aspektů daňové jurisdikce, který je z hlediska mezinárodního zdanění 

příjmů významný, je její rozsah. Přestože vznik daňových struktur, jejichž součástí je CFC, je z velké 

části motivován rozdílností jednotlivých daňových systémů, rozsah daňové jurisdikce a jeho právní 

zakotvení je nezbytným předpokladem pro jejich vznik. Rozsah daňové jurisdikce současně 

podstatným způsobem ovlivňuje podobu a aplikaci CFC pravidel a jejich vztah k dalším opatřením, 

jejichž cílem je eliminovat BEPS a vyhýbání se zdanění v oblasti daní z příjmů. 

                                                
92 K pojmu konkurence jurisdikcí vizte např. PULGRET, Miroslav, 2010. Vybrané kapitoly jurisdikce v mezinárodním právu. Praha. 
Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10397/. Disertační práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 
Vedoucí práce Prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., s. 17. 
93 Někteří autoři přistupují k obsahu pojmu mezinárodního zdanění příjmů jako k oblasti zabývající se především otázkou 
zdanění přeshraničních příjmů či transakcí. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 20. Další 
zohledňují též aspekt v podobě daňového subjektu. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 10. 
; HELMINEN, Marjaana, ref. č. 198, s. 31. K pojmu mezinárodní zdanění vizte též poznámku pod čarou č. 4. 
94 AVI-YONAH, Reuven S., 2015. Advanced Introduction to International Tax Law. Cheltenham: Edward Elgar, s. 9. ISBN 
9781781952375. Může se jednat jak o právní, tak ekonomické dvojího zdanění. K tomu blíže vizte např. 
OSTASZEWSKA, Ola a Belema OBUOFORIBODATE, ed., 2018. Roy Rohatgi on International Taxation − Volume 1: 
Principles. Amsterdam: IBFD, s. 21-24. ISBN 978-90-8722-494-3. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer 
MULLIGAN, ref. č. 19, s. 94. Podrobněji k daňovým důsledkům v podobě dvojího zdanění a dvojího nezdanění vizte 
kapitola č. 4. 
95 Podrobně se problematikou dvojího nezdanění zabývá např. PARADA, Leopoldo, 2018. Double non-taxation and the use 
of hybrid entities: an alternative approach in the new era of BEPS. Alphen aan den Rijn, Nizozemsko: Kluwer Law International, 
s. 15-106. ISBN 978-90-411-9991-1. Dále vizte též OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, 
s. 35. Charakteru dvojího nezdanění a jeho vztahu k vyhýbání se zdanění se podrobně věnuje BABČÁK, Vladimír, 
ref. č. 70. 
96 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 19. 
97 Blíže k těmto situacím vizte KOTÁB, Petr, ref. č. 3, s. 6-8. 
98 Podrobněji k těmto důsledkům vizte kapitolu 4 část 4.4. 
99 Erozí základu daně je obvykle označována situace, ve které dochází ke snížení příjmů, a tedy i základů daně poplatníků, 
které může určitý stát zdanit. Uvedené úzce souvisí a z velké části se překrývá s problematikou přesouvání příjmů. K těmto 
pojmům podrobněji vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 23, 34, 35. 
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Každý stát, který je svrchovaným subjektem mezinárodního práva, je obecně oprávněn 

vykonávat svou svrchovanou moc v rozsahu, v jakém existuje odpovídající právní titul pro její 

výkon.100 Současně je omezen závazky plynoucími z mezinárodního práva, jak obyčejového, 

tak smluvního.101 Součástí takto ohraničené jurisdikce státu je též jurisdikce daňová (popř. fiskální), 

tedy právo (a povinnost) státu stanovit a vybírat daně, cla, poplatky a obdobná peněžitá plnění.102 

Z hlediska vymezení daňové jurisdikce státu pro oblast daní z příjmů jsou přitom stěžejní dva druhy 

hmotněprávních jurisdikčních titulů, které mezinárodní právo rozeznává. Těmito tituly jsou titul 

teritoriální a titul personální. Než se však tato kapitola bude uvedenými jurisdikčními tituly podrobněji 

zabývat, je třeba věnovat pozornost institutům příjmu a poplatníka daně z příjmu. Ty jsou nezbytným 

předpokladem pro konkretizaci těchto titulů ve vnitrostátním právu, pro jejich následnou aplikaci, 

a tedy i pro vymezení daňové jurisdikce státu v oblasti daní z příjmů. Je to právě hospodářská 

skutečnost v podobě příjmu, na kterou jednotlivé státy vztahují svou daňovou jurisdikci (předmět daně 

z příjmu), a to prostřednictvím poplatníka, který je příjemcem takového příjmu (subjekt daně 

z příjmu).103,104 

2.2.1 Vymezení příjmu 

Příjem, jakožto pojem označující určitý druh hospodářské skutečnosti, je pojmem primárně 

ekonomickým, jehož obecně přijímaná definice, vychází ze Schanz-Haig-Simonsova konceptu105. 

Ten vymezuje příjem jako součet spotřeby a změny čistého jmění poplatníka.106 Použití tohoto 

                                                
100 OBERSON, Xavier, 2018. International Exchange of Information in Tax Matters. 2. vydání. Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing, s. 1. ISBN 9781786434722. ; K aktuální diskuzi týkající se problematiky suverenity a jurisdikce vizte např. 
LAGUNA, Felix Daniel Martinez, 2017. Abuse and Aggressive Tax Planning: Between OECD and EU Initiatives – 
The Dividing Line between Intended and Unintended Double Non-Taxation. World Tax Journal. Amsterdam: IBFD, 9(2), 
s. 192-194. ISSN 2352-9237. 
101 Otázka jurisdikce je upravena převážně obyčejovým mezinárodním právem. Předmětem smluvního mezinárodní právo 
jsou pouze vybrané aspekty týkající se trestní jurisdikce. RYNGAERT, Cedric, 2008. Jurisdiction in International Law. Oxford: 
Oxford University Press, s. 4. ISBN 978-0199-544-714. K limitům daňové jurisdikce v rámci EU v případě daně z příjmů 
vizte např. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 3. 
102 PULGRET, Miroslav, ref. č. 92, s. 61. 
K teoriím týkající se legitimity zdanění vizte např. PISTONE, Pasquale, Roeleveld JENNIFER, Hattingh JOHANN, 
Nogueira JOÃO FÉLIX PINTO a West CRAIG, 2019. Fundamentals of Taxation: Introduction to Tax Policy. Tax Law and Tax 
Administration. Amsterdam: IBFD, s. 4-7. ISBN 978-90-8722-537-7. 
103 Tyto skutečnosti, bez jejichž existence a právního vymezení by nebylo možné určit rozsah daňové jurisdikce pro účely 
daně z příjmu, jsou zároveň základními konstrukčními prvky daně z příjmu. Obecně k problematice konstrukčních prvků 
daně vizte např.  BOHÁČ, Radim, ref. č. 82 a 73-89. 
104 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 10. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer 
MULLIGAN, ref. č. 19, s. 22. 
105 BRAUNER, Yariv, 2003. An International Tax Regime in Crystallization. Tax Law Review. New York: NYU, 56(2), 
s. 267-268. ISSN 0040-0041. ; BOADWAY, Robin, 2012. From Optimal Tax Theory to Tax Policy: Retrospective and Prospective 
Views. Cambridge, MA: Massachusets Institute of Technology, s. 12. ISBN 978-0-262-01711-4. 
106 Vizte např. BRAUNER, Yariv, ref. č. 105, s. 267-268. ; BANKMAN, Joseph, Daniel N. SHAVIRO, Kirk J. STARK 
a Edward D. KLEINBARD, 2017. Federal Income Taxation. 17. vydání. New York: Wolters Kluwer Law & Business. ISBN 
978-1454871026.; THURONYI, Victor, ref. č. 109, s. 233-241. ; BOADWAY, Robin, ref. č. 105, s. 16. 
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konceptu v jeho čisté podobě pro daňové účely má však normativní i aplikační úskalí.107 Aby však 

zdanění příjmu mohlo být skutečně realizováno a nezůstalo pouze předmětem teorie, je nezbytné, 

aby byl příjem pro daňové účely jasně definován právní normou. Z uvedených důvodů se proto 

existující daňové systémy při vymezení příjmu od Schanz-Haig-Simonsova konceptu odchylují108. 

Zpravidla kombinují tento obecný přístup k vymezení příjmu s vymezením příjmu prostřednictvím 

výčtu jeho jednotlivých druhů, který umožňuje zohlednit jejich odlišnou povahu, a dále s vymezením 

příjmu, které je založeno na účetních pravidlech.109,110 Konstrukce vymezení příjmu bývá pro účely 

právní jistoty doplněna výčtem transakcí, které nejsou považovány za předmět daně z příjmu, 

ať už proto, že se z ekonomického hlediska o příjem nejedná (tj. nejedná se z hlediska Schanz-Haig-

Simonsova konceptu příjmu o spotřebu ani o zvýšení hodnoty čistého jmění) nebo existuje jiný důvod 

pro vyloučení takové transakce z předmětu daně (například se jedná o příjem, který je zdaněn jinou 

daní).111 Účelem takového negativního výčtu transakcí je ohraničení jinak široce vymezeného příjmu.112 

I přes snahu zákonodárce vytvořit jednoznačnou definici příjmu, však mohou vznikat situace, 

kdy kvalifikace určité transakce jako příjmu či jako určitého druhu příjmu bude předmětem sporu. 

Vymezení příjmu proto může být upřesněno též závěry příslušných orgánů soudní moci.113 Konkrétní 

podoba zdanitelného příjmu je pak podle daňově-politických priorit státu dotvářena dalšími 

                                                
107 Vizte např. BANKMAN, Joseph, Daniel N. SHAVIRO, Kirk J. STARK a Edward D. KLEINBARD, ref. č. 106, s. 55-
58, 132-282. ; AULT, Hugh J. a David F. BRADFORD, 1990. Taxing International Income: An Analysis of the U.S. 
System and Its Economic Premises. RAZIN, Assaf a Joel SLEMROD, ed. Taxation in the Global Economy. Chicago: 
University of Chicago Press, s. 26-29. ISBN 0-226-70591-9. 
108 Vizte např. MCCAFFERY, Edward J., 2005. A New Understanding of Tax. Michigan Law Review. Ann Arbor, 103(5), 
885-899. Dostupné také z: https://repository.law.umich.edu/mlr/vol103/iss5/1. 
109 BURNS, Lee a Rick KREVER, 1998. Chapter 14: Individual Income Tax. THURONYI, Victor. Tax Law Design 
and Drafting: Volume 2. Washington, D.C.: International Monetary Fund, s. 495. ISBN 9781557756336. Zákon o daních 
z příjmů v případě fyzických osob rozlišuje konstrukční prvky v podobě vynětí z předmětu daně a osvobození a dále 
rozlišuje několik druhů příjmů, kdy pro každý z nich jsou stanovena specifická pravidla pro určení dílčího základu daně. 
Vizte § 3 až 10 ZDP. V případě právnických osob se pak při stanovení základu daně primárně vychází z výsledku 
hospodaření (zisku či ztráty) určeného na základě právních předpisů upravujcích účetnictví. K vymezení předmětu 
a základu daně u právnických osob v ZDP vizte § 18 až 19b a § 23 ZDP. 
110 Využití těchto dvou základních přístupů k vymezení příjmu lze vysledovat napříč daňovými systémy jednotlivých států. 
Obecné vymezení příjmu vychází ze Schanz-Haig-Simonsova konceptu a celý příjem je v takovém případě zdaňován jako 
jeden celek. V případě vymezení příjmu prostřednictvím jeho jednotlivých druhů je zdaněn samostatně každý z těchto 
druhů. V praxi se však tyto přístupy v čisté podobě nevyskytují. Zákonodárci je ve svých právních řádech používají oba 
současně, kdy obecnou definici příjmu doplňují tak, aby byla pokud možno co nejširší a současně umožnila při zdanění 
zohlednit specifika jednotlivých druhů příjmů. BURNS, Lee and Rick KREVER, ref. č. 109, s. 495. 
111 V případě ZDP byly do konce roku 2013 z předmětu daně vyloučeny příjmy plynoucí v souvislosti s dary a dědictvím, 
jelikož tyto příjmy byly předmětem daně podle zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací 
a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
112 Podle ZDP se tak za předmět daně v případě fyzických osob nepovažuje např. „příjem“, který věřitel nabude 
v souvislosti se splacením zápůjčky či úvěru. Vizte § 3 odst. 4 ZDP. Toto vynětí naopak není nutné v případě právnických 
osob, u nichž vymezení příjmů vychází z akruálního principu. Vizte § 23 odst. 2 ZDP. 
113 Vizte např. BANKMAN, Joseph, Daniel N. SHAVIRO, Kirk J. STARK a Edward D. KLEINBARD, ref. č. 106, s. 58. 
K judikatuře týkající se obsahu pojmu příjem vymezeného v ZDP vizte např. rozhodnutí NSS ze dne 30. 8. 2018 
č. j. 2 Ads 25/2018 – 28. ; Rozhodnutí NSS ze dne 25. 6. 2020 č. j. 5 Ads 208/2019. ; Rozhodnutí NSS ze dne 13. 2. 2014 
č. j. 6 Ads 46/2013. 
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konstrukčními prvky v podobě vynětí příjmu ze základu daně114 či osvobození příjmu od daně115, které 

dále zužují zdanitelný příjem. 116 Důvodem může být například snaha zamezit ekonomickému dvojímu 

zdanění.117 Pro stanovení daňové jurisdikce a pro následné zdanění příjmů je pak rozhodující právě 

zmíněné právní vymezení příjmu. Toto vymezení je tudíž stěžejní i pro účely této práce, v níž je pojem 

příjem nadále používán ve smyslu jeho právního vymezení. 

Vymezení příjmu (společně s vymezením poplatníka) hraje významnou roli též při stanovení 

a aplikaci CFC pravidel. Tato pravidla jsou obecně konstruována tak, aby umožnila státu, který je 

aplikuje, zdanit budoucí příjmy daňových rezidentů – ovládajících společností, které jim plynou 

z podílů na zisku držených v zahraničních společnostech, a to již ve chvíli, kdy příjmy obdrží tato 

zahraniční společnost, aniž by musely být vyplaceny ve formě podílu na zisku ovládající společnosti.118 

Tato pravidla z hlediska daňové jurisdikce státu nepředstavují nic jiného než její rozšíření na určitý 

okruh (zpravidla) pasivních příjmů119 (např. dividendy, úrokové příjmy, licenční poplatky) plynoucích 

zahraniční společnosti ovládané poplatníkem, který je daňovým rezidentem ve státě uplatňujícím 

příslušná CFC pravidla.120 Okruh pasivních příjmů podrobených CFC pravidlům (tzv. CFC příjmů) 

může být vymezen různě, zpravidla však státy používají k vymezení buď (i) taxativní výčet pasivních 

příjmů121, (ii) pravidlo, podle kterého se testuje, zda by CFC byla schopná získat posuzované příjmy 

i v případě, že by nebyla CFC122, a pokud nebyla, pak se považují za CFC příjmy, nebo (iii) kombinaci 

                                                
114 Jedná se o příjmy, které již byly zdaněny daní z příjmů a k jejich vynětí dochází z důvodu zamezení dvojímu zdanění, 
zejména v důsledky aplikace norem daňových smluv. K tomu v zákoně o daních z příjmů vizte § 38f ZDP. 
115 Tyto dva konstrukční prvky (a dále též například odčitatelnost úroků jako výdaje na zajištění, dosažení a udržení příjmů) 
však velmi často představují tu část právní úpravy, která je využívána ke snižování základu daně za účelem vyhýbání se 
zdanění například prostřednictvím hybridních uspořádání. HRDLIČKA, Lukáš, ref. č. 72, s. 33-34. Obecně k těmto 
konstrukční prvkům vizte např. BOHÁČ, Radim, ref. č. 82, s. 83-84. 
116 BANKMAN, Joseph, Daniel N. SHAVIRO, Kirk J. STARK a Edward D. KLEINBARD, ref. č. 106, s. 413-474. 
117 Tento důvod je typický např. pro příjmy z podílu na zisku vyplácené společníkovi, který poplatníkem daně z příjmů 
právnických osob. Vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 51-52. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer 
MULLIGAN, ref. č. 19, s. 120-121. Podrobněji k fungování CFC struktur vizte kapitolu 3. 
118 V opačném případě, resp. při absenci CFC pravidel, může být o rozdělení zisku rozhodnuto až po velmi dlouhé době, 
popř. vůbec a příjmy zadržené v CFC jsou pak použity např. k dalším investicím v rámci zahraniční činnosti nadnárodní 
společnosti. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 119. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, 
s. 550 a 553. 
119 Není však vyloučeno, že stát CFC pravidla aplikuje též na aktivní příjmy, zejména pokud je cílem státu prostřednictvím 
těchto pravidel zabránit odlivu kapitálu do zahraničí. K tomu blíže vizte OECD, ref. č. 6, s. 13 a 51. ; PINETZ, Erik, 
Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 197. ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. 
120 Toto rozšíření je založené na personálním jurisdikčním titulu, jelikož  CFC pravidla udělují státu, ve kterém je ovládající 
společnost rezidentem, sekundární právo CFC příjmy zdanit. K tomu blíže vizte OECD, ref. č. 6, s. 51. Způsob, jakým 
CFC pravidla erozi základu předcházejí fakticky spočívá „v přenesení okamžiku vzniku daňové povinnosti ovládající osoby ve státě 
její rezidence dopředu v čase“, jinými slovy daňová povinnost ovládající osoby ve státě její rezidence související s příjmy z podílu 
na zisku CFC vznikne již v okamžiku, kdy tyto příjmy získá CFC a nikoli až při skutečném rozdělení zisku. OATS, Lynne, 
Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 550. Příkladem mohou být vybrané pasivní příjmy plynoucí dceřiné 
společnosti, které jsou na základě CFC pravidel zahrnuty též mezi zdanitelných příjmy mateřské společnosti, které je 
daňovým rezidentem v jiném státě než dceřiná společnost.  
121 Pokud se CFC pravidla vztahují na taxativně vymezený okruh pasivní příjmů, pak je současně je velmi podstatné, jakým 
způsobem jsou vymezeny jednotlivé druhy dotčených příjmů (např. dividenda, úrokový příjem, licenční poplatky apod.). 
122 OECD, ref. č. 6, s. 47 odst. 81.  
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těchto dvou přístupů123,124. Vymezení CFC příjmů je tedy jedním ze stavebních prvků CFC pravidel, 

které umožňují zdanění těchto příjmů státem, který CFC pravidla aplikuje (tzn. ve státě, ve kterém je 

ovládající společnost daňovým rezidentem). 

2.2.2 Vymezení poplatníka 

Druhým institutem, jehož vymezení je stěžejní pro určení jurisdikce v oblasti daní z příjmů, 

je subjekt, který lze daní zatížit. Tento subjekt daně, kterým je příjemce příjmu, je označován jako 

poplatník daně z příjmu. Pro účely daně z příjmu fyzických osob je vymezení poplatníka poměrně 

jednoduchou záležitostí, jedná se o každou fyzickou osobu.125 O poznání složitější je situace v případě 

daně z příjmu právnických osob126, u které je vymezení poplatníka založeno na pojetí právnické osoby 

jako samostatného subjektu práva.127 Potenciálním subjektem daně z příjmu právnických osob je tedy 

entita, která je pouze určitým právním konceptem, na jehož konci se opět nacházejí fyzické osoby.128 

Důsledkem uvedené skutečnosti je jednak to, že daňový systém se nevyhnutelně musí vypořádat 

též s interakcí daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob, a dále to, že v oblasti 

daně z příjmu právnických osob panuje mezi akademiky diskuze ohledně samotné existence této daně 

a jejího opodstatnění129.  Daň z příjmu právnických osob je nicméně nadále běžnou součástí 

existujících daňových systémů a státy tak prostřednictvím vymezením poplatníka daně z příjmu 

právnických osob musí určit, které z těchto právních entit kvalifikují jako subjekt daně z příjmu, 

                                                
123 K tomu blíže vizte OECD, ref. č. 6, s. 43 odst. 73.  
124 První z těchto přístupů (taxativní výčet příjmů) zvolil též český zákonodárce při transpozici CFC pravidel směrnice 
ATAD. Vizte § 38fa odst. 1 písm. a) a odst. 5 zákona o daních z příjmů. Ustanovení § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP dále 
stanoví stanoví podmínku, podle které mohou být příjmy CFC přiřazeny a zdaněny u ovládající společnosti, která je 
daňovým rezidentem České republiky, pouze pokud CFC nevykonává podstatnou hospodářkou činnost. Pokud je tato 
podmínka splněna (tzn. výkon podstatné hospodářské činnosti není prokázán), hledí se na činnost CFC a na nakládání 
s jejím majetkem jako by byly uskutečněny ovládající společností, pokud z těchto činností plynou pasivní příjmy taxativně 
vymezené v § 38fa odst. 5 ZDP. 
125 Vizte např. BURNS, Lee and Rick KREVER, ref. č. 109, s. 495. V určitých případech se může jednat dokonce 
o fyzickou osobu, která zemřela. Vizte § 239b DŘ. 
126 V této je práci je používáno označení „daň z příjmů právnických osob“ tak, jak jej používá ZDP. Tedy jako daň, jejímž 
subjektem jsou též entity, které nejsou nadány právní osobností, jako je tomu v případě podílových či svěřenských fondů. 
Vizte § 17 odst. 1 ZDP. Obdobně pojem „právnická osoba“ je používán jako označení pro poplatníky daně z příjmů 
právnických osob, bez ohledu na to, zda jsou z hlediska občanskoprávního nadány právní osobností. V případě, že je 
nutno tyto poplatníky rozlišit, práce tuto skutečnost výslovně uvádí. 
127 Pojetí právnické osoby jako separátní entity s vlastní právní osobností a subjektivitou též z hlediska daňového práva je 
současně jednou z příčin, která vede ke vzniku CFC struktur, společně s rozdílností daňových systémů, resp. rozdílnosti 
daňového zatížení v jednotlivých státech. Vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, 
s. 551. V případě aplikace CFC pravidel pak dojde v rukou mateřské společnosti ke zdanění příjmů CFC, které doposud 
této mateřské společnosti nebyly rozděleny jako podíl na zisku, čímž se stát aplikující CFC pravidla odchyluje od obvyklého 
zacházení s nadnárodními společnosti, kdy jsou jednotlivé společnosti, které jsou součástí nadnárodní společnosti, 
považovány za samostatné subjekty daně. Ibid, s. 9 a 550. 
128 PISTONE, Pasquale, Roeleveld JENNIFER, Hattingh JOHANN, Nogueira JOÃO FÉLIX PINTO a West CRAIG, 
ref. č. 102, s. 85. 
129 Vizte např. SCHWARZ, Stephen a Daniel J. LATHROPE, 2016. Fundamentals of Corporate Taxation: Cases 
and Material. Ninth Edition. 9. vydání. USA: Foundation Press, s. 3-5. ISBN 978-1-63459-602-2. ; ARNOLD, Brian J., 
ref. č. 19, s. 5-6.  
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a zda je tak kvalifikují zcela (pak jsou označovány jako daňově netransparentní), z části (částečně 

daňově transparentní), nebo je za subjekt daně vůbec nebudou považovat (budou daňově zcela 

transparentní). Při tomto vymezení se lze setkat s různými přístupy.130 Za poplatníka přitom může být 

považována též entita, která v rovině soukromoprávní není nadána právní osobností, daňové právo 

ji však pro daňové účely přiznává nezbytná práva a ukládá povinnosti.131 Toto pojetí daně z příjmů 

právnických osob (založené na pojetí právnické osoby jako samostatného daňového subjektu) je zcela 

zásadní z hlediska existence struktur, jejichž součástí je CFC, jelikož společně s upřednostněním 

principu CIN132 při zdanění příjmů právnických osob, vytváří prostor pro využití CFC v rámci 

daňového plánování a vyhýbání se zdanění.133 Ještě více komplikovaným se vymezení poplatníka daně 

z příjmu právnických osob stává ve chvíli, kdy je zákonodárce postaven před otázku, které 

ze zahraničních entit mají být kvalifikovány jako poplatník daně z příjmu, a to nejen v případech, 

kdy těmto zahraničním entitám plynou příjmy ze zdroje na území státu, který poplatníka vymezuje 

pro účely svého daňového práva134.  Způsob, jakým je v rámci daňového práva na zahraniční entity 

nahlíženo, je totiž důležitý i v dalších situacích, mezi které se řadí i aplikace CFC pravidel, pro jejichž 

účely musí být vymezena ovládaná zahraniční společnost135. Přitom je na rozhodnutí každého státu, 

jaký přístup k zahraničním entitám zvolí136, což může mimo jiné vést ke vzniku hybridního 

nesouladu137, který, pokud je kombinován se strukturou zahrnující CFC, je třeba při stanovení CFC 

pravidel zohlednit.138 Na základě prvního z těchto přístupů, které může stát zvolit, se jako poplatník 

kvalifikuje zahraniční entita, která dosahuje dostatečné míry podobnosti či je srovnatelná s entitou 

založenou podle práva daného státu. Podle druhého z nich se jako poplatník kvalifikuje entita, která 

                                                
130 HARRIS, Peter, 2013. Corporate Tax Law: Structure, policy and practice. Cambridge: Cambridge University Press, s. 79-88. 
ISBN 978-1-107-03353-5. 
131 HARRIS, Peter, ref. č. 130, s. 17. V případě ZDP se jedná např. o svěřenské či podílové fondy. Vizte § 17 ZDP. 
132 Blíže k těmto principům vizte kapitolu 4. 
133 Upřednostnění CIN v tomto případě znamená výjimku ze systému zdanění, který je založený na zdanění celosvětových 
příjmů daňových rezidentů. K tomu blíže vizte kapitolu 4 část 4.2. Dále vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 5-6 
a 36. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 551. 
134 K tomu obecně vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 33-34, 323-346. 
K podrobnější analýze vizte též PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 109 a násl. Dále k této problematice ve vztahu 
k vymezení CFC vizte kapitolu 5 část 5.3.1.1. 
135 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 34-36. ; WENZEL, Peter, 2019. Making Germany’s CFC Rules Effective Again: 
A Comparative Analysis to Spain’s and UK’s CFC Rules to Find the Best ATAD Compliant Approaches Provided in the OECD/G20’s 
Report on Designing Effective CFC Rules. Španělsko. Disertační práce. En la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 
136 Zvolené přístupy jsou postaveny na roveň, přičemž v současné době nelze nalézt daňový systém, který by obsahoval 
kvalifikaci zahraničních entit v takové podobě, že by zcela eliminoval možnost jejího obcházení či zneužití. K tomu obecně 
vizte PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 109. 
137 HRDLIČKA, Lukáš, ref. č. 72, s. 58-66. 
138 K tomu blíže vizte OECD, ref. č. 6, s. 22-23. 
Mohou nastat situace, kdy se na hybridní nesoulad spočívající v právní kvalifikaci zahraniční entity, který je kombinovaný 
se strukturou zahrnující CFC a který vede ke dvojímu odpočtu či odpočtu bez zahrnutí, nebude vztahovat opatření 
namířené proti hybridním nesouladům. V takovém případě je třeba na hybridní nesoulad reagovat prostřednictvím CFC 
pravidel. K tomu blíže vizte kapitolu 3. Dále vizte též OECD, ref. č. 6, s. 22-23. 
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má samostatnou právní osobnost. Třetí přístup kvalifikuje entitu výlučně na základě tuzemské právní 

úpravy. Další z nich přisuzuje všem zahraničním entitám pro daňové účely stejné postavení, 

tj. kvalifikuje buď všechny jako poplatníky nebo je všechny považuje za daňově transparentní. 

Poslední přístup umožňuje, aby si zahraniční entita zvolila, jakým způsobem s ní bude pro daňové 

účely státu zacházeno.139 Je proto zřejmé, že není-li přístup jednotlivých států k vymezení poplatníka 

daně z příjmů právnických osob koordinován (což je v současné chvíli běžný jev), může takový stav 

snadno vést k tomu, že určitá entita bude kvalifikována jako poplatník více státy zároveň či naopak 

nebude za poplatníka považována v žádném z nich. 

Fyzické osoby a ostatní entity, které se kvalifikují jako poplatníci, jsou pak rozlišovány 

na daňové rezidenty a daňové nerezidenty, a to podle právního titulu, na kterém je založena daňová 

jurisdikce státu ve vztahu k těmto poplatníkům. 

2.2.3 Rozsah daňové jurisdikce 

V okamžiku, kdy je pro účely daní vymezen její předmět (příjem) a subjekt (poplatník), 

lze hledat odpověď na otázku, které z transakcí naplňujících definici příjmu lze podrobit daním 

z příjmů určitého státu. Možnost státu zatížit (prostřednictvím subjektu daně) určitou skutečnost daní, 

je dána rozsahem jeho daňové jurisdikce, která představuje jednu ze součástí jeho jurisdikce jako 

celku140. S hledáním této odpovědi je proto třeba začít v mezinárodním právu (a to primárně v právu 

obyčejovém)141, které upravuje jurisdikci jednotlivých subjektů mezinárodního práva, včetně jurisdikce 

států. Poté je možné pokračovat směrem k vnitrostátním daňovým normám jednotlivých států, 

v nichž jsou specifikovány jurisdikční tituly pro účely aplikace daňového práva každého z těchto 

států.142 Tato vnitrostátní úprava je pak ve většině případů korigována opět mezinárodním právem 

(v tomto případě především smluvním mezinárodním právem v podobě smluv o zamezení dvojímu 

zdanění) a v případě členských států EU též právem EU.143 

Mezinárodní právo rozeznává několik hmotněprávních jurisdikčních titulů, které představují 

nezbytný předpoklad výkonu státní moci. Tyto tituly jsou právním vyjádření vztahu mezi státem 

                                                
139 PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 109 a 118-128. Typickým příkladem posledního zmíněného přístupu je tzv. „check-
the-box“ režim zakotvený v USA, který umožňuje nadnárodním společnostem zvolit, zda bude se zahraniční entitou 
nakládáno jako s transparentní či nikoli. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 369-371. 
140 „Z hmotněprávního hlediska je jurisdikce oprávněním státu stanovit konkrétní osobě práva a povinnosti, čímž ji podřídí svému 
vnitrostátnímu právu (jurisdiction to prescribe).“ PULGRET, Miroslav, ref. č. 92, s. 187. 
141 Existující mezinárodní smluvy se týkají pouze mezinárodního práva trestního. RYNGAERT, Cedric, ref. č. 101, s. 4. 
142 „Úprava jurisdikčních otázek ve vnitrostátním právu je nezbytná, neboť se jí řídí orgány státu při své každodenní činnosti, tedy i při řešení 
případných jurisdikčních konfliktů mezi jednotlivými subjekty mezinárodního práva.“ PULGRET, Miroslav, ref. č. 92, s. 189. 
143 Podoba mezinárodního práva v oblasti daní z příjmů je dále významně ovlivněna soft-law dokumenty ze strany 
mezinárodních subjektů jakými je např. OECD. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 45. 
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a osobou, který je natolik úzký a efektivní144, že státu umožňuje této osobě stanovit práva a uložit 

povinnosti145. V případě, že je hmotněprávní titul doprovázen též procesním oprávněním státu 

stanovená práva a povinnosti vymáhat (tedy exekučním jurisdikčním titulem146), pak je stát oprávněn 

a zároveň schopen podrobit konkrétní osobu výkonu své moci, včetně zdanění. Z hlediska daňového 

práva jsou stěžejní dva z hmotněprávních jurisdikčních titulů rozeznávaných mezinárodním právem. 

Prvním z nich je titul teritoriální, kdy je pro vznik vztahu mezi státem a osobou či věcí rozhodujícím 

aspektem území státu. Jurisdikce založená na tomto titulu se vztahuje na osoby a věci, které se 

nacházejí na území tohoto státu. Druhým z nich je titul personální, kdy je vztah mezi státem a osobou 

odvozen od vztahu státní příslušnosti, popřípadě od jiného dostatečně úzkého a efektivního vztahu 

(jiného než vztahu založeného na teritorialitě)147. V tomto případě se jurisdikce vztahuje na osoby, 

které mají ke státu uvedený úzký vztah, ať se nacházejí kdekoliv.  Pro účely stanovení daňové jurisdikce 

jsou tyto tituly modifikovány tak, aby vyhovovaly aplikačním požadavkům daňového práva. Personální 

titul je založen na institutu daňového rezidenství a pro vznik teritoriálního titulu je rozhodné místo 

zdroje příjmu.148 

2.2.3.1 Daňové rezidenství 

Institut daňového rezidenství je, obdobně jako obecný personální jurisdikční titul, založen 

na dostatečně úzkém a efektivním vztahu mezi osobou – poplatníkem a státem. Tento vztah je však 

obvykle založen nikoliv na základě státní příslušnosti (resp. státního občanství v případě fyzických 

osob)149, nýbrž na základě jiných kritérií, jakými jsou v případě fyzické osoby především její přítomnost 

na území státu po stanovenou dobu (obvykle více jak půl roku či 183 dní v rámci dvanáctiměsíčního 

období)150 či určitá forma domicilu151. V případě právnických osob se jedná o kritéria místa sídla 

a inkorporace či méně formální kritéria, jakými jsou místo skutečného vedení či ústředního vedení 

                                                
144 PULGRET, Miroslav, ref. č. 92, s. 86. 
145 PULGRET, Miroslav, ref. č. 92, s. 187.  
146 PULGRET, Miroslav, ref. č. 92, s. 153. 
147 Např. pracovněprávní vztah k zaměstnavateli. PULGRET, Miroslav, ref. č. 92, s. 86.  
Teritoriální a personální jurisdikční titul se pak překrývají a jurisdikční titul fakticky nabývá svého opodstatnění 
až v okamžiku, kdy jsou zdaňovány příjmy, které daňovému rezidentovi plynou ze zdrojů, které nenachází ve státě, v němž 
je poplatník daňovým rezidentem. Ibid. Vizte též ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 5-6 a 36. ; OSTASZEWSKA, Ola 
and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 10. 
148 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 10. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 8. 
149 K problematice státního občanství jako kritéria pro určení rezidence vizte blíže AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, 
s. 8. 
150 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 11-12. 
151 Další kritéria pro určení daňového rezidenství obsahují kolizní normy obsažené ve smlouvách o zamezení dvojímu 
zdanění. Vizte čl. 4 Modelové smlouvy OECD. OECD, ref. č. 79, s. 105-115. Dále vizte též OSTASZEWSKA, Ola 
and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 12-14 a 22. ; KOTÁB, Petr, ref. č. 3, s. 18. 
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a kontroly152. Vzhledem ke skutečnosti, že právní zakotvení těchto kritérií a vymezení daňového 

rezidenství je primárně předmětem vnitrostátního práva každého státu, které není v tomto ohledu 

žádným způsobem koordinováno, je zřejmé, že nastávají situace, ve kterých je poplatník kvalifikován 

jako daňový rezident více státy současně (či naopak žádným státem)153. Takto vzniklá konkurence 

dvou či více daňových jurisdikcí je obvykle řešena kolizní normou obsaženou ve smlouvách 

o zamezení dvojímu zdanění.154 Vymezení daňového rezidenství ve vnitrostátní právu je současně 

nezbytné pro samotnou aplikaci těchto smluv, jelikož pouze daňový rezident smluvních států 

je oprávněn využívat výhody, které z nich plynou.155 

Definice daňového rezidenství má podstatný vliv též na aplikaci CFC pravidel, která jsou 

na tento institut navázána. Přestože jsou tato pravidla obecně přijímána primárně jako preventivní 

opatření před BEPS, stanovují právo státu, který je aplikuje, zdanit (vybrané, zpravidla pasivní) příjmy 

plynoucí CFC156, za předpokladu, že je tato CFC ovládána daňovým rezidentem tohoto státu, v jehož 

rukou jsou tyto příjmy na základě CFC pravidel zdaněny. Daňové rezidenství poplatníka je tedy jedním 

z definičních prvků ovládající osoby vymezené pro účely CFC pravidel, a tedy i předpokladem 

pro jejich aplikaci.157 CFC pravidla tímto způsobem rozšiřují daňovou jurisdikci státu založenou 

na personálním jurisdikčním titulu daňového rezidenství, a to na příjmy, které plynou daňovému 

nerezidentovi a které současně nemají zdroj na území státu aplikujícího CFC pravidla158, což by obecně 

znamenalo, že mezi tímto státem a uvedenými příjmy neexistuje dostatečně úzký a efektivní vztah, 

který by ho opravňoval tyto příjmy zdanit. Z teoretického hlediska proto CFC pravidla přistupují 

k příjmům plynoucím CFC, které mají být na základě těchto pravidel zdaněny v rukou ovládající 

společnosti, jako k domnělému příjmu ovládající společnosti z podílu na zisku (k jehož rozdělení však 

zatím nedošlo). Fakticky tím dochází k předsunutí daňové povinnosti ovládající společnosti z příjmů 

z podílu zisku v čase, a to do zdaňovacího období, ve kterém CFC vygeneruje příjmy, resp. zisk, který 

                                                
152 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 15-17. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer 
MULLIGAN, ref. č. 19, s. 77. Některá z těchto kritérií současně představují kritéria, na kterých může být založena státní 
příslušnost právnické osoby. FINNERTY, Chris J., Paulus MERKS, Mario PETTRICIONE a Raffaele RUSSO, 2007. 
Fundamentals of International Tax Planning. Amsterdam: IBFD, s. 6-7. ISBN 978-90-8722-016-7. 
153 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 22. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer 
MULLIGAN, ref. č. 19, s. 45. 
154 OECD, ref. č. 79, s. 30. 
155 Vizte čl. 1 Modelové smlouvy OECD. OECD, ref. č. 79, s. 28.; OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, 
ref. č. 94, s. 11. 
156 K rozsahu CFC pravidel, pokud se jedná o příjmy plynoucí CFC, na které se tato pravidla vztahují, vizte blíže kapitolu 
5. 
157 Současně je třeba uvést, že působnost směrnice ATAD jako celku (tedy včetně CFC pravidel) je omezena pouze 
na poplatníky daně z příjmů právnických osob. Ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob tedy minimální harmonizace 
opatření proti vyhýbání se zdanění není na úrovni EU stanovena. Vizte čl. 1 směrnice ATAD. 
158 OECD, ref. č. 6, s. 13. 
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by měl být následně rozdělen ovládající společnosti.159 Pokud navíc CFC pravidla slouží čistě jako 

nástroj, který má zabránit výhradně vyhýbání se zdanění (a tedy nepostihovat jinou legitimní aktivitu 

poplatníka v zahraniční), pak lze existenci jurisdikčního titulu opřít též o předpoklad, ze kterého 

vycházejí CFC pravidla, a to že CFC je založena zcela či částečně z daňových důvodů a současně 

nevykonává podstatnou hospodářskou činnost. To jinými slovy znamená, že v případě neexistence 

této CFC by její příjmy plynuly přímo daňovému rezidentovi – ovládající osobě a ve státě rezidence 

CFC by zdanění vůbec nepodléhaly, jelikož zde ovládající osoba není rezidentem (není dán personální 

jurisdikční titul), ani zde příjem nemá svůj zdroj (není tedy dán ani teritoriální jurisdikční titul)160.161 

2.2.3.2 Zdroj příjmu 

Teritoriální jurisdikční titul je v případě daňové jurisdikce odvozený od zdroje příjmu. Jedná 

se o poměrně komplikovaný institut, jehož podoba má své kořeny již v meziválečném období162 

a který zakládá daňovou jurisdikci toho státu, na jehož území se zdroj příjmu nachází. Ač na první 

pohled působí tento institut jako čistě ekonomický, představuje zdroj příjmu a pravidla pro jeho určení 

v současné době spíše právní koncept vzhledem k tomu, že z ekonomického hlediska nepanuje 

ohledně existence a podoby přirozeného zdroje příjmu shoda.163  

Obdobně jako je tomu u daňového rezidenství, hraje i v případě vymezení a alokace zdroje 

příjmu primární roli vnitrostátní právo. Neexistuje totiž žádné obecné pravidlo mezinárodního práva, 

které by státy v tomto případě musely respektovat, a přestože v řadě případů uplatňují obdobné 

přístupy, může aplikace rozdílných vnitrostátních režimů vést k vícenásobnému zdanění či naopak 

nezdanění.164 Teorie rozlišuje dva základní přístupy k alokaci zdroje příjmu, které státy ve svých 

právních řádech následují a které převažují též ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění. 

Východiskem je rozlišení příjmů na dvě skupiny, a to na aktivní příjmy a pasivní příjmy.  Za aktivní 

jsou obecně považovány ty příjmy, které pocházejí z činností kontrolovaných poplatníkem, např. mzdy či příjem 

z podnikání.165 Pasivními příjmy jsou naopak příjmy z investic, nad kterými poplatník kontrolu nemá166 

(např. dividendy, úrokové příjmy, příjmy v podobě licenčních poplatků či příjmů z nájmu).167 Alokace 

                                                
159 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 550. 
160 Ledaže by ovládající společnost ve státě rezidence CFC vykonávala činnost prostřednictvím stálé provozovny. Pak by 
příjmy byly na základě obvyklého znění daňových smluv byly přiřazeny stálé provozovně a zdaněny ve státě, kde se 
provozovna nachází. Vizte čl. 5 a 7 Modelové smlouvy OECD. 
161 OECD, ref. č. 6, s. 11. K teritoriálnímu jurisdikčnímu titulu podrobněji vizte kapitolu 2 část 2.2.3.2.  
162 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 8. 
163 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 8. 
164 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 19. 
165 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 12. 
166 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 12. 
167 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 265-270. 
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zdroje těchto příjmů pak koresponduje s principem prospěchu168, podle kterého by aktivní příjmy měly 

být zdaněny ve státě zdroje a pasivní příjmy ve státě, ve kterém je příjemce tohoto příjmu daňovým 

rezidentem.169 V případě aktivních příjmů je tak zdroj alokován primárně v místě, kde je vykonávána 

činnost, ze které tento příjem plyne a zdroj pasivních příjmů je alokován na území státu, ve kterém je 

umístěn kapitál, který příjem produkuje.170 S ohledem na uvedený princip a alokaci zdroje příjmů jsou 

rozlišovány dva druhy pravidel, podle kterých se tímto způsobem postupuje, a to formální 

a materiální.171 Formální pravidla pro alokaci zdroje příjmu se obecně aplikují na pasivní příjmy, které 

by podle principu prospěchu měly být zdaněny ve státě, v němž je příjemce daňovým rezidentem.172 

V takovém případě je pro určení daňové jurisdikce rozhodným kritériem daňové rezidenství příjemce 

pasivního příjmu. Materiální pravidla pro alokaci zdroje příjmu, jejichž snahou je sledovat ekonomický 

zdroj příjmu, se naproti tomu aplikují na aktivní příjmy, u kterých se předpokládá zdanění ve státě 

zdroje.173 Rozhodným kritériem pro určení jurisdikce na základě teritoriálního jurisdikčního titulu 

je tedy zdroj příjmu. 

CFC příjmy jsou ve většině případů pasivními příjmy, jsou proto s ohledem na princip 

prospěchu primárně zdaněny ve státě, ve které je CFC daňovým rezidentem. Pokud jsou však 

aplikována CFC pravidla, jsou tyto příjmy (či jejich část) zdaněny též ve státě, ve kterém je daňovým 

rezidentem ovládající společnost. 

2.2.3.3 Vymezení rozsahu daňové jurisdikce 

Vymezení rozsahu daňové jurisdikce v oblasti daní z příjmů poskytuje odpověď na otázku, 

které příjmy lze podrobit daním z příjmů určitého státu. Faktorem, který významně ovlivňuje 

rozhodnutí státu, zda svou daňovou jurisdikci založí na titulu daňového rezidenství, na titulu zdroje 

příjmu či na jejich kombinaci, je právo státu samostatně určovat své daňově-politické priority 

a následně je realizovat v podobě konkrétních daňových systémů, které se proto mohou podstatným 

způsobem lišit, a to včetně vymezení rozsahu jejich daňové jurisdikce. Napříč jednotlivými státy se 

nicméně lze setkat se dvěma převažujícími přístupy k vymezení jejího rozsahu, kdy jeden je založený 

na celosvětovém a druhý na teritoriálním principu zdanění příjmů.174 V případě, že stát svou daňovou 

jurisdikci zakládá na titulu daňového rezidenství, zdaňuje veškeré příjmy poplatníka, který se 

kvalifikuje jako daňový rezident, bez ohledu na zdroj těchto příjmů. Pokud je daňová jurisdikce 

                                                
168 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 8. 
169 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 8 a 12. 
170 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 17. 
171 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 12-14. 
172 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 4. 
173 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 6 a 12. 
174 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 20. 
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založena na teritoriálním titulu, pak jsou poplatnicí, kterým plyne příjem ze zdroje na území daného 

státu, zdaňováni bez ohledu na to, zda jsou či nejsou daňovými rezidenty státu.175 Teoreticky by mohly 

státy uplatňovat čistě pouze jeden z těchto přístupů, obvykle jsou však tyto přístupy kombinovány 

a většina států odvozuje svou daňovou jurisdikci jak na základě daňové rezidence, tak na základě 

zdroje příjmů.176 V důsledku toho mohou vznikat situace, (i) kdy dva státy alokují zdroj jednoho a toho 

samého příjmu na své území či (ii) kvalifikují téhož poplatníka jako svého daňového rezidenta, 

či (iii) situace kdy daňový rezident jednoho státu je příjemcem příjmu, který má zdroj ve druhém 

státě.177 Pokud si daňové jurisdikce uvedeným způsobem konkurují, výsledkem je dvojí či vícečetné 

právní zdanění příjmu. Řešení těchto situací je předmětem zejména mezinárodních smluv o zamezení 

dvojímu zdanění. V případě zakotvení CFC pravidel, je však nutné problematiku konkurujících si 

daňových jurisdikcí zohlednit též v rámci těchto pravidel. Vzhledem k tomu, že tato pravidla rozšiřují 

daňovou jurisdikci založenou na daňovém rezidenství též na příjmy plynoucí CFC, může v důsledku 

jejich aplikace docházet k vícečetnému zdanění. Příkladem je dvojí zdanění těchto příjmů ve státě CFC 

a ve státě, který aplikuje CFC pravidla (tedy ve státě rezidence ovládající společnosti). Součástí CFC 

pravidel by proto mělo být též opatření, které vícečetné zdanění eliminuje či bude předcházet jeho 

vzniku.178 Na opačné straně může rozdílné vymezení rozsahu daňové jurisdikce vyústit ve dvojí 

nezdanění příjmu, a to např. v situaci, kdy poplatník nebude žádným státem kvalifikován jako daňový 

rezident (případně nebude vůbec považován za subjekt daně a bude daňově transparentní) a současně 

příjem, který poplatníkovi plyne, nebude v žádném státě zdaněn na základě teritoriálního jurisdikčního 

titulu, tedy zdroje tohoto příjmu. Tyto a obdobné situace se snaží eliminovat různá opatření proti erozi 

základu daně a přesouvání zisků, jakými jsou například pravidla pro řešení hybridních nesouladů.179 

2.2.4 Charakter realizace daňové jurisdikce 

Druhým aspektem daňové jurisdikce, který je z hlediska mezinárodního zdanění příjmů 

významný, je charakter její realizace. Ten je dán podobou konkrétního daňového systému, jenž 

představuje normativní promítnutí daňové politiky jednotlivého státu, která je podstatným způsobem 

                                                
175 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 3 a 8. 
176 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 10 a 22. Příkladem státu, jehož systém by v minulosti 
dlouhodobě převážně teritoriální je Francie. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 8. Současně řada států centrální Evropy 
s daňovým systémem typicky založeným primárně na celosvětovém zdanění příjmů daňových rezidentů, stanoví vynětí 
např. pro příjmy v podobě dividend. Blíže vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, 
s. 95. 
177 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 94. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 8. 
178 K tomu vize např. OECD, ref. č. 6, s. 65-69. ; Implementation of a CFC rule: Rules to Prevent or Eliminate Double 
Taxation, 2017. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG. Limiting Base Erosion. Rakousko: Linde, s. 271-292. 
ISBN 978-3-7073-3758-7. Dále vizte kapitolu 5. 
179 Blíže k podrobné diskuzi a analýze týkajících se hybridních nesouladů vizte např. PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, 
s. 109. ; HRDLIČKA, Lukáš, ref. č. 72. 
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limitovaná mezinárodními závazky, pokud se jedná o řešení důsledků zdanění příjmů v situacích, 

ve kterých je přítomen mezinárodní prvek, tedy především důsledků v podobě dvojího zdanění, 

dvojího nezdanění, či minimálního zdanění. Tyto závazky plynou zejména ze smluv o zamezení 

dvojímu zdanění, mnohostranných smluv, jejichž převážná většina upravuje oblast správy daní, 

a v případě členských států EU samozřejmě z práva EU. Těmto aktům mezinárodního práva se 

podrobněji věnuje tato kapitola v následující části 2.3. Koordinace jednotlivých systémů daní z příjmů 

jako takových (případně částí těchto systémů) mezi jednotlivými státy však prozatím dosahuje pouze 

minimální úrovně, přičemž EU není výjimkou180. Tudíž právo každého státu samostatně určovat 

v rámci své jurisdikce své daňově-politické priority co se týče zdanění příjmů a následně je v podobě 

daňového systému realizovat vede k tomu181, že se tyto systémy mohou podstatným způsobem lišit, 

včetně velikosti daňového zatížení určitého druhu příjmu.182 Rozdílná výše celkového daňového 

zatížení identického příjmu poplatníka, které by byl příjem v různých státech podroben, pak může vést 

k důsledkům, které jsou z hlediska některých států nežádoucí, přestože si v dané situaci 

s mezinárodním prvkem nebudou jurisdikce konkurovat (případně budou konkurence či její důsledky 

vyřešeny pomocí smluv o zamezení dvojímu zdanění) a příjem tudíž nebude předmětem dvojího 

zdanění, ale ani dvojího nezdanění. Takový příjem tedy bude zdaněn, toto zdanění však může být 

velmi nízké až minimální, a tudíž srovnatelné se dvojím nezdaněním příjmu. Typicky k takto nízkému 

zdanění dochází v jurisdikcích, které jsou považovány za daňové ráje, a státech, které prima facie nejsou 

jako daňové ráje vnímány, protože mají zakotvený systém s vyšší úrovní zdanění typickou 

pro rozvinuté státy, přesto však do určité míry mají charakter daňového ráje, jelikož poskytují 

specifické daňové benefity či úlevy, jejichž cílem je přilákat zahraniční kapitál.183 Z daňového hlediska 

                                                
180 Evropská unie sice dlouhodobě vyvíjí snahu harmonizovat podstatnějším způsobem daň z příjmů právnických osob, 
zejména prostřednictvím směrnic, které by upravovaly společný základ daně z příjmů právnických osob (CCTB) a společný 
konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB).  Tato směrnice by stanovila stejná prvidla pro stanovení 
základu daně pro poplatníky daně z příjmů právnickcých osob, přičemž použtií těchto pravidel by bylo povinné pro velké 
nadnárodní společnosti. Návrhy obou směrnic byly zveřejněny 25. 10. 2016, projekt však prozatím nedospěl k realizaci. 
Důvodem je snaha států ponechat si v této oblasti pravomoci a dále nutnost přijmout takové harmonizační opatření 
jednomyslně. Podrobnějši k tomuto projektu EU vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, 
ref. č. 19, s. 664-665. Vizte též čl 115 SFEU. K aktuálnímu vývoji vizte např. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů 
právnických osob. Consilium.europa.eu [online]. 20. 10. 2020 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: 
https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/ccctb/. ; EUROPEAN COMMISSION. Common Consolidated 
Corporate Tax Base (CCCTB). Ec.europa.eu [online]. [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en. 
K tomu vizte čl. 115 SFEU. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 664-665. 
181 K tomu vizte kapitolu 4 část 4.2. 
182 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 30 a 72.  
183 Typickým příkladem těchto států, které mají běžně nastavený systém daně z příjmů právnických osob, který však 
obsahuje specifické daňové výhody pro určité druhy příjmů, jsou Nizozemsko či Lucembursko (s tzv. patent boxy pro příjmy 
plynoucí v podobě licenčních poplatků) či Irsko, které má obecně stanovenou nízkou sazbu daně z příjmů právnických 
osob (na rozdíl od přeschozích dvou států se tak jedná o tzv. production haven). Nicméně každý stát, který se specifickými 
daňovými benefity a úlevami snaží přilákat zahraniční kapitál a podpořit podnikatelské činnosti na svém území, lze 
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je proto pro poplatníka lákavé umístit kapitál a generovat příjmy ve státě s nízkým zdaněním, případně 

do něj přesunout příjmy vygenerované ve státě s vyšší úrovní zdanění. Založení CFC přitom 

představuje poměrně jednoduchý způsob, jak tohoto cíle mohou nadnárodní společnosti 

dosáhnout.184 Tato činnosti, kterou při daňovém plánování či vyhýbání se zdanění poplatníci cíleně 

snižují základ daně v určitém státě, je označována jako eroze základu daně.185 Státy, které by takový 

příjem měly možnost zdanit v případě, že by mezinárodní prvek neexistoval (např. by neexistovala 

zahraniční dceřiná společnost, resp. CFC, která je příjemcem dotčeného příjmu namísto mateřské 

společnosti), se pak pochopitelně snaží zabránit erozi základu daně mateřských společností, tedy 

odlivu kapitálu a příjmů do oblastí s nízkým zdaněním, protože je toto jednání v konečné fázi 

připravuje o důležitou část rozpočtových příjmů. CFC pravidla či FIF pravidla186 jsou jedním 

z přístupů, který státy k eliminaci tohoto odlivu využívají.187 Při jejich zakotvení pak státy musí 

zohlednit nejen své fiskální zájmy, ale řadu též řadu dalších aspektů, mezi nimi např. potřebu zachovat 

konkurenceschopnost domácích mateřských společností či zůstat prostředím vhodným pro zahraniční 

investice.188 

2.3 Právní systémy relevantní pro mezinárodní zdanění a jejich vzájemné vztahy 

Aby mohla být realizována jurisdikce jednotlivých států je nezbytné ji právně vymezit 

a následně stanovit způsob jakým bude realizována. Bez právního zakotvení hmotněprávních 

a procesních norem by stát neměl ani oprávnění, ani prostředky, které by mu umožňovaly daň uložit 

a následně vybrat. Povaha norem, které regulují vztahy vznikající v oblasti mezinárodního zdanění 

příjmů (tj. vztahy, v nichž je přítomen mezinárodní prvek189), se odvíjí od specifické povahy oblasti 

zdanění. Jelikož výběr daní představuje základní zdroj pro financování chodu státu a výkon jeho funkcí 

a nástroj pro následné přerozdělování zdrojů ve společnosti, je doposud převažující tendencí států 

                                                
do určité míry považovat za daňový ráj. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 35, 528 
a 531.  
184 PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 190-191. Obecně k tomuto typu daňového plánování 
využívajícího CFC vizte např. FINNERTY, Chris J., Paulus MERKS, Mario PETTRICIONE a Raffaele RUSSO, 
ref. č. 152, s. 85-106 a 171-182. ; COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema 
OBUOFORIBO a Ola OSTASZEWSKA, ref. č. 55, s. 103-126, 219-248 a 281-283. K využívání CFC struktur v kontextu 
práva EU, včetně refrence ve vztahu k polským CFC pravidlům, vizte též KUŹNIACKI, Błażej, 2017. Tax Avoidance 
through Controlled Foreign Companies under European Union Law with Specific Reference to Poland. Accounting, 
Economics, and Law: A Convivium [online]. De Gruyter, 21. 3. 2017, 7(1), 1-48 [cit. 2021-5-3]. ISSN 2152-2820. Dostupné z: 
doi:https://doi.org/10.1515/ael-2015-0018. Dále vizte kapitolu 64 a 4 část 4.4. 
185 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 23. 
186 K FIF pravidlům vizte poznámku pod čarou č. 583. 
187 K principu a podobě CFC pravidel vizte podrobněji kapitolu 5. Dále vizte též např. OATS, Lynne, Angharad MILLER 
a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 549-550. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633-638. ; PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER 
a Michael LANG, ref. č. 29, s. 187-312. 
188 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 551. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 30 a 4. 
189 K tomu vizte poznámku pod čarou č. 4. Dále vizte KOTÁB, Petr, ref. č. 3, s. 7-8. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 2-
3. 
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ponechat si ve svých rukou podstatnou část pravomocí určovat podobu své daňové politiky 

a nastavení daňového systému (zejména v případě zdanění příjmů) a tyto systémy koordinovat, 

popř. přenést část pravomocí na subjekt nadnárodního charakteru, jen v nezbytné míře a pouze 

v některých oblastech.190 Těmito oblastmi jsou například podpora mezinárodního obchodu (zejména 

prostřednictvím smluv o zamezení dvojímu zdanění) a potírání daňových úniků a vyhýbání se zdanění 

(zejména prostřednictvím dohod o výměně informací v oblasti zdanění a iniciativ jako Projekt BEPS). 

Výjimku představuje harmonizace daňových systémů v rámci EU.191 I zde je však zdanění příjmů 

harmonizováno pouze minimálně ve srovnání s nepřímými daněmi.192 V posledních desetiletích však 

sílí diskuze jak na akademické úrovni, tak mezi členskými státy OECD, týkající se potřeby 

koordinovanější spolupráce většího počtu států v oblasti zdanění příjmů. Podle dosavadních závěrů 

bez takové spolupráce nebude, s ohledem na rychlost rozvoje komunikačních prostředků a digitálních 

technologií, možné dostatečně efektivním způsobem čelit současným problémům mezinárodního 

zdanění v podobě globalizace ekonomiky, její digitalizace a vyhýbání se zdanění z velké části 

realizované nadnárodními společnostmi.193 Výsledkem těchto tendencí je již dnes řada ujednání, která, 

přestože mají z velké části povahu soft-law, jsou významným posunem při hledání řešení zmíněných 

problémů.194 Popsaný charakter oblasti mezinárodního zdanění se zrcadlí v charakteru, který má 

soubor právních norem (resp. soubor formálních pramenů práva), které tuto oblast regulují a které 

jsou součástí několika právních systémů. Těmito právními systémy, v nichž jsou tyto právní normy 

obsaženy a jsou proto relevantními pro oblast mezinárodního zdanění příjmů, a tudíž i pro tuto práci, 

jsou (i) vnitrostátní právní řády jednotlivých států195, (ii) systém mezinárodního práva veřejného196 

a (iii) nadnárodní právní systémy odlišné od mezinárodního práva veřejného, přičemž nadnárodním 

systémem, který je stěžejní z hlediska členských států EU, je právo EU197. Při zdanění příjmů 

                                                
190 K timu vizte např. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 198, s. 3-5. 
191 Zejména co se týče nepřímých daní. Vizte např. PANAYI, Christiana HJI, Werner HASLEHNER a Edoardo 
TRAVERSA, ed., 2020. Research Handbook on European Union Taxation Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 
s. xiv-xv. ISBN 978-1-78811-083-9. 
192 Obecně k harmonizaci daní v rámci EU vizte např. TERRA, Ben J.M., Otto MARRES a Hein VERMEULEN, ed., 
2012. European Tax Law: Volume I. 7. vydání. Nizozemsko: Kluwer Law International. ISBN 9789403505831. Podrobně 
k harmonizaci nepřímých daních v rámci EU vizte např. LASOK, Paul, ed., 2020. EU Value Added Tax Law. Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing. ISBN 978 1 78471 800 8. Podrobně k harmonizaci přímých daní v rámci EU vizte např. 
HELMINEN, Marjaana, ref. č. 198. 
193 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 4. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 90-107. Ke spolupráci při výběru a vymáhání 
daní a jejím limitům v oblasti mezinárodního zdanění vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, 
ref. č. 19, s. 32-33. 
194 Vizte např. opatření navržená v rámci Pilíře I a II OECD, které jsou součástí Akce 1 Projektu BEPS. OECD, ref. č. 56. 
; OECD, ref. č. 57. 
195 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 198, s. 17-18. 
196 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 198, s. 24-26. 
197 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 198, s. 1-26. ; SVOBODA, Pavel, 2019. Úvod do evropského práva. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, s. 39-42. ISBN 978-80-7400-752-1. ;  Ke vztahům mezi jednotlivými právními systémy vizte HELMINEN, Marjaana, 
ref. č. 198, s. 30-54. 
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v situacích s mezinárodním prvkem, a zejména pak v případě přeshraničních transakcí, je proto 

nezbytné zohlednit právní úpravu, každého z těchto systémů.198 Jedná se přitom spíše o soubor 

právních norem a systémů, které se svým rozsahem působnosti překrývají199, než o jeden ucelený 

systém mezinárodního daňového práva.200 V důsledku kolidujícího rozsahu působnosti těchto systémů 

mezi nimi mohou vznikat konflikty. Je proto nezbytné vymezit jejich vzájemné vztahy, které umožní 

určit, jakým způsobem bude s příjmem daňově zacházeno v případě existence mezinárodního 

prvku.201 

2.3.1 Vnitrostátní právní řády 

Vnitrostátní právní řád určitého státu je tvořen právními normami, které tento stát přijal 

(popř. uznal)202 a jejichž působnost je ohraničena rozsahem jurisdikce tohoto státu203. Obecně 

má přitom každý stát právo samostatně určovat v rámci své jurisdikce své daňově-politické priority 

co se týče zdanění příjmů a jim odpovídající podobu daňového systému, která zohlední konkrétní 

potřeby daného státu.204 Jsou to tedy normy vnitrostátního práva, na základě kterých vzniká daňová 

povinnost poplatníka, jelikož právě tyto právní normy primárně stanoví konkrétní kritéria rozsahu 

daňové jurisdikce (resp. kritéria jednotlivých jurisdikčních titulů), vymezují konstrukční prvky daní 

z příjmů a stanoví režim správy daní. Vymezují, jaké skutečnosti jsou považovány za příjem pro účely 

daní z příjmů, a které subjekty kvalifikují jako poplatníka daně z příjmů. Stanoví, který poplatník 

je daňovými rezidentem a kdy má příjem zdroj na území daného státu. Dále určují podobu daňového 

základu (včetně vynětí a osvobození příjmu a položek snižujících základ daně), podobu a výši 

daňových sazeb, časový úsek, který je zdaňovacím obdobím a další prvky, které tvoří výslednou 

                                                
198 Vizte např. HELMINEN, Marjaana, 2017. The International Tax Law Concept of Dividend. 2. vydání. Alphen aan den Rijn: 
Wolters Kluwer, s. 31. ISBN 978-9041183941. ; BRAUNER, Yariv, ref. č. 105, s. 265-266. 
199 Helminen přistupuje k právu mezinárodního zdanění jako k systému právních norem jednotlivého státu, které sestává 
jak z právních norem vnitrostátního práva, tak norem daňových smluv a norem práva EU, přičemž všechny tyto právní 
normy jsou velmi úzce provázané. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 5, 14-15. 
200 K tomu vizte též kapitolu 4, která se věnuje problematice mezinárodního daňového systému a norem mezinárodního 
obyčeje v oblasti mezinárodního zdanění. K problematice mezinárodního daňového systému a principu jednoho zdanění 
vizte též AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 11, 15 a 46. ; AVI-YONAH, Reuven S., 2007. International Tax 
as International Law: An Analysis of the International Tax Regime. Cambridge: Cambridge University Press, s. 1. ISBN 978-0-
511-51131-8. K diskuzi týkající se principu jednoho zdanění vizte též kapitolu 4 část 4.2. Některé současné inciativy 
v oblasti mezinárodního zdanění (jako např. Pilíř I a II OECD) však mají výrazný potenciál posílit koordinaci daňových 
systémů jednotlivých států. K tomu a otázce vlivu jednotlivých států na podobu těchto navrhovaných opatření vizte např. 
PISTONE, Pasquale, Roeleveld JENNIFER, Hattingh JOHANN, Nogueira JOÃO FÉLIX PINTO a West CRAIG, 
ref. č. 102, s. 67. 
201 K tomu podrobněji vizte též HELMINEN, Marjaana, ref. č. 198, s. 5. 
202 KNAPP, Viktor, 1995. Teorie práva. Praha: C.H. Beck, s. 130-131. ISBN 80-7179-028-1. 
203 Obecně k rozsahu působnosti právních norem vizte GERLOCH, Aleš, 2007. Teorie práva. 4. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
s. 68-73. ISBN 9788073800239. ; BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH, 2004. Teorie práva. 2. preprac. vyd. 
Praha: ASPI, s. 90-94. ISBN 80-7357-030-0. 
204 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 9. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 30 a 72. 
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podobu daně.205 Jelikož v současné době neexistují normy mezinárodního či nadnárodního práva, 

které by zakládaly daňovou povinnost poplatníka ve vztahu k jeho příjmům206, představuje vnitrostátní 

právní úprava výchozí právní úpravu pro zdanění příjmu též v situacích, ve kterých je přítomen 

mezinárodní prvek.  

2.3.2 Mezinárodní právo 

Normy mezinárodního práva veřejného tvoří nedomyslitelnou součást právní úpravy zdanění 

příjmů v situacích, v nichž je přítomen mezinárodní prvek. Určují rozsah obecné jurisdikce státu, 

jakožto svrchovaného subjektu mezinárodního práva, a to včetně jeho daňové jurisdikce, která je 

těmito normami dále modifikována zejména za účelem eliminace dvojího zdanění i dvojího nezdanění 

a rozvoje ekonomických vztahů mezi jednotlivými státy. Základními prameny mezinárodního práva 

veřejného jsou mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčeje.207 

2.3.2.1 Mezinárodní smlouvy 

Mezinárodní daňové smlouvy představují stěžejní pramen mezinárodního práva veřejného 

v oblasti mezinárodního zdanění příjmů. Převáženou většinu z nich tvoří dvoustranné mezinárodní 

smlouvy208, kterými jsou v první řadě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a dále dohody o výměně 

informací a vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (TIEA). V průběhu posledních let 

však nabývá na významu též vícestranný přístup k řešení daňových záležitostí, které přesahují 

působnost jednotlivých států (příkladem je MLI209 a z regionálního hlediska Severská úmluva210, 

Andské společenství národů či CARICOM).211 Mezinárodní smlouvy, daňové nevyjímaje, jsou 

smlouvami, na které se vztahuje Vídeňská úmluva o smluvním právu212 a musí být interpretovány 

                                                
205 Podrobněji ke konstrukčním prvkům daní z příjmů vizte např. BOHÁČ, Radim, ref. č. 82, s. 9. ; KARFÍKOVÁ, Marie, 
Radim BOHÁČ, Michael KOHAJDA a kol., 2018. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, s. 157-161. 
ISBN 978-80-7552-935-0. 
206 Výjimku, která naznačuje, jakým směrem se pravděpodobně bude ubírat stále více tendencí v oblasti mezinárodního 
zdanění příjmů (vizte např. inciativy OECD v podobě Pilíře I a II či iniciativu EU v podobě návhru CCTB a CCCTB), 
představuje směrnice ATAD, které stanoví členským státům povinnost zdanit určité příjmy poplatníků daně z příjmů 
právnických osob. Vizte též OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 46. 
207 Vizte např. SCHEU, Harald Christian, 2019. Úvod do mezinárodního práva veřejného. 2. vydání. Praha: Auditorium, s. 16-
17. ISBN 9788087284735. Dále vizte též např. SHAW, Malcolm, 2003. International Law. 5. vydání. Cambridge: Cambridge 
University Press, s. 65-67. ISBN 978-0-511-07556-8. 
208 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 45. ; Obecně k daňovým smlouvám dále vizte např. 
SHAW, Malcolm, ref. č. 207, s. 88-92. 
209 K MLI a jeho vlivu vizte např. AVI-YONAH, Reuven S a Haiyan XU, 2018. A Global Treaty Override? The New 
OECD Multilateral Tax Treaty Instruments and Its Limits. Michigan Journal of International Law. 39(2), 155-216. 
210 Vizte např. HELMINEN, Marjaana, 2014. The Nordic Multilateral Tax Treaty as a Model for a Multilateral EU Tax Treaty. 
Amsterdam: IBFD. ISBN 978-90-8722-221-5. 
211 Vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 63-68. 
212 Vizte vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním právu. 
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a aplikovány v souladu s touto úmluvou213. V závislosti na charakteru vztahu mezinárodního 

a vnitrostátního práva jednotlivého státu (monismus, dualismus)214 se lze v praxi setkat s několika 

způsoby, jejichž prostřednictvím se mezinárodní daňová smlouva stává součástí vnitrostátního 

právního řádu, a to (i) automaticky bez dalšího, (ii) na základě souhlasu zákonodárného orgánu 

(inkorporace) a (iii) skrze vnitrostátní právní normu (adaptace, transformace)215.216 Podoba tohoto 

vztahu podstatným způsobem ovlivňuje aplikační přednost norem mezinárodní smlouvy 

před právními normami vnitrostátními.217 

Stěžejním (resp. nejrozšířenějším) druhem daňových smluv jsou smlouvy o zamezení dvojímu 

zdanění příjmu a majetku. Jedná se zpravidla o komplexní daňové smlouvy, které zahrnují většinu 

druhů příjmů218, jejichž cílem je zajistit řešení situací, které vyvstávají při interakci daňových systémů 

dvou států, včetně dvojího zdanění.219 Za tímto účelem smlouvy omezují působnost jinak použitelných 

norem vnitrostátního práva v těch situacích, v nichž je přítomen mezinárodní prvek mající vztah 

ke smluvním stranám, což má za následek alokaci práva na zdanění určitého příjmu mezi smluvní 

státy. Smlouva však sama o sobě nezakládá daňovou povinnost poplatníka. Ta musí být nadále 

stanovena právními normami vnitrostátního práva a mezinárodní smlouva může pouze omezit její 

rozsah a výši.220 Každá z existujících smluv pak zohledňuje specifické požadavky konkrétních 

                                                
213 Vídeňská úmluva o smluvním právu se přitom vztahuje též na státy, které k této úmluvě nepřistoupily (např. USA), 
jelikož její ustanovení jsou kodifikací mezinárodního obyčejového práva, které upravuje mezinárodní smluvní právo. 
ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 136. Dále vizte též OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 393-
416. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 190-197. 
214 K tomu blíže vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 439. 
215 V ČR se jedná o druhou ze zmíněných variant. K ratifikaci mezinárodní smlouvy je obecně třeba souhlasu Parlamentu. 
Vizte čl. 10, 10a a 49 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
216 Helminen v této souvislosti u právních norem daňových smluv uvádí, že mají „dvojí“ právní povahu, a to jedna povahu 
norem vnitrostátního práva a současně norem mezinárodního práva. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 198, s. 32. 
217 K tomu blíže vizte kapitolu 2 část 2.3.4. Dále vizte též OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, 
s. 447. 
218 Méně rozšířené jsou smlouvy týkající se vybraných daňových oblastí, jakými jsou např. dědictví a dary či lodní a letecká 
přeprava. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 45. 
219 Mezi dalšími účely daňových smluv lze uvést např. zamezení vyhýbání se zdanění, především prostřednictvím norem 
týkajících se výměny daňových informací, či podporu mezinárodního obchodu. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer 
MULLIGAN, ref. č. 19, s. 143-144. ; OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 50-51. ; Avi-Yonah 
nicméně uvádí, že cílem daňových smluv je primárně zakotvit alokaci práv na základě principu prospěchu, přičemž jádrem 
tohoto jsou články 10-13 Modelové smlouvy OECD. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 46-47. ; HELMINEN, 
Marjaana, ref. č. 198, s. 32. 
220 „Účinek daňových smluv na daňový systém smluvního státu je založen na předpokladu, že smluvní stát ukládá daně na základě svých 
vnitrostátních právních předpisů. Tudíž není úlohou daňové smlouvy ukládat či alokovat daně. Místo toho mají daňové smlouvy ve vztahu 
k vnitrostátním právním předpisům smluvního státu limitující účinek.“ OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 
94, s. 440. Dále vizte též OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 146. ; BENTIL, John, 
2018. Situating the International Tax System within Public International Law. Georgetown Journal of International Law. 49(4), 
s. 1257-1258. Tato povaha daňových smluv je označována jako „zlaté pravidlo daňového smluvního práva“ („golden rule 
of tax treaty law“) či „negativní efekt daňových smluv“. Vizte např. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 198, s. 32. Výjimkami 
jsou však např. některé daňové smlouvy Francie či Austrálie. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 138. ; OSTASZEWSKA, 
Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 46. ; K obvyklým obsahovým prvkům daňových smluv vizte např. AVI-
YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 46-48. 
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smluvních stran, svým obsahem se však smlouvy z velké části shodují, jelikož jejich znění vychází 

z některé z modelových smluv o zamezení dvojímu zdanění, v převážné většině z Modelové smlouvy 

OECD a Modelové smlouvy OSN.221 S ohledem na tuto skutečnost je síť existujících smluv 

o zamezení dvojímu zdanění222 částí akademické obce považována za základ tzv. mezinárodního 

daňového systému, který podle ní vychází z norem mezinárodního obyčeje, jehož základ je spatřován 

v obecné praxi států realizované právě na základě smluv o zamezení dvojímu zdanění.223 V tomto 

směru je však nutné mít na paměti, že právní normy samotných mezinárodních smluv nejsou obecně 

bez dalšího závazné erga omnes.224 K ustanovení obou uvedených modelových smluv existují rozsáhlé 

komentáře, které jsou významným vodítkem pro interpretaci a aplikaci smluv vytvořených na jejich 

základě. Ve srovnání s Modelovou smlouvou OECD obsahuje Modelová smlouva OSN méně 

omezující ustanovení, co se týče výše zdanění pasivních příjmů ve státě jejich zdroje225, proto 

je Modelová smlouva OECD upřednostňována těmi státy, které vyvážejí kapitál, a Modelová smlouva 

OSN naopak státy, které kapitál dovážejí.226 Z hlediska existence daňových struktur, jejichž součástí je 

CFC, mají význam zejména ty smlouvy, které ve vztahu k pasivním příjmům jako nástroj k zamezení 

dvojímu zdanění používají metodu vynětí.227 

2.3.2.2 Mezinárodní obyčej 

Druhým základním pramenem mezinárodního práva veřejného je mezinárodní obyčej.228 

Pro vznik mezinárodního obyčeje je nezbytné naplnit dva předpoklady, kdy první z nich 

                                                
221 Dle Avi-Yonaha je 80 % textu všech daňových smluv shodných. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 46. Mezi dalšími 
modelovými smlouvami lez uvést např. modelovou smlouvu USA či modelovou smlouvu ILADT. K těmto modelovým 
smlouvám vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 53-61. Některé státy mají též své 
vlastní modelové smlouvy. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 140. 
222 Avi-Yonah uvádí, že tato síť se skládá z více jak 3000 platných daňových smluv. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, 
s. 46. Počet se nicméně u jednotlivých autorů liší, pohybuje se však vždy v řádech tisíců smluv. K tomu blíže vizte kapitolu 
4.2. 
223 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 46. Dále k diskuzi týkající se povahy mezinárodního daňového systémů 
a principu jednoho zdanění vizte kapitolu 4 část 4.2, a dále např. BENTIL, John, ref. č. 220. 
224 BENTIL, John, ref. č. 220, s. 1223. 
225 Vizte čl. 10-13 Modelové smlouvy OSN. 
226 Přestože je aplikace ustanovení daňových smluv založena na zásadě reciprocity, bylo častokrát diskutováno, zda je 
sjednávání smluv o zamezení dvojímu zdanění, zejména na základě modelové smlouvy OECD, přínosné pro rozvojové 
státy, které jsou obvykle státy dovážejícími kapitál, jelikož tyto státy obvykle kvůli smluvním omezením přichází o část 
svých daňových příjmů. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 46. Podrobněji k rozdílu mezi modelovými smlouvami 
vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 141. ; OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 53-60. 
227 K tomu dále vizte kapitolu 4 část 4.2. 
228 SCHEU, Harald Christian, 2019. Úvod do mezinárodního práva veřejného. 2. vydání. Praha: Auditorium, s. 16-17. ISBN 
9788087284735. Dále vizte čl. 38 odst. 1 písm. b) Statutu mezinárodního soudního dvora. K českému překladu Statutu 
Mezinárodního soudního dvora vizte vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb., o chartě Spojených národů 
a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní 
organisaci, konané v San Francisku. K mezinárodnímu obyčeje obecně vizte též SHAW, Malcolm, ref. č. 207, s. 68-88. ; 
QURESHI, Asif H. a Ajay KUMAR, 2019. The public international law of taxation: Text, cases and materials. 2019. Nizozemsko: 
Kluwer Law International. ISBN 9789041184764. 
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je objektivního a druhý subjektivního charakteru. Jsou jimi (i) ustálená praxe států (usus longaevus), která 

nabývá obecnosti (usus generalis) a (ii) obecné přesvědčení států o právní závaznosti této praxe (opinio 

iuris či opinio necesitatis generalis).229 Otázka existence mezinárodního obyčejového práva v oblasti 

mezinárodního zdanění není mezi odbornou veřejností vyjasněna. Pokud se jedná o normy 

mezinárodního obyčejového práva týkající se obecných institutů mezinárodního práva, jakými jsou 

suverenita a jurisdikce státu (včetně její fiskální a daňové části) či mezinárodní smluvní právo, není 

pochyb o jejich aplikaci též v oblasti mezinárodního zdanění.230, 231 Pokud se jedná o oblast 

mezinárodního zdanění, lze v jejím rámci rozeznat některé obecné ustálené postupy států, které 

naplňují objektivní předpoklad vzniku mezinárodního obyčeje (usus). V případě subjektivního prvku 

(opinio iuris) je však odpověď o poznání méně jednoznačná. Část odborné veřejnosti v čele s Avi-

Yonahem argumentuje ve prospěch existence mezinárodního daňového systému vycházejícího 

z mezinárodního daňového obyčejového práva, jehož základ tito autoři spatřují převážně v obecné 

praxi států realizované na základě smluv o zamezení dvojímu zdanění.232 Na opačné straně stojí autoři, 

kteří existenci takového systému odmítají s tím, že státy jsou oprávněny zakotvit jakoukoli vnitrostátní 

právní úpravu zdanění příjmů, která bude odpovídat jejich politickým prioritám a zájmům.233 

Mezinárodní smluvní právo proto zůstává stěžejním formálním pramenem mezinárodního práva 

v oblasti mezinárodního zdanění vzhledem ke skutečnosti, že existence mezinárodního daňového 

systému založeného na obyčejovém právu, jehož normy by byly v oblasti zdanění obecně 

aplikovatelné bez ohledu na smluvní úpravu, není v současné době obecně přijímána.234 

                                                
229 MALENOVSKÝ, Jiří, 2008. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. 
5. vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. 186-197. ISBN 978-80-210-4474-6. ; ŠTURMA, Pavel a Čestmír ČEPELKA, 
2018. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 125 a 134. ISBN 978-80-7400-721-7. 
230 RYNGAERT, Cedric, ref. č. 101, s. 4. 
231  OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 21. 
232 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 59-65. ; AVI-YONAH, Reuven S., 1996. Structure of International Taxation: 
A Proposal for Simplification. Tax Law Review. 74(6), 1301 a 1304. Dle Avi-Yonaha jsou dále součástí mezinárodního 
obyčeje též CFC, pravidla, přičemž argumentuje počtem států, které CFC pravidla zakotvily. AVI-YONAH, Reuven S., 
2004. International Tax as International Law. Tax Law Review. 57(4), 488. Bentil pak přesvědčivě argumentuje proti tomuto 
závěru a uvádí, „že pokud by CFC pravidla byl součástí mezinárodního obyčeje, pak by Projekt BEPS (…) nenechal rozhodnutí 
o implementace CFC pravidel výhradně na volbě a prioritách státu“. Podrobně k této argumentaci vizte BENTIL, John, ref. č. 220, 
s. 1260-1268. 
233 Vizte např. ROSENBLOOM, David, 2000. The David R. Tillinghast Lecture International Tax Arbitrage 
and the "International Tax System." Tax Law Review. New York: NYU, 53(2), 137-166. ; ROIN, Julie, 2002. Taxation 
without Coordination. The Journal of Legal Studies. The University of Chicago Press, 31(1), 61-94. Dostupné z: 
doi:https://doi.org/10.1086/340088. ; GRAETZ, Michael J., 2001. The David R. Tillinghast Lecture: Taxing International 
Income: Inadequate Principles, Outdated Concepts, and Unsatisfactory Policies. Tax Law Review. 54(3), 261-336. ; 
DAGAN, Tsilly, 2000. The Tax Treaties Myth. Journal of International Law and Politics. 32(939). ; KANE, Mitchell, 2004. 
Strategy and Cooperation in National Responses to International Tax Arbitrage. Emory Law Journal. 53(1), 89-169. 
234 Někteří autoři nicméně argumentují, že určitý mezinárodní daňový systém existuje, nicméně má pouze nezávaznou 
kvazi-právní povahu, popř. povinnosti, které stanovuje, nejsou vymahatelné. Vizte např. OMRI a Marian Y. ASH, 2019. 
The Making of International Tax Law: Empirical Evidence from Natural Language Processing. UC Irvine School of Law 
Research Paper Series. 2019(2), 1-46. ; GARCÍA, Elizabeth Gil, ref. č. 407, s. 333.  
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2.3.3 Právo Evropské unie 

Nadnárodním systémem, který je stěžejní z hlediska členských států EU, je právo EU. Jeho 

základem jsou mezinárodní smlouvy, kterými členské státy přenesly část svých pravomocí na EU a její 

instituce.235 Právo EU proto představuje právní systém sui generis oddělený od mezinárodního práva 

veřejného, který je na jedné straně nadřazený právním systémům jednotlivých členských států, 

na straně druhé je s nimi však výrazným způsobem propojen236. Z daňového hlediska je podstatné, 

že EU nebyla svěřena pravomoc ukládat daně, které by plynuly ve prospěch jejích rozpočtu.237 Členské 

státy si v případě přímých daní ponechaly převážnou část suverenity a nadále vykonávají své daňové 

pravomoci prostřednictvím vnitrostátního práva.238 Výkon těchto pravomocí však musí být v souladu 

s právem EU, jak primárním, tak sekundárním.239 

Právo EU tvoří soubor hierarchicky uspořádaných legislativních a nelegislativních aktů, který 

se člení na (i) primární (zakládající smlouvy, Listina základních práv EU a obecné zásady práva EU 

stanovené SDEU), (ii) sekundární (především nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení 

a stanoviska)240 a (iii) subsidiární (či doplňkové) právo (judikatura SDEU, mezinárodní právo, obecné 

zásady právní).241 Součástí práva EU jsou též mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií.242 Právní 

systém EU je založen na obecných zásadách práva EU, z nichž pro přímé daně jsou významné zásada 

                                                
235 LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 4. 
236 HRDLIČKA, Lukáš, ref. č. 72, s. 37. Dále vizte rozhodnutí SDEU ze dne 15. 7. 1964 ve věci 6/64, Costa v E.N.E.L. 
ECLI:EU:C:1964:66. 
237 Blíže k zásadě svěřených pravomocí v rámci EU vizte např. HELMINEN, Marjaana, 2018. EU Tax Law - Direct 
Taxation. Amsterdam: IBFD, s. 13. ISBN 978-90-8722-476-9. 
238 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 3. 
239 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 3. Uvedená povinnost států je projevem zásaday přednosti práva EU a zásadou 
loajality. Ibid. s. 5, 14-15. 
240 Vizte čl. 288 TFEU. Nařízení, směrnice a rozhodnutí jsou právně závazného charakteru. Doporučení a stanoviska mají 
charakter soft-law. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 2. Dalšími 
akty sekundárního práva jsou např. sdělení, usnesení a bílé či zelené knihy. Vizte např. EUR-LEX. Prameny práva 
Evropské unie. Eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14534. Nástroje soft-law pak tvoří vedle směrnice ATAD a DAC podstatnou 
část tzv. balíčku opatření EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Vizte např. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, 
Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 23. ; EUROPEAN COMMISSION. Anti Tax Avoidance Package. 
Ec.europa.eu [online]. [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-
avoidance-package_en. 
241 LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 2. 
242 LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 2. Bílže ke sjednávání 
smluv mezi EU a státy, které nejsou součástí EU, vizte např. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 31-32. 
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nadřazenosti243 a aplikační přednosti, subsidiarity244, proporcionality, přímého účinku245 

a bezprostřední použitelnosti práva EU.246 247 

Na úrovni primárního práva je z hlediska daní z příjmů stěžejním pramenem SFEU, přestože 

přímé daně výslovně nezmiňuje.248 Jejím středobodem (stejně jako ostatních zakládajících smluv) 

je ekonomická integrace společně s vytvořením vnitřního trhu.249 Těchto cílů je dosahováno zejména 

odstraněním překážek (včetně těch daňových), které brání naplňování základních svobod EU250.251 

Rozhodnutí, ve kterých SDEU posuzoval soulad vnitrostátních opatření se základními svobodami, 

tvoří základ tzv. negativní integrace právních řádů členských států252.253 V případě daní z příjmů 

zůstává tento způsob integrace (společně s pozitivní integrací realizovanou legislativními akty EU)254, 

stěžejním způsobem sbližování právních řádů.255 Podstatný význam má proto negativní integrace 

i pro CFC pravidla, jakožto vnitrostátní opatření států, která vzhledem ke svému charakteru mohou 

ovlivňovat fungování vnitřního trhu a omezovat základní svobody EU a až do přijetí ATAD nebyla 

na úrovni EU upravena.256 

                                                
243 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 5 a 15. 
244 Helminen v souvislosti se zásadou subsidiarity uvádí, že cílem zakládajících smluv není úplná harmonizace právní 
úpravy zdanění členských států EU. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 4. ; Vizte též čl. 3-6 SFEU a čl. 5 SEU. Blíže 
k rozdělení pravomocí v oblasti daní z příjmů mezi EU a jejími členskými státy vizte např. LANG, Michael, Pasquale 
PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 36-38. 
245 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 8-9. 
246 Ke vzájemným vztahům práva EU, vnitrostátního práva a mezinárodního práva vizte kapitolu 2 část 2.3.4. 
247 Podrobněji k obecným zásadám práva EU z hlediska přímých daní vizte HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 13-20. 
Pro oblast přímých daní je dále významný též zákaz diskriminace při zdanění výrobků a daňových pobídek. K tomu vizte 
např. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 10. Dále vizte též 
čl. 110-111 SFEU. 
248 Ustanovení SEU a SFEU výslovně přímé daně nezmiňují. Výjimkou byl čl. 293 Smlouvy o založení Evropského 
společenství, který již ale smlouva neobsahuje. Nicméně jak SEU, tak SFEU se aplikují na přímé daně. K jednotlivým 
ustanovením SEU a SFEU, které se týkají přímých daní, vizte např. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 11. 
249 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 8-9. ; LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus 
STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 2. Dále vizte čl. 26 SFEU. 
250 Ke vztahu základních svobod EU a přímých daní vizte např. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 59-166. 
251 LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 3. 
252 „Negativní integrace je primárně výsledkem rozhodnutí SDEU. Negativní integrace zahrnuje zrušení vnitrostátních ustanovení a praxe, 
jejichž důsledkem jsou diksriminace či omezení, které jsou v rozporu se SFEU, nebo které jsou jiným způsobem (…) v rozporu s právem 
EU.“ HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 10. 
253 LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 9. 
254 Helminen dále dovává, že též daňová konkurence mezi členskými státy EU vedla k částečné integraci právních řádů 
těchto států. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 11. 
255 LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 11. V souvislosti 
s negativní integrací pak zásada přednosti práva EU obecně znamená, že právo EU má přednost před vnitrostátním 
právem, pokud vede k příznivějšímu zacházení s poplatníkem (tzv. principle of the most lenient provision). Výjimkou z této 
zásady je však např. právní úprava opatření proti vyhýbá se zdanění ve směrnici ATAD či PSD. I v těchto případech však 
nesmí být zdanění příjmů v rozporu se primárním právem EU. To znamená, že „dokonce v případech, kdy sekundární právo 
ukládá povinnost zdanit či odepřít daňovou výhodu, nesmí být zdanění v rozporu se základními svobodami zakotvenými v SFEU.“ 
HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 7-8 a 11. 
256 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 24. 4. 2008 ve věci C-201/05, Test Claimants in the CFC and Dividend 
Group Litigation, ECLI:EU:C:2008:239. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 13. 3. 2007 ve věci C-524/04, Test Claimants 
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Oblast zdanění patří do oblasti sdílených pravomocí, podobu právní úpravy zdanění proto 

obecně určují členské státy, ledaže je konkrétní oblast upravena legislativním aktem EU.257 K pozitivní 

integraci, resp. k přijetí legislativního aktu sekundárního práva, je v případě přímých daní Evropská 

unie oprávněna na základě čl. 115 SFEU, a to za předpokladu, že je takové opatření nezbytné 

z hlediska fungování vnitřního trhu.258 Kompetence EU jsou proto v této oblasti limitované, 

což je jedním z důvodů, proč je oblast daní z příjmů regulována právními předpisy EU pouze 

minimálně.259 

Na úrovni sekundárního práva má pro oblast daní z příjmů zásadní význam legislativní akt EU 

v podobě směrnice.260 Oprávnění EU (konkrétně Rady EU) k jejímu přijetí je obsahem čl. 115 

SFEU261, který sice výslovně oblast zdanění nezmiňuje, jedná se však o jediné ustanovení, na jehož 

základě lze oblast daní z příjmů harmonizovat.262 Směrnice přijaté na základě čl. 115 SFEU lze 

dle jejich zaměření rozčlenit na (i) směrnice odstraňující překážky vnitřního trhu, (ii) směrnici 

namířenou proti vyhýbání se zdanění a (iii) procesní směrnice, jejichž cílem je zkvalitnění spolupráce 

členských států při správě daní.263 První dvě skupiny tvoří čtveřice směrnic, jejichž obsahem jsou 

ustanovení hmotného práva. Jsou jimi směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

                                                
in the Thin Cap Group Litigation, ECLI:EU:C:2007:161. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 3. 10. 2013 ve věci C-282/12, Itelcar, 
ECLI:EU:C:2013:629. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 21. 1: 2010 ve věci C-311/08, SGI, ECLI:EU:C:2010:26. ; Rozhodnutí 
SDEU ze dne 18. 7. 2007 ve věci C-231/05, Oy AA, ECLI:EU:C:2007:439. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 26. 2. 2019 ve věci 
C-135/17, X (Controlled companies established in third countries), ECLI:EU:C:2019:136. Dále vizte např. 
ŠMIRAUSOVÁ, Petra, ref. č. 677. 
257 Podrobněji ke sdíleným pravomocím v rámci EU vizte např. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH 
a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 9. ; HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 13. ; Dále vizte čl. 2 odst. 2 SFEU. 
258 V oprávnění stanoveném v čl. 115 SFEU se tedy promítá princip subsidiarity. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 4. 
259 Tendence EU k výraznější harmonizaci sice existuje (příkladem je zejména návrh směrnic stanovujích CCTB a CCCTB) 
vzhledem k nutnosti jednomyslného rozhodnutí Rady, je však taková opatření těžké prosadit LANG, Michael, Pasquale 
PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 11. Dále vizte též SOJKA, Vlastimil, Monika 
BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 1-2. 
260 Na rozdíl od oblasti nepřímých daní není možné pro harmonizaci daní z příjmů použít nařízení s přímým účinkem 
a použitelností. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 21. ; LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus 
STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 4. Dále vizte čl. 288 SFEU. 
261 Vizte článek 115 SFEU: „Aniž je dotčen článek 114, Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijímá směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států, 
které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu.“ 
262 LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 10. ; HELMINEN, 
Marjaana, ref. č. 237, s. 21. 
263 LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 17-18. V případě 
procesních směrnice se jedná o směrnici DAC, která prošla od svého přijetí pěti podstatnými novelizacemi. Vizte směrnici 
Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS. Významná 
je poslední novelizace (tzv. DAC 6), která stanoví oznamovací povinnost ve vztahu k vybraným přeshraničním 
uspořádáním, a která navazuje na výstupy Akce 12 Projektu BEPS – Pravidla pro povinné zveřejňování daňových 
uspořádání. Vizte směrnici Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud 
jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají 
oznamovat. ; OECD, 2015. OECD/G20 BEPS Project – Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report. Paříž: 
OECD Publishing. ISBN 978-92-64-24137-4. Ke směrnici DAC vizte též LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef 
SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 19-21. ; HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 39. 
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společností z různých členských států týkající se zdanění dividend (PSD)264, směrnice upravující 

zdanění úroků a licenčních poplatků (IRD)265, směrnice upravující zdanění při přeměnách 

společností266 (tato trojice patří do první skupiny) a směrnice upravující opatření proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem (ATAD)267 (patřící do skupiny druhé). 

Způsob, jakým je na základě čl. 115 SFEU pozitivní harmonizace realizována, má specifický 

charakter, přičemž stěžejní jsou tři aspekty tohoto charakteru. Zaprvé se jedná o typ nástroje, který je 

Rada EU oprávněna použít, a tím je směrnice. Směrnice představuje právní předpis závazný 

pro členské státy co do výsledku, kterého má být jejím prostřednictvím dosaženo. Způsob, jakým 

tak stát učiní, je ponechán na jeho volbě, za předpokladu, že se jedná o právně závazné opatření 

vnitrostátního práva (tzn. směrnici je nutné transponovat do vnitrostátního práva)268 a je dosaženo cíle 

a účelu směrnice.269 To na jedné straně umožňuje státům přizpůsobit transponovaná opatření 

specifikům jejich daňového systému. Na druhé straně se však podoba transpoziční právní úpravy 

v jednotlivých státech může lišit270, což může představovat překážku pro naplnění cíle a účelu 

směrnice. Nadto směrnice upravující oblast daní z příjmů povětšinou představují pouze minimální 

standart právní úpravy (minimální harmonizaci).271 Proto pokud směrnice zakládají oprávnění 

poplatníka, může stát zakotvit úpravu, které je pro poplatníka příznivější. V případě ATAD, kterou 

tvoří opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem (a která tedy nepředstavuje směrnici primárně 

odstraňující překážky vnitřního trhu) je tomu však naopak. Tato směrnice upravuje opatření, která 

jsou z pohledu poplatníka restriktivní, což z hlediska minimální harmonizace umožňuje státům 

přijmout a používat opatření, která jsou ve srovnání se směrnicí přísnější (a to jak v rámci 

vnitrostátního práva, tak mezinárodních smluv) a jejichž cílem je slovy směrnice „zajistit pro vnitrostátní 

základ daně z příjmů právnických osob vyšší úroveň ochrany“.272 Vzhledem ke snaze EU vyhnout se 

fragmentaci vnitřního trhu, která by mohla nastat v důsledku přijetí jednostranných opatření členských 

                                                
264 Směrnice Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských 
států. 
265 Směrnice Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými 
společnostmi z různých členských států. 
266 Směrnice Rady 2009/133/ES o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech 
aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo 
evropské družstevní společnosti mezi členskými státy. 
267 Směrnice Rady (EU) 2016/1164, ref. č. 39. 
268 Státy nicméně svou stávající právní úpravu novelizovat, pokud již je jejich právo v souladu s transponovanou směrnicí. 
HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 23. 
269 Vizte čl. 288 SFEU. Dále vizte HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 22-23. 
270 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 23. 
271 Podrobněji k minimálnímu standardu stanovenému směrnicí ATAD vizte např. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, 
Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 54-55. Dále vizte též kapitolu 6. Obecně k pojmům minimální 
a úplné harmonizace vizte např. KRÁL, Richard, ref. č. 835. 
272 Vizte čl. 3 ATAD. 
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států proti vyhýbání se zdanění v návaznosti na Projekt BEPS, je však zvolená metoda minimální 

harmonizace přinejmenším diskutabilní.273 Minimální harmonizace má význam též pro posuzování 

souladu vnitrostátní transpoziční úpravy s právem EU. V takových případech (mezi které patří též 

CFC pravidla obsažená v ATAD) je totiž soulad vnitrostátní úpravy posuzován nejen ve vztahu 

ke směrnicím, ale též ve vztahu k primárnímu právu (zejména úpravě základních svobod EU).274 

Pokud se jedná o účinky směrnice, je-li její transpozice nedostatečná, nesprávná či zcela absentující je 

též směrnici přiznán přímý účinek, a to vertikální, jsou-li její ustanovení bezpodmínečná, dostatečně 

jasná a přesná.275 

Druhý specifickým aspektem harmonizace realizované na základě čl. 115 SFEU, je způsob 

přijetí směrnice, který vyžaduje jednomyslný souhlas Rady EU. I jediný stát tudíž může schválení 

směrnice vetovat. Dosažení výraznější harmonizace v oblasti daní z příjmů je proto poměrně obtížné, 

jelikož přijímaná opatření musí naplnit požadavky všech členských států, jejichž daňová politika se 

však může výrazně lišit.276 

Třetím aspektem oprávnění stanoveného čl. 115 SFEU, je omezení rozsahu působnosti 

směrnice, která může být přijata pouze za účelem sbližování těch částí právních řádů členských států, 

„které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu“.277 V souvislosti s tímto aspektem vyvolala 

směrnice ATAD další řadu otázek, a to co se týče jejího souladu se zásadou proporcionality 

a subsidiarity podle čl. 5 SEU278. Zejména s ohledem na její povahu minimálního standardu je 

                                                
273 Obdobně argumentuje Pistone a Szudoczky, kteří uvádí, že pokud se státy rozhodnou přijmout přísnější opatření, je 
otázkou, zda taková úprava povede k vyššímu stupni koordinace právní úpravy členských států. Vizte PISTONE, Pasquale 
a Rita SZUDOCZKY, 2018. Coordination of Tax Laws and Tax Policies in the EU. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, 
Josef SCHUCH a Claus STARINGER. Introduction to European Tax Law on Direct Taxation. 5. vydání. Rakousko: 
Linde, s. 55. ISBN 978-3-7073-3846-1. ; DANON, Robert J., ref. č. 750, s. 379-380. Govind a Zolles k minimálnímu 
standardu stanovenému směrnicí ATAD však vhodně dovávají, že v případech, kde primární právo neumožňuje stanovit 
přísnější opatření než je minimální standard směrnice ATAD, tato směrnice jako fakticky jako minální standard nefunguje. 
Vizte GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, 2018. The Anti-Tax Avoidance Directive. LANG, Michael, Pasquale 
PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed. Introduction to European Tax Law on Direct Taxation. 5. vydání. 
Rakousko: Linde, s. 222, 243-244. ISBN 978-3-7073-3846-1. 
274 Charakter minimální harmonizace mají dále též opatření proti vyhýbání se zdanění obsažená ve směrnicích PSD 
a směrnici Rady 2009/133/ES. Vizte např. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 24. Dále vizte též Rozhodnutí SDEU 
ze dne 8. 3. 2017 ve věci C-14/16, Euro Park Service, ECLI:EU:C:2017:177, odst. 19 a 21-25. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 
7. 9. 2017 ve věci C-6/16, Eqiom and Enka, ECLI:EU:C:2017:641, odst. 15 a 17. 
275 Rozhodnutí SDEU ze dne 14. 12. 1974 ve věci 41/74, Van Duyn, ECLI:EU:C:1974:133. ; K tomu podrobněji vizte 
např. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 5-6. 
276 LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 10. ; HELMINEN, 
Marjaana, ref. č. 237, s. 22. 
277 Vizte článek 115 SFEU. 
278 „Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené 
činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, 
může být lépe dosaženo na úrovni Unie.“ Vizte čl. 5 odst. 3 SEU. „Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie 
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv.“ Vizte čl. 5 odst. 4 SEU. 
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uváděno, že nemůže v členských státech zajistit jednotnou implementaci opatření v ní stanovených, 

která by fragmentaci vnitřního trhu zabránila.279 

Pro právní úpravu CFC pravidel má zásadní význam směrnice ATAD a dále směrnice PSD.280 

Směrnice ATAD je reakcí na výstupy Projektu BEPS, realizovaného OECD, jejímž cílem je zajistit 

koordinovaný postup při implementaci vybraných doporučení OECD. Tato směrnice stanoví 

minimální standart281 pěti opatření, jejichž cílem je eliminace nejčastěji používaných postupů, kterými 

se nadnárodní společnosti vyhýbají daňovým povinnostem v členských státech EU. 

Dalším nástrojem integrace, který je možné v oblasti daní z příjmů využít je posílená 

spolupráce, která však doposud nebyla v této oblasti využita.282 

2.3.4 Vzájemné vztahy mezi právními systémy, které stanovují daňovou jurisdikci 

Každý z výše uvedených právních systémů má vliv na výslednou podobu daňové povinnosti 

poplatníka v situacích, ve kterých je přítomen mezinárodní prvek. Vzhledem ke skutečnosti, 

že podobu konkrétního daňového systému primárně určuje v rámci své jurisdikce každý stát 

samostatně dle svých priorit a tyto systémy jsou prostřednictvím prostředků mezinárodního práva 

a práva EU koordinovány pouze částečně283, vzniká mezi těmito právními systémy řada vztahů 

i konfliktů. Konkrétně tyto vztahy a konflikty mohou vznikat mezi (i) vnitrostátními právní řády dvou 

států, (ii) vnitrostátním právem a právem mezinárodním, (iii) vnitrostátním práva a právem EU 

a (iv) právem EU a mezinárodním právem.284 

2.3.4.1 Vztah dvou vnitrostátních právních řádů 

Vztahy vnitrostátních norem daňového práva dvou států mohou vytvářet řadu konfliktů, 

jelikož podobu konkrétního daňového systému primárně určuje v rámci své jurisdikce každý stát 

samostatně dle svých priorit. Důsledkům těchto konfliktů státy obvykle čelí prostřednictvím smluv 

o zamezení dvojímu zdanění, které koordinují právní úpravu zdanění příjmů smluvních států 

a eliminují vznik dvojího zdanění285, a dále jednostrannými vnitrostátními opatřeními, zejména pokud 

                                                
279 GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, ref. č. 273, s. 242-243. ; PICHLER Thomas, ref. č. 753, s. 246. 
280 Směrnice PSD stanoví způsob zdanění příjmů z podílů na zisku vyplácených mezi dceřinými a mateřskými 
společnostmi, které jsou daňovými rezidenty v rámci členských států EU. Způsob zdanění dividen má přitom podstatný 
vliv na koncepci a účel CFC pravidel. K tomu podrobněji vizte kapitolu 5 část 5.2. 
281 Vizte článek 3 ATAD. 
282 Využití tohoto institutu bylo nicméně zvažováno v souvislosti s implemenatcí návrhu CCCTB. HELMINEN, 
Marjaana, ref. č. 237, s. 22. Dále vizte též čl. 20 SEU a čl. 326-334 SFEU. 
283 Blíže k existenci a povaze mezinárodního daňového systému, který by byl založen na obecně aplikovatelných normách 
mezinárodního obyčejového práva vizte kapitolu 4 část 4.2. 
284 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 198, s. 31-39. 
285 Vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 25-42, 48-49. 
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se jedná o zamezení vyhýbání se zdanění a BEPS286, ale též např. v případě eliminace dvojího 

ekonomického zdanění287. 

2.3.4.2 Vztah smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a vnitrostátního právního řádu 

Vztah mezinárodních daňových smluv a vnitrostátního práva je z hlediska mezinárodního 

zdanění příjmů nejvýznamnějším vztahem vnitrostátního a mezinárodního práva (s výjimkou práva 

EU v případě členských států EU). Povaha tohoto vztahu je zásadní pro jejich interpretaci a aplikaci 

v případě konfliktu mezi nimi.288 Prvním aspektem, který tento vztah ovlivňuje, je postavení 

mezinárodní smlouvy v rámci vnitrostátního právní řádu, které jí konkrétní právní řád přiznává.289 

Druhým aspektem jsou závazky, které státu plynou z práva mezinárodních smluv.290 Přestože 

mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nezavazují státy k novelizaci vnitrostátního práva, 

která by vnitrostátní právo uvedla do souladu s mezinárodní smlouvou, povinnost jednat v souladu se 

smluvními ustanoveními vyplývá z práva mezinárodních smluv.291 Z hlediska mezinárodního práva 

proto mají v případě konfliktu smluvní ustanovení aplikační přednost před právními normami 

vnitrostátního práva, a to na základě všeobecně uznávaných zásad pacta sunt servanda a dobré víry292.293 

Z pohledu vnitrostátního práva se povaha vztahu mezi vnitrostátními a smluvními normami odvíjí 

od typu konkrétního právního systému (zda je monistický či dualistický)294 a dále od konkrétní podoby 

recepce mezinárodních smluv do vnitrostátního práva295. V případě monistického systému nebývá 

tento vztah problematický.296 Obdobně je tomu v případě systému dualistického, pokud je explicitně 

                                                
286 Vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 34-45. Přestože jsou v řadě případů 
tato opatření více či méně koordinována (např. v důsledku implementace doporučení Projektu BEPS či transpozice 
směrnice ATAD v případě členských států EU), jedná se nadále o vnitrostátní právní úpravu. 
287 Vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 45 a 51-53. 
288 K oblastem daňového práva, kterých se tento vztah dotýká, vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 138. 
K problematice pojmů nedefinovaných v daňových smlouvách vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema 
OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 441-445. ; HRDLIČKA, Lukáš, ref. č. 72, s. 48-49. 
289 Uvedené je obvykle provázané též se skutečností, zda je právní systém určitého státu monistický či dualistický, a zda je 
pro použitelnost mezinárodní smlouvy mezinárodní smlouvy nutný akt recepce, např. v podobě inkorporace. Vizte např. 
OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 97, s. 447. 
290 K tomu obecně vizte např. ŠTURMA, Pavel, Vladimír BALAŠ a Čestmír ČEPELKA, 2011. Právo mezinárodních smluv. 
Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-341-4. 
291 K argumentaci na základě VÚSP a zásad pacta sunt servanda a dobré víry vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema 
OBUOFORIBO, ref. č. 103, s. 395. ; HELMINEN, Marjaana, ref. č. 204, s. 32. Dále vizte též čl. 26-27 VÚSP. 
292 Vizte preambuli VÚSP. 
293 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 32. Dále vizte čl. 26 VÚSP. 
294 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 439. 
295 K jednotlivýcm podobám recepce mezinárodní smlouvy vizte např. ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, 2021. 
Recepce mezinárodního práva. Help.odok.cz [online]. Praha: Úřad vlády České republiky [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: 
https://help.odok.cz/vykladovy-slovnik/-
/wiki/Výkladový%20slovn%C3%ADk/Recepce+mezinárodn%C3%ADho+práva. 
296 Ostaszewska uvádí, že v monistickém systému „mají mezinárodní smlouvy přímý účinek“. OSTASZEWSKA, Ola, 2018. 
Interaction between Domestic Law and Tax Treaties. OSTASZEWSKA, Ola a Belema OBUOFORIBO. Roy Rohatgi 
on International Taxation − Volume 1: Principles. Amsterdam: IBFD, s. 439. ISBN 978-90-8722-494-3. 
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stanovena aplikační přednost mezinárodní smlouvy297, či je jejím právním normám přiznána vyšší 

právní síla než vnitrostátnímu právnímu předpisu zákonné úrovně.298 Ve zbývajících případech se 

norma mezinárodní smlouvy stává na základě recepce normou vnitrostátního práva, jejíž aplikační 

přednost je dána vztahem speciality (lex specialis derogat generali).299 To však současně znamená, že 

takovou právní normu lze změnit novou vnitrostátní právní úpravou stejné právní síly (lex posterior 

derogat priori).300 Taková situace je z hlediska mezinárodního práva nežádoucí a v ideálním případě by 

se jí státy měly vyvarovat, případně smlouvu renegociovat.301 V případě CFC pravidel byla jejich 

kompatibilita s daňovými smlouvami předmětem mnoha odborných diskuzí i soudních sporů, které 

se zabývaly souladem CFC pravidel s daňovými smlouvami konkrétních států.302 Přestože převažují 

názory (včetně názoru OECD)303, že CFC pravidla nejsou obecně v rozporu s alokačními normami 

daňových smluv (zejména se jedná o čl. 7 a 10 Modelové smlouvy OECD a jim odpovídají články 

aplikovaných smluv), závěry mohou být i opačné a argumentace se může lišit vzhledem k tomu, 

že i CFC pravidla jednotlivých států a jimi uzavřené daňové smlouvy nejsou totožné304. V České 

republice jsou CFC pravidla stále novým institutem a čeští autoři se otázkou jejich kompatibility 

s daňovými smlouvami prozatím nezabývali. Této otázce se proto blíže věnuje kapitola 6. 

                                                
297 Jedná se též o případ právního řádu ČR. Vizte čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení § 37 zákona o daních z příjmů. Vizte též SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, 
Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 1-2. 
298 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 146. ; OSTASZEWSKA, Ola and Belema 
OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 447. 
299  OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 439 a 447. ; HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, 
s. 32. 
300 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 447. 
301 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 139. Způsobů, kterými lze tuto situaci řešit, není mnoho, přičemž krajním řešením je 
možnost dovolávt se zániku smlouvy nebo přerušení jejího provádění v důsledku jejího porušení na základě čl. 60 VÚSP. 
K tomu vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 448. ; OATS, Lynne, Angharad 
MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 146. 
302 K tomu vizte např. LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, 
s. 30-31. ; HAMZAOUI, Ridha a Lydia OGAZÓN JUÁREZ, 2015. Common Strategies against Tax Avoidance: A Global 
Overview. COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema OBUOFORIBO a Ola 
OSTASZEWSKA. International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures. Amsterdam: IBFD, s. 22-
23. ISBN 978-90-8722-333-5.; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 129. ; ANDERSSON, Sara, ref. č. 924, s. 22-25. ; 
SCHMIDT, Peter Koerver, 2016. Taxation of Controlled Foreign Companies in Context of the OECD/G20 Project 
on Base Erosion and Profit Shifting as well as the EU Proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive – An Interim Nordic 
Assessment. Nordic Tax Journal. (2), s. 17-19. ISSN 2246-1809. 
303 Vizte OECD, ref. č. 79, s. 152-153 (odst. 81 komentáře k čl. 1 Modelové smlouvy OECD). Dále vizte též OECD, 
ref. č. 79, s. 641 ke vztahu CFC pravidel a čl. 10 odst. 5 Modelové smlouvy OECD. 
304 Vizte např. PICHLER Thomas, ref. č. 748, s. 247. 
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2.3.4.3 Vztah práva Evropské unie a vnitrostátního práva členského státu Evropské unie 

Vztah práva EU a vnitrostátního práva je ovládán několika zásadami práva EU, zejména 

zásadou nadřazenosti305, aplikační přednosti, loajality306, přímého účinku307 a bezprostřední 

použitelnosti práva EU.308, 309 Na základě těchto zásad má právo EU (primární i sekundární) obecně 

přednost před vnitrostátním právem310 a členské státy jsou povinny interpretovat a aplikovat 

ustanovení vnitrostátní práva i smluv o zamezení dvojímu zdanění v souladu s právem EU a vyvarovat 

se přijetí takových opatření, která by byla v rozporu s právem EU.311 Uvedené zásady jsou proto 

východiskem pro řešení potenciálních konfliktů vnitrostátních opatření jednotlivých států s právem 

EU. 

2.3.4.4 Vztah práva Evropské unie a mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění 

Pokud se jedná o vztah práva EU a mezinárodního práva je z hlediska daní z příjmů významný 

především vztah ke smlouvám o zamezení dvojímu zdanění. SFEU, na rozdíl od Smlouvy o založení 

Evropského společenství, výslovné oprávnění sjednávat smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 

mezi členskými státy neobsahuje.312 Toto oprávnění však nadále trvá a současně je sjednávání těchto 

smluv mezi členskými státy z hlediska EU žádoucí, jelikož eliminace dvojího zdanění příjmů přispívá 

k naplnění cílů zakládajících smluv.313 Vztah práva EU a smluv o zamezení dvojímu zdanění je, 

obdobně jako vztah s vnitrostátním právem, založen na principu nadřazenosti práva EU. Členský stát 

je tudíž povinen též tyto smlouvy interpretovat a aplikovat v souladu s právem EU a sjednávat pouze 

takové smlouvy, které nejsou s právem EU v rozporu.314 Tyto požadavky se přitom vztahují 

jak na smlouvy nově uzavírané, tak smlouvy existující již před přistoupením členského státu k EU.315 

                                                
305 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 5 a 15. 
306 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 14. 
307 K přímému účinku a aplikační přednosti vizte blíže např. HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 8-9. ; LANG, Michael, 
Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 4-7. 
308 Ke vzájemným vztahům práva EU, vnitrostátního práva a mezinárodního práva vizte kapitolu 2 část 2.3.4. 
309 Podrobněji k obecným zásadám práva EU z hlediska přímých daní a zákazu diskriminace při zdanění výrobků 
a daňových pobídek vizte poznámku pod čarou č. 247. 
vizte HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 13-20. Pro oblast přímých daní je dále významný též zákaz diskriminace 
při zdanění výrobků a daňových pobídek. K tomu vizte např. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH 
a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 10. Dále vizte též čl. 110-111 SFEU. 
310 „Neexistuje výslovné ustanovení týkající se vztahu mezi právem EU a vnitrostátními právními předpisy členských států. S ohledem 
na judikaturu SDEU je však zřejmé, že právo EU má přednost před vnitrostátním právem.“ HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 5. 
Dále vizte též např. rozhodnutí SDEU ze dne 15. 7. 1964 ve věci 6/64, Costa v E.N.E.L., ECLI:EU:C:1964:66. ; 
Rozhodnutí SDEU ze dne 19. 11. 2009 ve věci C-314/08, Filipiak, ECLI:EU:C:2009:719. 
311 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 3 a 6. 
312 Vizte čl. 293 Smlouvy o založení Evropského společenství. 
313 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 28. 
314 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 28-29. 
315 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 29. 
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V případě konfliktu jsou státy povinny takovou smlouvu neaplikovat a renegociovat ji.316 Pokud se 

jedná o smlouvy, které členské státy uzavřely se třetím státem (resp. státem, který není členským státem 

EU), postavení těchto smluv je z hlediska práva EU obdobné jako v případě smluv sjednaných 

mezi členskými státy. Tedy i ustanovení těchto smluv jsou aplikovatelná, pouze pokud jsou v souladu 

s právem EU.317 Ustanovení smlouvy, která jsou v konfliktu s právem EU, a tudíž nemohou být 

členským státem aplikována, jsou však nadále platná z hlediska nečlenského státu, 

a to na základě norem mezinárodního smluvního práva.318 V takovém případě je nezbytné smlouvu 

renegociovat. V opačném případě bude totiž členský stát EU jednat buď v rozporu s právem EU 

(v případě, kdy rozporná ustanovení smlouvy aplikuje) nebo se dopustí porušení závazků plynoucích 

z mezinárodního smluvního práva (v případě, kdy naopak smluvní ustanovení řádně neaplikuje).319 

2.4 Závěr 

Tato kapitola vymezila základní skutečnosti, které mají vliv na využívání daňových struktur, 

jejichž součástí je CFC, a podobu a fungování CFC pravidel. Těmito skutečnostmi jsou rozsah daňové 

jurisdikce a způsob její realizace (podoba konkrétního daňového systému) a právní úprava těchto 

skutečností. Rozsah daňové jurisdikce poskytuje odpověď na otázku, které příjmy lze podrobit daním 

z příjmů určitého státu. Tento rozsah je dán pravidly, která stanoví, jaký vztah státu a poplatníka 

je natolik úzký a efektivní, že zakládá právo státu zdanit příjem tohoto poplatníka, tj. zda existuje 

daňový jurisdikční titul. Tato pravidla mají svůj základ v mezinárodním právu veřejném a jsou 

konkretizována normami vnitrostátního práva. Konkrétní podobu daňového systému naopak určuje 

v první řadě stát vnitrostátními normami. Ty jsou právními normami, které primárně zakládají 

daňovou povinnost poplatníka, a následně mohou být modifikovány právními normami 

mezinárodního či nadnárodního práva (zejména smlouvami o zamezení dvojímu zdanění a právem 

EU). Při zkoumání CFC pravidel, i problematiky mezinárodního zdanění obecně, je proto třeba 

zohlednit relevantní právní normy všech uvedených právních systémů. Dále se kapitola věnovala 

relevantním právním systémům a jejich vzájemným vztahům, jejichž znalost je nezbytná pro navazující 

analýzu CFC pravidel. V této souvislosti kapitola poukázala na to, že na soubor těchto systémů je třeba 

nahlížet jako na soubor právních norem, které se svým rozsahem působnosti překrývají, nikoli jako 

na jeden ucelený systém mezinárodního daňového práva. 

                                                
316 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 29. 
317 Výjimku představují smlouvy uzavřené před 1. 1. 1958 či před přistoupením k EU. K tomu vizte HELMINEN, 
Marjaana, ref. č. 237, s. 32. 
318 Vizte VÚSP a HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 33-34. 
319 HELMINEN, Marjaana, ref. č. 237, s. 33-34. 
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3 Daňové struktury, jejichž součástí je ovládaná zahraniční společnost 

3.1 Úvod 

Cílem této kapitoly je nastínit základní principy vyhýbání se zdanění320, při němž poplatníci 

využívají daňové struktury, jejichž součástí je CFC a jejichž nežádoucí důsledky jsou cílem CFC 

pravidel. Pochopení tohoto principu je nezbytné pro navazující vymezení nežádoucích důsledků, 

ke kterým způsob tohoto daňového plánování vede a kterým se věnuje následující kapitola této práce. 

Tímto důsledkem je především minimalizace daňové povinnosti poplatníka – ovládající společnosti 

ve státě jeho rezidence prostřednictvím generování a zadržování příjmů v ovládané zahraniční 

společnosti, která je rezidentem ve státě s nízkým daňovým zatížením. Tím dochází k odsunutí daňové 

povinnosti ve státě rezidence ovládající společnosti, jehož důsledky se za určitých podmínek mohou 

rovnat důsledkům vynětí příjmu ze základu daně či jeho osvobození321.322 Společně tato a následující 

kapitola o fungování těchto struktur a jejich důsledcích poskytují základní obrázek o důvodech jejich 

vzniku a existence. Ten je předpokladem pro následnou analýzu CFC pravidel, jakožto jednoho 

z opatření, kterými státy na důsledky těchto struktur, které jsou pro ně nežádoucí, reagují. 

                                                
320 Primárním účelem existence CFC nicméně nemusí být získání daňové výhody a může být založena z řady legitimní 
důvodů, jakými jsou např. například rozložení odpovědnosti a rizik, přístup k novým zdrojům, a společně s nimi též 
daňový systém státu. K těmto důvodům blíže vizte např. COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha 
HAMZAOUI, Belema OBUOFORIBO a Ola OSTASZEWSKA, ref. č. 55, s. 281-283. Dále vizte též kapitolu 4 část 4.4 
a poznámky pod čarou č. 398 a 549. 
321 Zákon o daních z příjmů využívá konstrukční prvek daně v podobě vynětí příjmů ze základu daně v souvislosti se 
zamezením dvojímu zdanění příjmů, které je stanovené daňovou smlouvou. Vizte § 38f (zejména) odst. 6 a 7 ZDP. Dále 
vizte též např. komentář v k § 38f. BERÁNEK, Petr, Radim BLÁHA, Savina FINARDI, Jiří HLAVÁČ, Lubomír 
JANOUŠEK, Drahomíra MARTINCOVÁ a Zdeněk MORÁVEK, ref. č. 701. Osvobození je konstrukčním prvkem, 
jehož důsledky jsou obdobné jako v případě vynětí příjmu ze základu daně, tzn. příjmy nejsou zahrnuty do základu daně. 
Zákon o dancíh z příjmů pak tento kontrukční prvek používá v těch případech, v nichž není žádoucí zahrnovat příjmy 
do základu daně, ale současně se nejedná o aplikaci daňové smlouvy.  Obecně k metodě vynětí vizte dále např. KOTÁB, 
Petr, ref. č. 3, s. 38-41. ; Osvobození, které je z hlediska CFC pravidel nejvíce relevantní, je osvobození příjmů z podílu 
na zisku vyplácených dceřinou společností mateřské společnosti a příjmů z převodu podílu v takové dceřinné společnosti. 
Důvodem osvobození je eliminace dvojího ekonomického zdanění příjmů. K tomu vizte § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP. Dále 
vizte též např. komentář k § 38f ZDP. BERÁNEK, Petr, Radim BLÁHA, Savina FINARDI, Jiří HLAVÁČ, Lubomír 
JANOUŠEK, Drahomíra MARTINCOVÁ a Zdeněk MORÁVEK, ref. č. 701. Obecně k metodám zamezení dvojího 
zdanění vizte též SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 
VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 28-42. Zakotvení osvobození příjmů z podílu na zisku je jednak transpozicí směrnice PSD, 
vztahuje se však za zákonem stanovených podmínek též na příjmy plynoucí ze států EHP a ze států mimo EU a EHP. 
K tomu vizte § 19 odst. 9 a 10 ZDP. Obecně k metodám vynětí a osvobození v ZDP vizte např. DĚRGEL, Martin, 2005. 
Metody omezující dvojí zdanění. Daně a právo v praxi. Praha: Wolters Kluwer, (9). ISSN 1211-7293. Dostupné také z: 
https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=25940. ; SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, 
Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 192 a násl. K metodě vynětí dividend v případě 
podstatné účasti poplatníka v zahraniční společnosti vizte též kapitolu 4 část 4.2 a poznámku pod čarou 521. 
322 Vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 119. Rozsah daňové výhody, které tímto jednáním ovládající společnost 
získá, je odvislá od několika faktorů, kterými jsou zejména rozdíl mezi daňovými sazbami státu rezidence ovládající 
společnosti a státu rezidence CFC, na délce časového úseku, po který nedojde k rozdělení zisku vytvořeného CFC, 
a na velikosti nerozděleného zisku. RUST, ref. č. 560, s. 492. Podrobněji k důsledkům existence CFC struktury v podobě 
odsunutí vzniku daňové povinnosti ve stáět ovládajíc společnosti vizte kapitolu kapitolu 4 část 4.4. 
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Nejprve se tato kapitola věnuje vymezení institutů ovládané zahraniční společnosti a ovládající 

společnosti, které jsou základními součástmi zkoumaných daňových struktur. Tyto instituty současně 

představují jeden z konstrukčních prvků CFC pravidel, proto jsou již v této kapitole vymezeny 

s pomocí terminologie a kritérií, které pro jejich vymezení obecně používá právní úprava CFC 

pravidel. Dalším konstrukčním prvkům CFC pravidel se společně s účelem CFC pravidel věnuje 

kapitola 5. 

Následně tato kapitola uvádí, jakým způsobem skutečnosti uvedené v kapitole 1 umožňují 

a ovlivňují vznik a využívání těchto daňových struktur. Těmito skutečnostmi jsou především rozsah 

daňové jurisdikce, charakter její realizace (resp. podoba konkrétního daňového systému) a podoba 

jejich právního zakotvení. Na závěr jsou za pomoci těchto skutečností nastíněny základní principy 

fungování tohoto způsobu vyhýbání se zdanění, a to na příkladech běžně využívaných základních 

daňových struktur, jejichž součástí je CFC. Vyhýbání se zdanění a daňové plánování v oblasti 

mezinárodního zdanění je však rozsáhlou problematikou, jejíž analýza přesahuje vymezený rámec této 

práce.323 Proto je tato problematika v této kapitole nastíněna pouze v základním rozsahu nezbytném 

pro následnou analýzu CFC pravidel. Současně je nutné uvést, že mezinárodní daňové plánování je 

neoddělitelnou součástí podnikatelských aktivit (nejen) mezinárodního charakteru a pro tyto 

podnikatelské aktivity jsou vedle daňových okolností v řadě případů neméně důležité další nedaňové 

faktory, které tyto aktivity ovlivňují.324 Tato práce se nicméně zaměřuje na tu část těchto aktivit, kterou 

lze označit jako vyhýbání se zdanění, jelikož na tyto aktivity je primárně zaměřena právní úprava CFC 

pravidel v ZDP a směrnici ATAD. Jedná se o aktivity realizované především (popř. výhradně) 

za účelem snížení daňové povinnosti, které je ze strany států a nadnárodních subjektů (OECD, EU) 

neakceptovatelné325, a je proto předmětem opatření, jejichž cílem je tyto aktivity a jejich důsledky 

                                                
323 Podrobně k daňovému plánování vizte např. FINNERTY, Chris J., Paulus MERKS, Mario PETTRICIONE a Raffaele 
RUSSO, ref. č. 152. ; COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema 
OBUOFORIBO a Ola OSTASZEWSKA, ref. č. 55. 
324 K dalším důvodům pro založení CFC nedaňového charakteru vizte poznámku pod čarou č.  320 a dále též kapitolu 4 
část 4.4 a poznámku. Rield k těmto důvodům z hlediska CFC pravidel uvádí, že „pro účely vymezení CFC, pouze příjem odkloněný 
do CFC pro daňové účely je relevantní. Důsledkem je, že CFC může generovat dva druhy příjmů: příjem, na nějž se vztahují CFC pravidla, 
protože se jedná o příjem odkloněný (do CFC) pro daňové účely, a příjmy z aktivní podnikatelské činnosti, která by neměly být CFC pravidly 
dotčeny. RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 193. Uvedený závěr primárně platí za předpokladu, že účelem CFC pravidel je 
eliminace vyhýbání se zdanění. V případě, že bude cílem státu prostřednictvím CFC pravidel zabránit obecně odlivu 
kapitálu a odsouvání daňové povinnosti ve státě daňové rezidence ovládající společnosti (nejen v situacích, kdy účel 
takového jednání je primárně daňový), pak státy CFC mohou pravidla rozšíří též na aktivní podnikatelské příjmy, jako je 
tomu např. v případě Francie, Velké Británi či Finska. K dalším státům, které alikují pravidla na pasivní i aktivní příjmy 
vuzte např. BUNN, Daniel, Kyle POMERLEAU a Sebastian DUEÑAS, ref. č. 327, s. 18-21. Dále za účelem zabránit 
obecně odlivu kapitálu, státy konstruují CFC pravidla tak, že se vztahují na všechny CFC, bez ohledu na skutečnost, zda 
jsou tyto CFC daňovými rezidenty ve státě s nízkým daňovým zatížením. K tomu vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, 
s. 633-634. 
325 Toto jednání je nežádoucí primárně z těch důvodů, že z hlediska jednotlivých států snižuje daňové výnosy a narušuje 
neutralitu zdanění (resp. nedostatečné zdanění je neefektivní), v případě fyzických osob též daňovou spravedlnost, 
z hlediska EU tím narušuje též fungování vnitřního trhu a z hledidka některých autorů je též v rozporu s principem 
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omezit. Rozsah právní úpravy CFC pravidel nicméně může být nastaven i šířeji. V takovém případě 

se CFC pravidla vztahují nejen na situace, které nejsou realizované za účelem snížení daňové 

povinnosti, a představují tak opatřením které obecně omezuje odlivu kapitálu ze státu aplikujícího 

CFC pravidla.326 

3.2 Vymezení ovládané zahraniční společnosti a ovládající společnosti 

Aby bylo možné dále v této kapitole nastínit fungování daňových struktur, jejichž součástí je 

CFC, je nezbytné vymezit jejich dvě základní součásti. Těmi jsou ovládaná zahraniční společnost 

a společnost, která má v CFC významnou účast327, tedy ovládající společnost. Tyto subjekty zpravidla 

autoři vymezují za pomoci kritérií, která pro kvalifikaci CFC a ovládající osoby stanovují samotná CFC 

pravidla za účelem vymezení rozsahu působnosti těchto pravidel.328 Tímto způsobem jsou CFC 

a ovládající osoba vymezeny též pro účely této práce, a to včetně této kapitoly. 

3.2.1 Ovládaná zahraniční společnost 

Samotné označení subjektu jako ovládaná zahraniční společnost napovídá, že pro jeho vymezení 

jsou zásadní tři aspekty, které jsou současně těmi aspekty, které umožňují využívat ovládané zahraniční 

společnosti k daňovému plánování a vyhýbání se zdanění. Jedná se o (i) daňovou jurisdikci, ve které 

se CFC nachází a která je odlišná od daňové jurisdikce, ve které se nachází ovládající osoba, (ii) právní 

charakter CFC z hlediska státu, ve kterém je daňovým rezidentem ovládající osoba (tzn. zda se jedná 

o transparentní entitu či entitu netransparentní a tedy zdanitelnou)329, a (iii) vztah mezi CFC a ovládající 

osobou. 

                                                
jednoho zdanění příjmů. K tomu vizte např. DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 50-53 a 66. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, 
s. 5. ; PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 17-18. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 16. 
326 K tomu blíže vizte kapitolu 5 část 5.2 a poznámku pod čarou č. 591. 
327 Záměrně na tomto místě není uvedeno, že se jedná o společnost, která CFC ovládá (i když tomu tak v řadě 
případů bude), jelikož státy mohou CFC pravidla nastavit různě a aplikovat je i na daňové rezidenty, kteří sice mají v CFC 
podíl (či jsou s ní jinak spojeni), ale nikoli takovým způsobem, který by jim umožnil vykonávat v CFC rozhodující vliv. 
ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 120. Příkladem takových CFC pravidel jsou CFC pravidla upravená v Brazílii či Francii, 
kdy důvodem této podoby CFC pravidel je to, že oba státy mají za účelem zamezení dvojímu ekonomickému zdanění, 
zakotvené vynětí dividend ze základu daně v případě podstatné účasti poplatníka v zahraniční společnosti (tzn. jsou z toho 
pohledu teritoriálním daňovým systémem). K tomu blíže vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 634. ; Podrobněji k právní 
úpravě CFC pravidel ve Francii vizte např. GOUTHIÈRE, Bruno, 2008. France. Overview of the French CFC legislation. 
European taxation. 48(2), 50-58. ISSN 0014-3138. ; DUEÑAS, Sebastian a Daniel BUNN, 2020. How Controlled Foreign 
Corporation Rules Look Around the World: France. In: Taxfoundation.org [online]. Washington: Tax Foundation [cit. 2021-
5-7]. Dostupné z: https://taxfoundation.org/france-cfc-rules/. Obecně ke vztahu teritoriálního daňového systému 
a právní úpravy CFC pravidel vizte např. BUNN, Daniel, Kyle POMERLEAU a Sebastian DUEÑAS, 2019. Anti-Base 
Erosion Provisions and Territorial Tax Systems in OECD Countries. Fiscal Fact. Washington: Tax Foundation, 2019(652), 
1-28. 
328 Vedle vymezení ovládající společnosti a CFC má na rozsah pravidel vliv zejména skutečnost, zda se CFC pravidla 
aplikují na všechny CFC či pouze na CFC, které jsou daňovými rezidenty ve státech s nízkým daňovým zatížením, a dále 
okruh příjmů na které se CFC pravidla aplikují, tedy zda se jedná pouze o vybrané pasivní příjmy plynoucí CFC či všechny 
její příjmy. K tomu blíže kapitolu 5. 
329 Jedná se tady o právní kvalifikaci zahraniční entity z hlediska státu, který potenciálě aplikuje CFC pravidla. 
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Arnold vymezuje CFC jako entity, které (i) nejsou daňovými rezidenty, (ii) jsou právnickou osobou 

či obdobnou entitou, která je samostatným subjektem daně a je proto zdaňována zvlášť od svých společníků a (iii) které 

jsou ovládané zahraničními společníky, případně v nich tito společníci mají podíl, který je významný, aniž by je 

ovládali.330 Současně uvádí, jakým způsobem je třeba přistupovat k transparentním entitám a stálým 

provozovnám při posuzování, zda se určitá entita kvalifikuje jako CFC či nikoli.331 Obdobně 

k vymezení CFC přistupuje Akce 3 Projektu BEPS332, Lang333, Kuźniacki334 a Riedl, který tuto trojici 

uvedených kritérií doplňuje o čtvrté kritérium.335 Tím je příjem CFC, který jí plyne pouze proto, aby 

bylo možné využít příznivého daňového zacházení s těmito příjmy ve státě rezidence CFC.336 

Jiní autoři se při vymezení CFC soustředí pouze na kritérium ovládání, přičemž za CFC považují ty 

entity, které jsou samostatnými subjekty daně, aniž by se však k jejich charakteru podrobněji 

vyjadřovali.337 

Prvním z uvedených aspektů je tedy skutečnost, že CFC není daňovým rezidentem ve státě, 

ve kterém je rezidentem ovládající společnost. Zpravidla tedy bude CFC daňovým rezidentem v jiném 

státě, a to za předpokladu, že je naplněn druhý aspekt, a to že CFC je samostatným subjektem daně 

(tedy poplatníkem daně z příjmů právnických osob338) z pohledu státu, ve kterém je rezidentem 

ovládající společnost, tedy z pohledu státu aplikujícího CFC pravidla.339 V případě, že se právní 

kvalifikace charakteru CFC v jednotlivých státech liší (tzn. že z hlediska jednoho státu je považována 

za transparentní a z hlediska druhého za netransparentní), vzniká hybridní nesoulad. V řadě případů 

jsou k daňovému plánování i vyhýbání se zdanění využívány právě ty CFC, které jsou samostatným 

subjektem daně, typicky např. obchodní společnosti.340 Za stejným účelem však mohou být využity 

                                                
330 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 120. 
331 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 215-216. 
332 OECD, ref. č. 6, s. 21-22. 
333 LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, 2004. CFC Legislation, Tax 
Treaties and EC Law. Amsterdam: Kluwer Law International, s. 18-19. ISBN 9789041122841. 
334 KUŹNIACKI, Błażej, ref. č. 592, s. 7. 
335RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 190-191. 
336 PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 191. 
337 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 36-42. 
338 Bude tedy samostatným subjektem práva minimálně pro účely daňového práva, nicméně se nemusí jednat též 
o samostatný subjekt práva z hlediska občanskoprávního. V případě ZDP se jedná např. podílové či svěřenské fondy. 
K tomu vizte § 17 odst. 1 ZDP. K tomu vizte též komentář k § 17 odst. 1 ZDP. Vizte BERÁNEK, Petr, Radim BLÁHA, 
Savina FINARDI, Jiří HLAVÁČ, Lubomír JANOUŠEK, Drahomíra MARTINCOVÁ a Zdeněk MORÁVEK. Zákon 
o daních z příjmů: Komentář. ASPI [online]. Wolters Kluwer [cit. 2021-5-29]. ISSN 2336-517X. Dostupné z: 
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/39625/1/2. 
339 Vizte např. LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 18. 
; ARNOLD, Brian J., 1986. The taxation of controlled foreign corporations: An international comparison. Toronto: Canadian Tax 
Foundation. Canadian tax papers, 78, s. 411. ISBN 0888080239. Arnold uvádí, že „status daňového nerezidenta je určen 
na základě právní úpravy státu rezidence (společníka, resp. ovládající osoby), podle běžných pravidel pro určení rezidence právnických 
osob (místo inkorporace, místo vedení, nebo oboje)“. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 120-121. 
340 K příkladům využití CFC k daňovém plánování vizte např. PERDELWITZ, Andreas, 2015. International Tax 
Structuring for Holding Activities. COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema 
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též stálé provozovny, a to v případě, že stát rezidence ovládající společnosti zamezuje dvojímu zdanění 

příjmů, které plynou stálé provozovně, prostřednictvím metody vynětí, která se vztahuje jak na aktivní, 

tak na pasivní příjmy přiřazované stálé provozovně341.342 Dále mohou být tímto způsobem využity 

zahraniční entity, které jsou z daňového hlediska transparentní a současně jejich příjmy nejsou 

zdaněny na úrovni společníka (ovládající osoby), který je rezidentem v jiném státě343. Za uvedených 

okolností, je třeba i tyto entity považovat za CFC (samozřejmě za předpokladu, že jsou naplněna 

i zbývající kritéria), jelikož jejich potenciál, aby byly využity pro daňové plánování či vyhýbání se 

zdanění, je stejný jako v případě CFC, která je subjektem daně.344 Pojem ovládaná zahraniční společnost je 

proto pro účely této práce používán v širokém slova smyslu (pokud není uvedeno jinak), a tudíž 

zahrnuje i uvedené transparentní entity a stálé provozovny, nikoli pouze společnosti a jiné samostatně 

zdanitelné subjekty. 

Třetím aspektem je vztah CFC a jejích společníků, kteří jsou ve vztahu k CFC ovládajícími 

osobami. Tomuto kritériu se blíže věnuje následující část této kapitoly 3.2.2, ve které je vymezen pojem 

ovládající společnost. 

Směrnice ATAD v čl. 7 odst. 1 písm. b) mezi kritéria pro vymezení CFC zahrnuje též míru 

zdanění ve státě, ve kterém CFC podléhá dani z příjmů právnických osob, tedy ve státě, kde je tato 

CFC daňovým rezidentem, popř. ve státě ve kterém se nachází stálá provozovna, pokud je CFC stálou 

provozovnou. Vzhledem k tomu, že teorie345 i § 38fa ZDP346 přistupují k tomuto kritériu jako 

                                                
OBUOFORIBO a Ola OSTASZEWSKA. International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures. 
Amsterdam: IBFD, s. 281-322. ISBN 978-90-8722-333-5. Dále vizte též příklady v této kapitole části 3.4. 
341 Typickým příkladem státu, který tímto způsobem eliminuje dvojí zdanění příjmů přiřazovaných stálé provozovně, je 
Francie, jejíž CFC pravidla se proto vztahují též na stálé provozovny. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 121. ; OECD, 
ref. č. 6, s. 22-23. 
Blíže k tomu, jakým způsobem mohou být zdaněny příjmy přiřazené stálé provozovně ve státě rezidence daňového 
poplatníka, a vlivu tohoto způsobů zdanění na účel CFC pravidel vizte poznámku pod čarou č. 597 a též ARNOLD, Brian 
J., ref. č. 17, s. 633. 
342 Přestože současnou běžnou praxí ČR je sjednávat v daňových smlouvách metodu zápočtu, řada dříve uzavřených smluv 
stanoví pro eliminaci dvojího zdanění metodu vynětí. K tomu vizte např. SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel 
FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 34-39. Proto bylo nezbytné též rozsah 
působnosti českých CFC pravidel rozšířit na stálé provozovny, které se nachází ve státech, s nimiž má ČR sjednánu 
daňovou smlouvu, na jejímž zákadě se dvojí zdanění eliminuje prostřednictvím metody vynětí. Vizte § 38fa odst. 4 písm. b) 
ZDP. Příkladem takové daňové smlouvy je např. daňová smlouva ČR s Německem. Vizte vyhlášku ministra zahraničních 
věcí č. 18/1984 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa 
o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. 
343 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 120-121. ; OECD, ref. č. 6, s. 22-23. Podle ZDP je transparentní entitou veřejná 
obchodní společnost, kdy „daňovým subjektem není entita jako taková, ale její jednotliví společníci. Z hlediskazdanění se proto na veřejnou 
obchodní společnost nepohlíží jako na právnickou osobu, ale výsledek hospodaření se pro účely zdanění rozdělí mezi jednotlivé společníky, 
tzn. že podíl na výsledku hospodaření zdaňují jednotliví společníci, a nikoliv společnost“. RYLOVÁ, Zuzana, 2012. Mezinárodní dvojí 
zdanění. 4. vydání. Praha: ANAG. ISBN 978-80-7263-724-9. 
344 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 120-121. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633.  OECD, ref. č. 6, s. 22-23. 
345 Vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 122-124. ; LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE 
a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 19-20. 
346 Vizte § 38fa odst. 1 písm. b) ZDP. 
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k samostatnému konstrukčnímu prvku CFC pravidel, je toto kritérium jako samostatný konstrukční 

prvek posuzováno i v rámci této práce, a to v kapitole 5 části Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

V případě vzniku hybridních nesouladů je třeba nutno rozlišovat mezi (i) výše zmíněnou 

situací, kdy ke vzniku hybridního nesouladu dochází mezi právním řádem státu, ve kterém je 

rezidentem ovládající společnost, a právním řádem státu, ve kterém je rezidentem CFC, 

a (ii) mezi situací, kdy ke vzniku hybridního nesouladu dochází mezi právní řádem státu, ve kterém 

je rezidentem ovládající společnost a právním řádem státu, ve kterém je rezidentem třetí subjekt 

ovládaný CFC (resp. další CFC).347 První situace může vést jak ke dvojímu zdanění, tak ke dvojímu 

nezdanění příjmů, a to podle typu hybridního nesouladu. Ke dvojímu zdanění povede hybridní 

nesoulad v případě, že stát rezidence CFC považuje CFC za netransparentní entitu, a tedy za subjekt 

daně z příjmů, a stát rezidence ovládající osoby považuje CFC za transparentní entitu, a tudíž příjmy 

plynoucí CFC považuje za příjmy přímo plynoucí přímo ovládající osobě, která je společníkem CFC. 

Tomuto společníkovi, jako daňovému rezidentovi, pak budou zdaněny jeho celosvětové příjmy, 

včetně těch, které mu plynou skrze zahraniční transparentní entitu. V tomto případě tedy dojde 

ke zdanění totožného příjmu současně na úrovni CFC i na úrovni ovládající osoby. Ke dvojímu 

nezdanění dojde v opačném případě, kdy CFC bude považována za transparentní ve státě, ve kterém 

je založena, a za zdanitelný subjekt z hlediska státu ovládající osoby. V tomto případě stát CFC 

předpokládá, že ke zdanění příjmů CFC dojde na úrovni společníka (tedy na úrovni ovládající osoby) 

a stát ovládající osoby předpokládá, že ke zdanění dojde na úrovni CFC. Bez dalšího opatření tak 

příjmy CFC nebudou zdaněny v žádném z těchto států. Z hlediska vyhýbání se zdanění je relevantní 

zejména situace, jejímž důsledkem je dvojí nezdanění. Na uvedenou situaci nicméně obvykle míří 

opatření proti hybridním nesouladům, které je ze součástí směrnice ATAD transponovanou 

do českého právního řádu prostřednictvím § 23h ZDP.348 

Z hlediska CFC pravidel je relevantní zejména druhý zmíněný případ, kdy ke vzniku 

hybridního nesouladu dochází mezi právním řádem státu ovládající osoby a právním řádem státu, 

ve kterém je rezidentem další subjekt ovládaný CFC, tedy další CFC. Tento hybridní nesoulad totiž 

není obvykle eliminován prostřednictvím základního opatření proti hybridním nesouladům a je na něj 

třeba reagovat zvláštní právní úpravou, přičemž jednou z možností je speciální úprava v rámci CFC 

pravidel.  Tento hybridní nesoulad s jeho možným řešení, které navrhuje Akce 3, je znázorněn 

v následujícím příkladu: 

                                                
347 OECD, ref. č. 6, s. 21-23. 
348 K problematice hybridních nesouladů a právní úpravy opatření proti hybridním nesouladům zakotvené v ZDP vizte 
např. HRDLIČKA, Lukáš, ref. č. 72. Obecně k této problematice vizte též PARADA, Leopoldo, ref. č. 95. 
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Schéma č. 1: Hybridní nesoulad 

 

V uvedeném příkladu společnost A, která je daňovým rezidentem ve státě A, drží veškeré 

podíly ve společnosti B, která je daňovým rezidentem ve státě B. Společnost B pak drží veškeré podíly 

ve společnosti C, která je daňovým rezidentem ve státě C. Stát A a C jsou státy s vysokým daňovým 

zatížením (20 %), stát B je stát s nízkým daňovým zatížením (5 %). Z hlediska právního řádu státu A 

je společnost C pro daňové účely transparentní entitou. Společnost B poskytne společnosti C půjčku 

a společnost C platí za její poskytnutí společnosti B úrok. Ten je však z hlediska státu A ignorován, 

jelikož společnost C je z hlediska státu A pro daňové účely transparentní entitou. Z tohoto důvodu 

není úrok zaplacený společností C zahrnutý mezi CFC příjmy společnosti B, které lze na základě CFC 

pravidel zdanit v rukou společnosti A ve státě A. Hybridní nesoulad tedy vzniká mezi právním řádem 

státu A a státu C.349 Řešením pak je tzv. modifikované opatření proti hybridním nesouladům, na jehož 

základě je mezi CFC příjmy zahrnutý též příjem CFC, který (i) bez tohoto speciální opatření mezi CFC 

                                                
349 OECD, ref. č. 6, s. 22-23. 
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příjmy zahrnutý není a (ii) který by mezi CFC příjmy zahrnutý byl, pokud by stát A nepovažoval 

společnost C za transparentní, resp. by společnost C klasifikoval stejně jako stát B.350 

3.2.2 Ovládající společnost 

Druhým základním prvkem zkoumaných daňových struktur je ovládající společnost. Aby bylo 

možné určitý subjekt označit jako ovládající společnost, je nezbytné, aby splňoval následující 

charakteristiky: ovládající společnost musí (i) být subjektem daně (resp. poplatníkem daně z příjmů), 

který je daňovým rezidentem v jiném státě než CFC351, a (ii) musí být společníkem, který ovládá 

zahraniční entitu (CFC), či v ní vykonává natolik významný vliv (ať už právně či fakticky), který mu 

umožní ovlivnit rozhodování CFC, včetně rozhodování CFC o rozdělení jejího zisku společníkům352. 

Přestože pojem ovládající společnost výslovně odkazuje pouze na společnosti, tedy právnické osoby, může 

být ovládající společností jak poplatník daně z příjmu právnických osob, tak poplatník daně z příjmu 

fyzických osob.353 Z velké části však budou jako ovládající společnosti kvalifikováni poplatníci daně 

z příjmu právnických osob, kteří, zejména v případě nadnárodních společností, disponují 

dostatečnými prostředky (finančními, personálními i administrativními), které umožňují tento způsob 

daňového plánování či vyhýbání se zdanění realizovat.354 

Kritérium ovládání či kontroly je zásadní pro vymezení vztahu mezi ovládající osobou a CFC, 

a tudíž i pro vymezení institutů ovládající osoby a CFC. Z hlediska ovládající osoby je nezbytné, 

aby v CFC vykonávala natolik významný vliv, který jí umožní ovlivnit rozhodování CFC, včetně 

rozhodování o rozdělení zisku CFC jejím společníkům. To ovládající osobě umožní přesunout příjmy 

do CFC a dále je v CFC zadržovat, čímž sníží daňovou povinnost ve státě své rezidence, popř. se jí 

zcela vyhne. Tento vliv vykonávaný ovládající společností může být jak přímý, tak nepřímý, může být 

jak právního, tak faktického charakteru355 a současně může být vykonáván jedním společníkem 

                                                
350 OECD, ref. č. 6, s. 22. 
351 Tato podmínka je zrcadlová k prvnímu kritériu, prostřednictvím kterého je vymezena CFC a podle kterého musí být 
CFC nerezidentem z hlediska státu ovládající osoby. 
352 Arnold pak dodává, že „ratiem kritéria kontroly je spravedlnost. Bylo by nespravedlivé zdanit nerozdělené příjmy zahraniční společnosti 
v rukou společníka – daňového rezidenta, pokud tento společník nemá dostatečnou právní či faktickou možnost ovlivnit aktivity zahraniční 
společnosti (…) a rozhodovat o rozdělení jejího zisku.“ ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 121. Některé státy nicméně aplikují CFC 
pravidla bez ohledu na zkoumání kritéria kontroly a za dostatečnou pro jejich aplikaci považují též podstatnou účast 
ovládající společnosti v CFC. Příkladem je Finsko, kdy je vyžadována účast ovládající osoby ve výši 25 %. OECD. 
Controlled Foreign Company (CFC) Rules. Qdd.oecd.org [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: 
https://qdd.oecd.org/data/CFC/.ALL. Vizte též např. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 37. 
353 Uvedené potvrzuje též závěrečná zprávu k Akci 3 Projektu, podle které „CFC pravidla nejsou ze své podstaty omezena na 
situace, v nichž je CFC kontrolována společnostmi (poplatníky daně z příjmů právnických osob), a státy mohou zvážit vytvoření 
takových CFC pravidel, která se budou aplikovat též v případech, kdy poplatníci daně z příjmů fyzických osob kontrolují zahraniční entity.“ 
OECD, ref. č. 6, s. 12. 
354 K tomu vizte např. OECD, ref. č. 6, s. 11. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 34-
44. ; PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 196. 
355 PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 192. ; OECD, ref. č. 6, s. 23-25. 
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či skupinou společníků jednajících ve vzájemné shodě za účelem ovlivnit rozhodování v CFC.356 

Od možné povahy vlivu se odvíjí též kritéria, která CFC pravidla stanovují pro vymezení vztahu 

ovládání či kontroly mezi ovládající osobou a CFC. Mezi tato kritéria patří (i) typ kontroly či účasti 

v CFC, (ii) výše této účasti, a to jak samotného daňového rezidenta, tak daňového rezidenta společně 

s dalšími osobami, které s ním jednají ve shodě, a (iii) okamžik, ke kterému je naplnění těchto kritérií 

posuzováno. Tato kritéria pak mohou být více či méně formálního charakteru. Čím formálnější bude 

jejich povaha, tím se posuzování jejich naplnění zjednoduší a sníží se administrativní i vyvolané 

náklady s tím spojené. Na druhé straně však bude pro poplatníky poměrně jednoduché vyhnout se 

naplnění těchto kritérií. V případě, že bude test spíše materiální povahy, bude uvedené platit opačně.357 

Pokud se jedná o první jmenované kritérium, vztah ovládající osoby a CFC může být pro účely 

aplikace CFC pravidel založen na právním či ekonomickém hledisku, případně jejich kombinaci.358 

Vzhledem k tomu, že obě tato kritéria jsou formálního charakteru, bývají doplňována o faktická 

hlediska, případně hledisko konsolidace.359 Právní kritérium je obvykle založeno na velikosti podílu 

ovládající osoby na základním kapitálu CFC či jejích hlasovacích právech.360 Ekonomické kritérium 

zohledňuje velikost podílu ovládající osoby na zisku CFC, velikost podílu na likvidačním zůstatku 

či velikost vypořádacího podílu. Tato kritéria jsou zpravidla kombinována, protože žádné z nich samo 

o sobě není schopné postihnout většinu případů, na něž chce daný stát aplikovat svá CFC pravidla.361 

Tato hlediska bývají někdy doplněna o další kritérium, které zohledňuje faktické okolnosti (tzv. de facto 

test)362, a slouží jako opatření, které zabraňuje obcházení právního a ekonomického kritéria.363 

Kritérium konsolidace zohledňuje skutečnost, zda je CFC součástí konsolidačního celku, přičemž 

povinnost konsolidace je obvykle stanovena na základě kritérií, která jsou obdobná výše zmíněnému 

právnímu a ekonomickému kritériu.364 

                                                
356 OECD, ref. č. 6, s. 25-31. 
357 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 38. 
358 SEIXAS, Tiago Sousa, ref. č. 361, s. 211-212. 
359 PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 192. ; OECD, ref. č. 6, s. 23-25. 
360 OECD, ref. č. 6, s. 24. 
361 K tomu vizte blíže např. OECD, ref. č. 6, s. 24. ; SEIXAS, Tiago Sousa, 2017. Threshold Requirements for CFC Rules: 
Definition of Control. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG. Limiting Base Erosion. Rakousko: Linde, s. 211. 
ISBN 978-3-7073-3758-7. 
362 Těmito okolnostmi jsou např. osoba vykonávající řízení CFC na nejvyšší úrovni či smluvní vazby s CFC, které 
poplatníkovi umožňují CFC významně ovlivnit. Vizte OECD, ref. č. 6, s. 24. 
363 Vizte např. OECD, ref. č. 6, s. 24. ; SEIXAS, Tiago Sousa, ref. č. 361, s. 212. Kritéria materiální charakteru 
pro posouzení vztahu ovládající osoby a CFC obsahují např. CFC pravidla Austrálie, Itálie či Nového Zélandu. Vizte AVI-
YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 38. Např. Itálie aplikuje CFC pravidla, pokud daňový rezident disponuje dostatečnými 
hlasovacími právy či má s CFC takové smluvní vztahy, které mu umožňují vykonávat dominantní vliv v CFC. ARNOLD, 
Brian J., ref. č. 17, s. 636. 
364 Vizte OECD, ref. č. 6, s. 24-25. 
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V návaznosti na kritéria, která jsou rozhodná pro určení vztahu ovládající osoby a CFC, 

je třeba určit, v jaké míře musí být tato kritéria naplněna, aby byl založen vztah ovládání, resp. vztah, 

který ovládající osobě umožňuje přesouvat zisky do CFC za účelem snižování daňové povinnosti 

ve státě rezidence ovládající osoby.365 CFC pravidla jednotlivých států ve většině případů vyžadují 

existenci více jak 50% podílu, ať už se jedná o kritérium právní či ekonomické. Podle některých CFC 

pravidel však postačuje i 50 % či dokonce méně366, jelikož i takový podíl může za určitých okolností 

dávat ovládající společnosti možnost ovlivňovat CFC způsobem, který je rizikový z hlediska BEPS. 

Specifické je v tomto ohledu postavení stálé provozovny, u které je kritérium ovládání naplněno již 

z povahy jejího charakteru, jelikož se nejedná o samostatný subjekt daně, nýbrž o součást poplatníka, 

kterým je ovládající osoba.367 Naplnění těchto kritérií a potenciální vztah ovládání je nezbytné 

posuzovat též v případech, kdy je vliv vykonáván nepřímo368 či jej společně vykonává dva a více 

minoritních společníků. V opačném případě by bylo snadné obejít CFC pravidla rozdělením podílů 

menších jak 50 % mezi více společníků, kteří budou vykonávat podstatný vliv společně, či založením 

dalšího subjektu, který bude ovládán CFC, a do nějž budou přesunuty příjmy, které by jinak byly 

zdaněny ve státě ovládající osoby. Situace, ve které se ovládající osoba nepřímo podílí na CFC, 

je znázorněna v kapitole 5 části 5.3.1.3. Situace, v nichž je CFC ovládána více společníky, kteří jsou 

vzájemně propojeni a samostatně nevykonávají kontrolu v CFC, je znázorněna v následujícím 

příkladu. 

                                                
365 Vizte OECD, ref. č. 6, s. 25. 
366Vizte poznámku pod čarou č. 352 a dále též např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 121. ; OECD, ref. č. 6, s. 30. 
367 „Pojem „stálá provozovna“ není žádnou institucionální formou podnikání, nýbrž pouze jiným označením pro existující povinnost daňového 
rezidenta na dani z příjmů. Stálou provozovnu proto nelze v žádném případě „založit“. Vzniká výhradně z důvodu splnění zákonných kritérií 
určité činnosti daňového nerezidenta ve státě zdroje. Pokud pak hovoříme o registraci stálé provozovny, nejde opět o nic jiného než o splnění 
registrační povinnosti daňového nerezidenta, neboť mu vznikla daňová povinnost.“ SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel 
FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 56. 
368 K příkladům, které se týkají určení vztahu ovládání v případě nepřímého podílu ovládající společnosti na CFC vizte 
kapitolu 5 část 5.3.1.3. 
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Schéma č. 2: CFC ovládaná více společníky, kteří jsou vzájemně propojeni 

 

V uvedeném příkladu nejsou společnost B1 a společnost B2 propojeny, obě jsou však 

daňovými rezidenty ve státě B. Aby mohla být aplikována CFC pravidla státu B, je nutné, aby daňový 

rezident státu B držel více jak 50% podíl v CFC.  Aby se společnost B1 vyhnula aplikaci CFC pravidel 

státu B, mateřská společnost A, která je daňovým rezidentem ve státě A, rozdělí podíl, který nepřímo 

drží v CFC (která je daňovým rezidentem ve státě D) mezi společnost B1 a společnost C, která je 

za tímto účelem založena jako daňový rezident ve státě C. V tomto případě je pak z hlediska státu A 

pro aplikaci jeho CFC pravidel nutné, aby při určení, zda je CFC ovládána či nikoli, posuzoval nejen 

účast samotné společnosti v CFC, ale též účast s ní propojených osob. Pokud bude stát A postupovat 

tímto způsobem, shledá, že CFC je ovládána společností B1 společně se společností A a C. Do základu 

daně společnosti B1 pak budou zahrnuty CFC příjmy v poměrné výši 30 %, která odpovídá podílu 

společnosti B1 v CFC.369 

                                                
369 OECD, ref. č. 6, s. 26-27. 
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Obdobným způsobem přistupuje k určení vztahu ovládání též zákon o daních z příjmů.370 

Státy však mohou při určení vztahu ovládání mezi ovládající společností a CFC přihlížet též k tomu, 

zda více minoritních společníků, kteří nejsou propojeni, jedná ve vzájemné shodě371, případně mohou 

brát v potaz podíly všech společníků CFC, kteří jsou daňovými rezidenty v tomto státě.372 

3.3 Skutečnosti umožňující vznik daňových struktur, jejichž součástí je ovládaná zahraniční 

společnost 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, oblast mezinárodního zdanění je utvářena řadou 

ekonomických, právních a politických vztahů a skutečností, které se ovlivňují a jsou vzájemně 

provázány. Proto i existence daňových struktur, jejichž součástí je CFC, je podmíněna souborem 

těchto provázaných skutečností, z nichž lze vyjmenovat ty, jež jsou pro vznik těchto struktur zásadní. 

První z těchto skutečností je způsob, jakým státy obvykle přistupují ke zdanění příjmů, které 

plynou subjektu jinému než fyzické osobě (tedy především právnické osobě373), resp. způsob jakým 

státy vymezují poplatníka daně z příjmu právnických osob. Tento způsob je založen na pojetí 

právnické osoby jako samostatného subjektu práva374, v jehož důsledku je daň z příjmů plynoucí 

právnické osobě ukládána primárně přímo právnické osobě a nikoli jejím společníkům. Ti jsou 

v souvislosti s těmito příjmy zatíženi daní až v okamžiku rozdělení zisku právnickou osobou 

či převodu podílu v právnické osobě.375 Toto pojetí daně z příjmu právnických osob vede v případě 

zahraničních právnických osob obecně k tomu, že stát není oprávněn zdanit příjmy právnické osoby, 

která není jeho daňovým rezidentem a jejíž příjmy neplynou ze zdrojů na území tohoto státu, jelikož 

v daných případech neexistuje jurisdikční titul, na jehož základě by bylo možné daň ve vztahu 

k takovému příjmu uložit. 

                                                
370 Vizte § 38fa odst. 3 písm. a) ZDP. 
371 Vizte OECD, ref. č. 6, s. 25-26. 
372 Tento přístup následuje např. USA, které pro účely určení vztahu ovládání zohledňuje veškeré daňové rezidenty, kteří 
mají více jak 10% podíl v CFC. Tento přístup výrazně eliminuje možnost obcházení CFC pravidel. Na opačné straně však 
mohou být na základě takto nastavených CFC pravidel zahrnuty do základu daně ovládající osoby CFC příjmy, aniž by 
tato osoba měla reálnou možnost, tyto příjmy do CFC odklonit (za předpokladu, že nejedná ve shodě se zbývajícími 
společníky). K tomu vizte OECD, ref. č. 6, s. 27-28. 
373 Může se však jednat i o entity bez právní osobnosti, jakými jsou např. investiční a podílové fondy. K tomu vizte též 
poznámku pod čarou č. 126. 
374 K tomu blíže vizte kapitolu 2 část 2.2.2. Dále vizte též PISTONE, Pasquale, Roeleveld JENNIFER, Hattingh 
JOHANN, Nogueira JOÃO FÉLIX PINTO a West CRAIG, ref. č. 102, s. 85-86. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 632. 
375 PISTONE, Pasquale, Roeleveld JENNIFER, Hattingh JOHANN, Nogueira JOÃO FÉLIX PINTO a West CRAIG, 
ref. č. 102, s. 85-86. 
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Druhou skutečností, která s první uvedenou úzce souvisí a navazuje na ni, je upřednostnění 

CIN376 při celosvětovém zdanění příjmů daňových rezidentů377 v případě, kdy tyto příjmy plynou 

ze zahraničního zdroje, nikoli však přímo tomuto daňovému rezidentovi, ale zahraniční právnické 

osobě, která je tímto daňovým rezidentem ovládána.378 

S ohledem na výše zmíněné pojetí daně z příjmu právnických osob je daň z těchto příjmů 

uložena ovládané zahraniční společnosti ve státě, ve kterém je tato zahraniční společnost rezidentem. 

Současně však, s ohledem na upřednostnění CIN, nejsou tyto příjmy obvykle zdaněny na úrovni 

ovládající společnosti ve státě její rezidence, dokud je ovládající společnost neobdrží ve formě podílu 

na zisku. Uvedený přístup ke zdanění příjmů daňového rezidenta, který je ovládající společností, proto 

podle Arnolda představuje výjimku z konceptu zdanění celosvětových příjmů daňových rezidentů, 

jelikož daňový rezident, který je ovládající společností, je tím, kdo fakticky určuje způsob, jakým 

zahraniční ovládaná společnost generuje příjmy a jakým způsobem s nimi dále nakládá.379 

Ke zdanění těchto příjmů na úrovni daňového rezidenta dojde až v okamžiku jejich rozdělení 

ve formě zisku jednotlivým společníkům, včetně daňového rezidenta – ovládající osoby, případně 

v okamžiku převodu podílu v zahraniční ovládané osobě. Fakticky to znamená, že je vznik daňové 

povinnosti ve státě rezidence společníka odsouván až do doby vyplacení podílu na zisku, pokud k jeho 

rozdělení vůbec dojde.380 Nadto řada států stanoví výjimku ze zdanění příjmů v podobě podílu 

na zisku, které plynou poplatníkovi daně z příjmů právnických osob v případě podstatné účasti tohoto 

poplatníka v zahraniční společnosti381, která zisk rozděluje. Účelem této výjimky je eliminace dvojího 

                                                
376 Daňová neutralita dovozu kapitálu (CIN) se vztahuje k úsporám. Této neutrality je dosaženo, pokud příjmy plynoucí 
z podnikání a investic jsou ve státě, v němž se uskutečňují, zdaněny ve stejné míře bez ohledu na to, zda je investor 
daňovým rezidentem či nikoli. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 6. ; DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 59. 
K tomu blíže vizte kapitolu 4 část 4.2. 
377 Uvedené platí obecně jak pro daňové rezidenty, kteří jsou právnickými osobami, tak pro daňové rezidenty, kteří jsou 
fyzickými osobami. 
378 Upřednostnění CIN v tomto případě znamená výjimku ze systému zdanění, který je založený na zdanění celosvětových 
příjmů daňových rezidentů. Blíže k upřednostnění CIN v rámci daně z příjmů právnických osob vizte ARNOLD, Brian 
J., ref. č. 19, s. 6 a 36. Obecně je CIN státy realizován především ve vztahu ke zdanění zahraničních aktivních 
podnikatelských příjmů. Tyto příjmy jsou tak zdaněny pouze ve státě svého zdroje, tedy tam, kde je vykonávána 
podnikatelká činnost, která tyto příjmy generuje.  AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 12. Ke alokaci práva zdanit 
podnikatelské příjmy v oblasti mezinárodního zdanění dále vizte též čl. 7 Modelové smlouvy OECD a komentář k němu. 
OECD, ref. č. 79, s. 453 a násl. 
379 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 36. 
380 K důsledku využití CFC struktury v podobě odsunutí vzniku daňové povinnosti ovládající společnosti ve státě její 
daňové rezidence podrobněji vizte kapitolu 4 část 4.4. Dále vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 119-120. 
381 Pojem podstatná účast ve společnosti je v této práci používán pro označení takových investic, kde je míra účasti 
společníka nejméně 10 % na základním kapitálu společnosti. Kritérium v této výši stanoví též směrnice PSD. Uvedený typ 
investic je též označován jako přímá zahraniční investice (FDI). Vymezení tohoto pojmu se však může mezi jednotlivými 
státy lišit. Některé z nich mohou za FDI pouze ty investice, kde má společník natolik významný vliv, že může ovlivnit 
rozhodování společnosti (typicky je jeho podíl vyšší než 50 %), velká část států však za FDI považuje již investice s podílem 
vyšším jak 10 %. Vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 211. Něteří autoři při vymezení kladou důraz též na aktivní 
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ekonomického zdanění382.383 Příjmy jsou pak v těchto případech zcela vyňaty ze základu daně 

či osvobozeny384 na rozdíl od portfoliových investic385, u nichž je obvykle používána metoda zápočtu 

v zahraničí zaplacené daně vůči domácí daňové povinnosti, případně metoda snížení základu daně 

o daň zaplacenou v zahraničí.386 V rámci členských států EU je v případě daně z příjmu právnických 

osob stanovena povinnost eliminovat dvojí právní i ekonomické zdanění příjmů z podílu na zisku, 

a to na základě směrnice PSD. Předpokladem je účast mateřské společnosti na základním kapitálu 

dceřiné společnosti ve výši alespoň 10 %. Dvojímu právnímu zdanění je zamezeno tím, že není 

uložena srážková daň na vyplácené příjmy z podílu na zisku ve státě daňové rezidence dceřiné 

společnosti. Dvojímu ekonomickému zdanění je pak zamezeno ve státě rezidence mateřské 

společnosti prostřednictvím osvobození příjmů z podílů na zisku či metody nepřímého zápočtu daně 

z příjmů právnických osob zaplacené dceřinou společností ve státě její rezidence.387 V rámci EU tak 

dojde ke zdanění podílů na zisku, na které se vztahuje PSD, až v okamžiku, kdy budou rozděleny 

společníkům, kteří jsou fyzickými osobami. Uvedený typ osvobození příjmů (či vynětí ze základu daně) 

by se však ideálně měl vztahovat pouze na příjmy z podílu na zisku, který zahraniční společnost 

vytvořila na základě svých aktivních příjmů, a to za předpokladu, že tyto aktivní příjmy byly zdaněny 

ve státě rezidence zahraniční společnosti efektivní sazbou daně, která je srovnatelná se sazbou ve státě 

rezidence jejího společníka.388 Toto omezení by však současně zvyšovalo administrativní náklady 

                                                
činnosti společnosti, ve které je investováno. Vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, 
ref. č. 19, glosář, s. XV. 
382 Obecně k metodám eliminace dvojího zdanění vizte kapitolu 4 část 4.2. Dále k metodám eliminace dvojího právního 
zdanění dále vizte též např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 110-130. ; 
OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 25-42. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer 
MULLIGAN, ref. č. 19, s. 96-105. K metodám eliminace ekonomického dvojího zdanění dále vizte např. ARNOLD, 
Brian J., ref. č. 19, s. 51-53. ;  OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 40-42. 
383 Podrobněji k tomu jaký vliv má způsob zdanění FDI a stálých provozoven na podobu a účel CFC pravidel vizte kapitolu 
5 část 5.2. 
384 Metoda vynětí příjmů ze základu daně je obvykle používána za účelem eliminace dvojího právního zdanění, které je 
stanovené daňovými smlouvami. V případě daňových smluv, které uzavřela ČR je tato metoda však používána téměř 
výlučně ve vztahu k příjmům z podnikání, a to většinou pouze u dříve uzavřených smluv. U podílů na zisku, úrokových 
příjmů i příjmů z licenčních poplatků je pak používána metoda zápočtu. K tomu vizte § 38f ZDP a dále vizte např. SOJKA, 
Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, 
s. 28-41. Osvobození příjmů z podílů na zisku je pak v rámci ZDP zakotveno v ustanoveních § 19 odst. 1 písm. ze) a zi) 
ZDP, která představují transpoziční úpravu směrnice PSD. Důsledek obou těchto opatření (jak vynětí ze základu daně, 
tak osvobození) je však stejný. 
385 Pojem portfoliové investice je v této práci používán jako pro označení opačného typu investic, než jsou FDI, tedy 
takového typu investic, kde má společník účast na základním kapitálu společnosti ve výši 10 % a méně. K tomu vizte též 
poznámku pod čarou č. 381. Dále vizte též např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 214. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, 
s. 633. 
386 K tomu dále vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 46 a 43-69. 
387 Podrobněji k eliminaci ekonomického i právního dvojího zdanění na základě PSD vizte např. HELMINEN, Marjaana, 
ref. č. 237, s. 167-193. ; ASHTA, Arvind, 2006. The Parent Subsidiary Directive. Burgundy School of Business, 1(1), 1-15. 
Dostupné také z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=940967. Dále vizte též čl. 4 a 5 směrnice PSD. 
388 V opačném případě by totiž metoda vynětí představovala pro daňové rezidenty pobídku k přesunutí pasivních příjmů 
do států s nižší mírou zdanění K tomu vizte též ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 52. 
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poplatníků, proto řada států stanoví osvobození obecně pro podíly na zisku, který je tvořen jak 

aktivními, tak pasivními příjmy zahraniční společnosti, 389 a současně zakotvuje opatření proti vyhýbání 

se zdanění, jakými jsou např. CFC pravidla namířená na zdanění pasivních příjmů, které plynou 

zahraniční společnosti.390 

Třetí skutečností, která významně přispívá k vyhýbání se zdanění prostřednictvím daňových 

struktur, jejichž součástí je CFC, je rozdílnost jednotlivých daňových systému, zejména co se týče výše 

daňového zatížení. Z hlediska vyhýbání se zdanění prostřednictví CFC jsou rizikové zejména daňové 

ráje, popřípadě státy s minimálním daňovým zatížením příjmů, a státy s různými preferenčními 

daňovými režimy. Cílem těchto států je svým příznivým daňovým zacházením přilákat příjmy plynoucí 

z takových podnikatelských aktivit, které nevyžadují výrobní ani jiné významné zázemí ve státě, 

v němž jsou vykonávány, popř. z aktivit, které nejsou reálně provozované v těchto státech, a dále 

pasivní příjmy plynoucí z nakládání s majetkem (např. z investic), které jsou na rozdíl od příjmů 

z aktivní činnosti vysoce mobilní.391 Může se přitom jednat jak o tradičně chápané daňové ráje 

s minimálními či nulovými daňovými sazbami, omezenou výměnou daňových informací a silným 

bankovním tajemstvím,392 tak o státy s běžným systémem daně z příjmu právnických osob, které se 

však ve vztahu k určitým druhům (především pasivních) příjmů chovají jako daňové ráje, jelikož 

při zdanění těchto příjmů poskytují poplatníkům různé druhy daňových úlev.393 Za typický příklad 

státu s preferenčním daňovým režimem je označováno Nizozemsko394, nicméně je třeba uvést, 

že každý stát, který poskytuje nějaké daňové zvýhodnění pro příjmy plynoucí ze zahraničního kapitálu, 

v této míře jedná jako daňový ráj.395 

Výše nastíněný přístup ke zdanění příjmů právnických osob proto poplatníkům umožňuje 

využívat ke snížení své daňové povinnosti odlišně nastavenou výši daňového zatížení v jednotlivých 

daňových systémech, a to prostřednictvím zakládání zahraničních společností, které jsou těmito 

                                                
389 Vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 52. Ke dvojímu zdanění příjmů a metodám jeho eliminace vizte kapitolu 4 část 
4.2. 
390 Podrobněji ke koncepci CFC pravidel vizte kapitolu 5 část 5.2. Arnold dodává, že na opačné strana řada států CFC 
pravidla ani jim obdobná opatření záměrně nestanoví, čímž se snaží posílit konkurence schopnost společností, které jsou 
jejich daňovými rezidenty v zahraničí. Vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 63. 
391 Vizte např. RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 190-191. 
392 Podrobněji k dalším charakteristikám daňových rájů vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer 
MULLIGAN, ref. č. 19, s. 526-548. Riedl k daňovým rájům uvádí, že tím, že nestanoví žádnou či minimální daň z příjmů 
právnických osob, se „snaží přilákat příjmy z jinak zdanitelných podnikatelských aktivit vykonávaných mimo jejich území“. RIEDL, 
Wolfgang, 2017. Purpose and policy considerations for implementing CFC rules. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER 
a Michael LANG. Limiting Base Erosion. Rakousko: Linde, s. 191. ISBN 978-3-7073-3758-7. 
393 K tomu vizte poznámku pod čarou č. 183. 
394 V případě Nizozemska se jedná zejména o nízkou srážkovou daň z příjmů vyplácených do zahraniční a nulovou daň 
z těchto příjmů po dobu, po kterou tyto příjmy zůstávají kumulovány v Nizozemsku. OATS, Lynne, Angharad MILLER 
a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 531. 
395 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 531. 
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poplatníky ovládány.396 Do této zahraniční společnosti je následně odkloněna podstatná část příjmů 

plynoucích ze zahraničních zdrojů, která je pouze minimálně zdaněna ve státě rezidence zahraniční 

společnosti, a která by v případě neexistence této zahraniční společnosti plynula přímo poplatníkovi, 

který tuto společnost ovládá a který je rezidentem v jiném státě s vyšší mírou zdanění. Ve státě 

rezidence poplatníka, který zahraniční společnost ovládá, by pak tyto příjmy ze zahraničních zdrojů, 

byly zdaněny jako součást jeho celosvětových příjmů. K zakládání ovládaných zahraničních 

společností pak poplatníci primárně využívají výše zmíněné daňové ráje či státy s preferenčním 

daňovým režimem. 

Tyto postupy proto poměrně běžně využívají k minimalizaci svého daňového základu 

poplatníci, kteří jsou rezidenty ve státech s vyšší mírou zdanění. Přesouvají tak příjmy do ovládaných 

zahraničních společností, které jsou rezidenty ve státě s nižší mírou zdanění, a současně generují 

příjmy prostřednictvím těchto CFC.397 Existence CFC je pak v mnoha případech založena na řadě 

legitimních důvodů, jakými jsou například rozložení odpovědnosti a rizik, přístup k novým zdrojům, 

a společně s nimi též výhody poskytované daňovým systémem státu, v němž je CFC daňovým 

rezidentem.398 Nezřídka je však jediným důvodem vzniku těchto CFC snaha vyhnout se zdanění 

ve státě rezidence ovládající společnosti, jelikož založení CFC je jedním z nejefektivnějších způsobů 

jak tohoto cíle dosáhnout.399 To platí zejména v případě nadnárodních společností, které využívají 

tento způsob vyhýbání se zdanění ke snížení své globální daňové povinnosti skládající se z daňových 

povinností jednotlivých subjektů, které jsou součástí nadnárodní společnosti.400 Okolností, které 

umožňují zejména nadnárodním společnostem tento postup využívat, je několik, jsou však provázané. 

V první řadě se jedná o rychlý rozvoj mezinárodního obchodu, který byl umožněn jednak postupným 

uvolňováním omezení týkajících se zahraničních investic a kapitálových kontrol a dále globalizací. 

Tu umožnily nové prostředky komunikace a transportu, které jsou též okolnostmi, které podpořily 

vznik většího počtu nadnárodních společností.401 Další příčinou je právě nadnárodní charakter těchto 

                                                
396 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 36-37. 
397 Ke konkrétním příkladům tohoto postupu vizte tuto kapitolu část 3.4, a dále též např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, 
s. 37. 
398 Podrobně k těmto důvodům vizte např. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 190-191. ; 
COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema OBUOFORIBO a Ola 
OSTASZEWSKA, ref. č. 55, s. 281-283. Dále vizte též kapitolu 4 část 4.4 a poznámku pod čarou 549. 
399 Vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 118. 
400 Vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 527. 
401 K tomu vizte např. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 190-191. ; OATS, Lynne, 
Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 532. 
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společností a dostatek prostředků, kterými tyto společnosti disponují a které jim umožňují realizaci 

komplexního daňového plánování a vyhýbání se zdanění.402 

3.4 Příklady daňových struktur, jejichž součástí je ovládaná zahraniční společnost 

V této části jsou znázorněny tři příklady CFC struktur, které patří mezi základní struktury 

využívané k minimalizaci celkové daňové povinnosti nadnárodní společnosti. 

3.4.1 Fakturační společnost 

Schéma č. 3: Fakturační společnost 

 

V uvedeném příkladu ovládající společnost A, která je daňovým rezidentem ve státě A, založí 

CFC ve státě C, který je státem s nízkou mírou daňového zatížení (5 %). Ovládající společnost A 

následně prodá zboží společnosti B, které je daňovým rezidentem ve státě B. Stát A a stát B jsou státy 

s vysokou mírou daňového zatížení (20 %). Fakturu na toto zboží však namísto společnosti A vystaví 

CFC, které je též zaslána platba za dodané zboží. Příjem tak bude zdaněn pouze v rukou CFC ve státě 

její daňové rezidence, a to pouze minimálně ve srovnání se zdaněním, kterému by tento příjem 

podléhal v případě, že by (při nevyužití fakturační společnosti) plynul přímo ovládající společnosti A. 

                                                
402 K velikosti výdajů, které nadnárodní společnosti vykládají za účelem daňového plánování vizte např. SCHOLES, Myron 
S., Mark A. WOLFSON, Merle M. ERICKSON, Edward L. MAYDEW a Terrence J. SHEVLIN, 2015. Taxes & Business 
Strategy. 5. vydání. USA: Pearson Education, s. 20-25. ISBN 9780133845761. 
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3.4.2 Holdingová společnost 

Schéma č. 4: Holdingová společnost 

 

V uvedeném příkladu mateřská společnost A, která je daňovým rezidentem ve státě A, drží 

100% podíl ve společnosti B, která je daňovým rezidentem ve státě B. Společnost B drží 100% podíl 

ve společnosti C, která je daňovým rezidentem ve státě C. Společnost B je tedy ovládající společností 

ve vztahu ke společnosti C a společnost A je ovládající společností ve vztahu ke společnosti B a C. 

Sazba daně z příjmu právnických osob ve státě A a C je stanovena ve výši 20 %, naproti tomu ve státě 

B pouze ve výši 5 %. Společnost A vloží do společnosti B práva duševního vlastnictví, která společnost 

B dále licencuje společnosti D, která je daňový rezidentem ve státě D a není se společností A, B ani C 

propojena. Společnosti B následně plynou příjmy v podobě dividendy vyplácené dceřinou společností 

C a příjmy v podobě licenčních poplatků vyplácených společností D. Licenční poplatky jsou zdaněny 

daní z příjmů právnických osob pouze na úrovni společnosti B ve státě B, a to sazbou daně 

ve výši 5 %. Stát D na základě daňové smlouvy neuplatňuje na vyplácené licenční poplatky srážkovou 

daň. Příjmy z dividendy nejsou zdaněny vůbec, jelikož jsou ve státě B osvobozeny od daně z příjmů 
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právnických osob a stát C na základě daňové smlouvy se státem B neuplatňuje na vyplácené dividendy 

srážkovou daň. Jelikož společnost A ovládá společnost B, rozhoduje též o tom, zda dojde k rozdělení 

zisku vytvořeného z příjmů v podobě licenčních poplatků a dividendy vyplacených společností D a C. 

Poté co společnost A rozhodne o vyplacení podílu na zisku, dojde ke zdanění uvedených příjmů 

v podobě podílu na zisku též ve státě A. Do té doby než společnost A takové rozhodnutí učiní, však 

budou příjmy zdaněny pouze ve státě B sazbou ve výši 5 % a v případě dividend nebudou zdaněny 

vůbec. 

3.4.3 Financující společnost 

Schéma č. 5: Financující společnost 

 

Mateřská společnost A, která je daňovým rezidentem ve státě A, má 100% účast ve společnosti 

C, a to prostřednictvím společnosti B, která je daňovým rezidentem ve státě B. Dále společnost B 

vytvoří stálou provozovnu D umístěnou ve státě D, jejímž úkolem je financovat činnosti společnosti 

C, a to prostřednictvím půjčky. Stát A a C jsou státy s vysokou mírou daňového zatížení (20 %), stát 
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D je stát s nízkou mírou daňového zatížení (5 %). Úrok zaplacený společností C je odčitatelný 

od základu daně společnosti C ve státě C. Tyto úrokové příjmy jsou následně zdaněny pouze sazbou 

daně ve výši 5 % ve státě D, jelikož na základě daňové smlouvy mezi státem C a D není z úroků 

vybírána srážková daň a příjmy stálé provozovny jsou vyňaty ze základu daně společnosti B ve státě 

B na základě daňové smlouvy mezi státem B a D. Úrokové příjmy jsou tudíž v tomto případě zdaněny 

pouze sazbou ve výši 5 % namísto sazby ve výši 20 %, které by podléhaly v případě, kdy by činnost 

společnosti C byla financována přímo společností A. 

3.5 Závěr 

V této kapitole byl znázorněn základní princip využití CFC struktur, který umožňuje 

poplatníkům snížit jak daňovou povinnost jejich samotných, tak celkovou daňovou povinnost 

nadnárodní společnosti. Tohoto snížení daňové povinnosti je dosaženo prostřednictvím odklánění 

příjmů do CFC a jejich kumulování v této CFC, která je daňovým rezidentem ve státě s nízkým 

daňovým zatížením. Vedle rozdílnosti jednotlivých daňových systému, co se týče výše daňového 

zatížení, umožňuje využívaní CFC struktur též způsob, jakým je konstruována daň z příjmů 

právnických osob, která je obvykle založena na pojetí právnické osoby jako samostatného subjektu 

práva, v jehož důsledku je daň z příjmů plynoucí právnické osobě ukládána primárně přímo právnické 

osobě a nikoli jejím společníkům. Tato kapitola se dále vymezila instituty ovládané zahraniční 

společnosti a ovládající společnosti, které jsou základním součástmi CFC struktur. Uvedené instituty 

byly analyzovány s pomocí terminologie a kritérií, které pro jejich vymezení obecně používá právní 

úprava CFC pravidel, jelikož tyto instituty představují též základní konstrukční prvky CFC pravidel. 
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4 Důsledky daňových struktur, jejichž součástí je ovládaná zahraniční 

společnost 

4.1 Úvod 

Kapitola 3 nastínila, jakým způsobem fungují daňové struktury, jejichž součástí je CFC, 

při vyhýbání se zdanění příjmů a jaké skutečnosti umožňují poplatníkům tyto struktury za uvedeným 

účelem využívat. Existence ovládané zahraniční společnosti může vést k rozličným důsledkům 

od dvojího zdanění až po dvojí nezdanění příjmů. Výsledek, jehož se ovládající společnost 

prostřednictvím CFC struktury obvykle snaží dosáhnout, je pak sice zdanění příjmů plynoucích CFC, 

toto zdanění je však pouze minimální ve srovnání se zdaněním, kterému by příjmy podléhaly 

ve státě, ve kterém je daňovým rezidentem ovládající společnost. 

Cílem této kapitoly je popsat a zasadit důsledky CFC struktur do kontextu právní úpravy 

a politiky mezinárodního zdanění a v návaznosti na to uvést důvody, které státy vedou k tomu, aby se 

jejich existencí zabývaly. Za tímto účelem se tato kapitola věnuje (i) daňovým důsledkům, které mohou 

vznikat v situacích, v nichž je přítomen přeshraniční prvek, a to dvojímu a vícenásobnému zdanění, 

dvojímu nezdanění a nízkému či nedostatečnému zdanění příjmů, dále se věnuje (ii) postavení těchto 

důsledků z normativního hlediska a (iii) způsobům, jakými jsou tyto důsledky minimalizovány 

v případě, že je státy považují za nežádoucí. První část této kapitoly se věnuje problematice dvojího 

zdanění, která byla první oblastí, jejíž řešení bylo v rámci mezinárodního zdanění koordinováno. 

Z tohoto řešení se v současné době při zdaňování přeshraničních příjmů nadále vychází, aniž by se 

jeho podoba z poloviny minulého století výrazným způsobem proměnila. Způsob eliminace dvojího 

zdanění proto představuje jednu ze základních součástí mezinárodního zdanění, a je tudíž relevantní 

i pro existenci CFC struktur a CFC pravidel. V souvislosti s problematikou dvojího zdanění se tato 

kapitola zabývá základními principy, na nichž se zakládá stávající mezinárodní konsenzus týkající 

se alokace práva zdanit určitý druh příjmu mezi dotčenými státy. Tyto principy jsou promítnuty 

ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění příjmů i ve vnitrostátní právní úpravě jednotlivých států. 

Jedná se zejména o princip prvního kousnutí do jablka a princip prospěchu. Dále se kapitola věnuje principu 

jednoho zdanění příjmů navazujícímu na uvedené principy, který je společně s daňovými smlouvami částí 

odborné veřejnosti v čele s Avi-Yonahem považován za základ mezinárodního daňového systému. 

Existence a povaha principu jednoho zdanění, obdobně jako existence a povaha mezinárodního 

daňového systému, je však o poznání kontroverznějším tématem než předešlé dva principy, jejichž 

existence je v souvislosti s alokací práva zdanit příjem a daňovými smlouvami obecně uznávána.403 

                                                
403 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 632. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 5. 
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Dále se kapitola věnuje dvojímu nezdanění a následně nízkému či nedostatečnému zdanění. 

Ty představují daňové důsledky, jež nabyly na významu jak pro státy, tak pro poplatníky především 

v návaznosti na rozvoj technologií a globalizaci mezinárodního obchodu, a které současně představují 

důsledky, jimž se státy snaží zabránit různými opatřeními proti BEPS, včetně opatření v podobě CFC 

pravidel. 

Za účelem dosažení výše uvedeného cíle kapitola poukazuje na diskuzi odborné veřejnosti 

týkající se normativních otázek kolikrát a v jaké míře má být příjem zdaněn. Vzhledem ke skutečnosti, 

že tato diskuze nadále trvá a na jednoznačném řešení nepanuje shoda, dospívá tato kapitola k závěru, 

že státy mají, v rámci svých mezinárodních závazků a při využití právních nástrojů, možnost realizovat 

daňovou politiku dle svých priorit a rozhodnout jak o zdanění či nezdanění určitého příjmu, tak o výši 

tohoto zdanění.404 Je tedy na rozhodnutí státu, zda důsledky využívání CFC struktur v podobě 

minimálního zdanění bude považovat za nežádoucí a přijme opatření eliminující tyto důsledky. 

Tím tato kapitola poukazuje na skutečnost, že dostatečné zdanění příjmů je přinejmenším důsledkem 

aplikace CFC pravidel, pokud není přímo daňově-politickým cílem těch států, které tato pravidla 

zakotvily ve svých právních řádech.405 Vyjasnění cíle a účelu CFC pravidel je (společně s navazující 

analýzou české právní úpravy CFC pravidel ve světle směrnice ATAD a Akce 3 Projektu BEPS) 

předpokladem pro posouzení schopnosti české právní úpravy CFC pravidel tohoto účelu dosáhnout 

a pro posouzení vztahu české právní úpravy CFC pravidel k právu EU a k daňovým smlouvám. 

4.2 Dvojí zdanění příjmu 

Kapitola 2 uvedla, jakým způsobem státy stanovují rozsah své daňové jurisdikce a jakým 

způsobem ji následně realizují v podobě konkrétního daňového systému. Státy obecně zakládají 

rozsah své daňové jurisdikce především na dvou jurisdikčních titulech, jejichž základ je dán 

mezinárodním obyčejem, a to na personálním a teritoriálním jurisdikčním titulu, či jejich kombinaci.406 

Co se týče podoby konkrétního daňového systému, mají státy široké pole působnosti, jelikož úroveň 

                                                
404 V případě personálního titulu zakládajícího daňovou jurisdikci státu Arnold uvádí, že „neexistují normy mezinárodního práva, 
které by zakazovaly státu zdanit osoby, které mají k tomuto sátu úzký vztah.“ Avšak „existují faktická omezení schopnosti státu osobu 
a příjem zdanit, jelikož pro stát nedává smysl ukládat daň, které nemůže být efektivně vybrána“ a vymáhána. ARNOLD, Brian J., 
ref. č. 19, s. 30. 
405 Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že princip jednoho zdanění příjmů ani dostatečné zdanění příjmů nelze považovat 
za obecně závazné normy, mají státy možnost tuto daňovou politiku realizovat pouze ve vztahu k některým příjmů 
(v případě CFC pravidel se obvykle jedná o pasivní příjmy), a v případě ostatních příjmů zvolit přístup odlišný. 
406 Arnold řadí právo státu zdanit příjem jak na základě teritoriálního, tak personálního jurisdikčního titulu mezi základní 
principy, na nichž je založen stávající mezinárodní konsenzus ohledně alokace práva zdanit určitý druh příjmu. ARNOLD, 
Brian J., ref. č. 17, s. 632. 
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koordinace vnitrostátních daňových norem napříč jednotlivými státy je v oblasti přímých daní nadále 

poměrně nízká.407 

Důsledkem uvedených skutečností může být konkurence daňových jurisdikcí, která může vést 

ke dvojímu zdanění v právním slova smyslu, a to např. v situaci, kdy se zdroj příjmu nachází v jednom státě, 

ale příjemce tohoto příjmu je daňovým rezidentem ve státě jiném. Pokud se oba státy rozhodnout 

na základě uvedených titulů příjem zdanit, nastává právní dvojí zdanění příjmu. Jako dvojí zdanění 

příjmu v právním slova smyslu je tedy označována situace, kdy „je jeden a ten samý příjem či majetek zdaněný 

v rukou téhož poplatníka dvěma či více státy“408.409 Konkurence daňových jurisdikcí může v případě dvojího 

právního zdanění nabývat několika podob. V prvním případě považují dva či více států jednoho 

a téhož poplatníka za svého daňového rezidenta (dvojí či vícenásobné daňové rezidenství). 

Ve druhém případě více států stanoví, že jeden a týž příjem má zdroj na jejich území (dvojí zdroj 

příjmů), a poslední situací je již zmíněný konflikt mezi použitím personálního a teritoriálního 

jurisdikčního titulu dvěma či více státy.410 Od uvedených situací je třeba odlišit ekonomické dvojí zdanění 

příjmu411, k němuž dochází, pokud je „jeden a ten samý příjem či majetek zdaněn v rukou dvou odlišných 

poplatníků“.412 Typickým příkladem situace kdy k ekonomického dvojímu zdanění dochází, je vyplacení 

podílu na zisku.413,414 

Z normativního hlediska by se v případě dvojího zdanění mohlo zdát, že odpověď na otázku 

kolikrát má být příjem zdaněn je jednoznačná. Ve skutečnosti se však jedná o komplexní problematiku, 

kterou je při hledání odpovědi třeba posuzovat jak z hlediska daňově-politického (resp. z hlediska 

způsobu, jakým jednotlivé státy ke dvojímu zdanění přistupují), tak z hlediska daňové teorie a současně 

je třeba zohlednit historický vývoj přístupu k problematice dvojího zdanění, jenž výrazným způsobem 

ovlivňuje též současné řešení eliminace dvojího zdanění. 

                                                
407 K této problematice vizte např. též GARCÍA, Elizabeth Gil, 2019. The Single Tax Principle: Fiction or Reality in a Non-
Comprehensive International Tax Regime? World Tax Journal. Amsterdam: IBFD, 11(3), s. 306. ISSN 2352-9237. ; LANG, 
Michael, 2013. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. 2. vydání. Vídeň: IBFD a Linde, s. 27. ISBN 978-90-
8722-198-0. 
408 Historii pojmu dvojí zdanění lze vysledovat již ve 30. letech 20. století, kdy jej Herbert Dorn vymezil obdobným 
způsobem, jakým jej vymezuje Modelová smlouva OECD. Vizte ISMER, Roland a Julia RUSS, 2020. What Is International 
Double Taxation? Intertax. Nizozemsko: Kluwer Law International, 48(6/7), s. 555-564. ISSN 0165-2826. 
409 OECD, ref. č. 79, s. 376. 
410 OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 21-23. ; RUST, Alexander, 2011. Double Taxation 
Within the European Union. Nizozemsko: Kluwer Law International, s. 1-2. ISBN 9789041135254. 
411 Pokud je v textu používán pojem dvojí zdanění bez přívlastku, je pojem používán pro označení právního dvojího zdanění 
příjmů. 
412 OECD, ref. č. 79, s. 376. 
413 V takovém případě je příjem v podobě zisku nejprve podroben dani z příjmů právnických osob na úrovni poplatníka, 
který zisku dosáhl, a následně je tentýž příjem v podobě vyplaceného podílu na zisku zdaněn v rukou společníka, 
ať už fyzické či právnické osoby.  
414 Vizte např. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed., ref. č. 26, s. 144. 
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Dvojí zdanění bylo předmětem zájmu již v 19. století. Zejména na počátku 20. století však 

začalo být zřejmé, že výše zmíněné jurisdikční konflikty mohou vést k vícenásobnému zdanění 

přeshraničních příjmů, jehož důsledkem je nadměrné daňové zatížení příjmů.415 Tento důsledek byl 

od počátku obecně považován za nežádoucí, jak ze strany poplatníků, tak ze strany států, jelikož 

představoval překážku rozvoje přeshraničního obchodu.416 Nejčastějším typem konfliktu byl a nadále 

zůstává konflikt personálního jurisdikčního titulu (daňového rezidenství) s teritoriálním titulem (zdroj 

příjmu). Státy totiž obecně mají možnost založit svou daňovou jurisdikci na jakémkoli z těchto titulů 

či jejich kombinaci, přičemž jejich kombinace představuje v současné době běžnou praxi.417 Snahou 

proto bylo najít řešení těchto konfliktů, a to jak cestou kooperace mezi jednotlivými státy (zejména 

prostřednictvím smluv o zamezení dvojímu zdanění), tak cestou jednostranných vnitrostátních 

opatření. 

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění příjmů jsou tradičním nástrojem, jehož prostřednictvím 

státy na mezinárodní úrovni elimininují především právní418 dvojí zdanění příjmů a majetku.419 Tohoto 

cíle smlouvy dosahují tak, že alokují právo zdanit určitý příjem mezi smluvní strany a stanoví metody 

pro zamezení dvojímu zdanění obvykle v podobě vynětí příjmu či zápočtu daně zaplacené ve druhém 

smluvím státě420. Současná podoba ustanovení většiny existujících daňových smluv vychází z některé 

z modelových smluv, především Modelové smlouvy OECD a OSN.421 Obě tyto modelové smlouvy 

                                                
415 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 3. Důvodem, který k nadměrnému daňovému zatížení přeshraničních příjmů 
přispěl zásadní měrou, bylo navýšení sazeb daně z příjmů evropskými státy za účelem financování výdajů první světové 
války. DAGAN, Tsilly, 2018. International Tax Policy: Between Competition and Cooperation. Cambridge: Cambridge University 
Press, s. 45. ISBN 978-1-107-11210-0. 
416 K tomu vizte blíže např. CHRISTIANS, Allison, 2017. BEPS and the Power to Tax. ROCHA, Sergio André a Allison 
CHRISTIANS. Tax Sovereignty in the BEPS Era. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 6. ISBN 978-90-411-
6707-1. Dále vizte též AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 3. ; DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 45. ; ADAMS, Thomas S., 
1929. International and Interstate Aspects of Double Taxation. Proceedings of the Annual Conference on Taxation under 
the Auspices of the National Tax Association. National Tax Association, 22(8/9-13), s. 198. 
417 Dříve některé státy, jejichž příkladem je Francie, uplatňovaly čistě teritoriální přístup ke stanovení rozsahu jejich 
jurisdikce (tzn. jurisdikce byla založena pouze na titulu zdroje příjmu). Nicméně v posledních dvou dekádách minulého 
století též tyto státy, s ohledem na globalizaci veškeré ekonomiky, přistoupily ke zdanění některých celosvětových příjmů 
jejich daňových rezidentů, primárně za účelem zabránit vyhýbání se zdanění u pasivních vysoce mobilních příjmů 
plynoucích daňovým rezidentům ze zahraničních zdrojů. Tím se částečně začal stírat rozdíl mezi státy s převažující 
teritoriální daňovou jurisdikcí a státy, které primárně zdaňovaly celosvětové příjmy daňových rezidentů. AVI-YONAH, 
Reuven S., ref. č. 94, s. 3, 9 a 37. 
418 Státy nicméně mohou v rámci daňových smluv zakotvit též opatření s cílem zamezit ekonomickému dvojímu zdanění. 
K tomu vizte OECD, ref. č. 79, s. 395-396. 
419 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 3. 
420 OECD, ref. č. 79, s. 376 a násl. ; OSN, ref. č. 81. ; K vývoji mezinárodních daňových smluv před rokem 1914 vizte 
např. JOGARAJAN, Sunita, 2011. Prelude to the International Tax Treaty Network: 1815-1914 Early Tax Treaties 
and the Conditions for Action. Oxford Journal of Legal Studies. 31(4), s. 679-707. ISSN 0143-6503. Dostupné z: 
doi:10.1093/ojls/gqr021 
421 Avi-Yonah uvádí, že přibližně 80 % textu všech existujících smluv je shodných, jelikož následují jeden z uvedených 
modelů, jejichž obsah se navíc postupem času též sbližoval. Vizte AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 46. Dále vizte 
též aktuální empirický výzkum týkající se vlivu modelových smluvy na znění platných uzavíraných daňových smluv.  
OMRI a Marian Y. ASH, ref. č. 234, s. 1-46. 
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vycházejí z principů formulovaných v roce 1923422 čtveřicí ekonomů, která byla pověřena Finanční 

komisí Společnosti národů provedením teoretického zkoumání problematiky dvojího zdanění.423 Tato 

čtveřice ekonomů424 reprezentovala kapitálově exportní i kapitálově importní ekonomiky tak, aby 

při hledání řešení byly zastoupeny oba typy ekonomik, jejichž daňově-politické priority se, co se týče 

rozsahu daňové jurisdikce, rozcházely, což znesnadňovalo sjednávání daňových smluv mezi těmito 

státy.425,426 Kapitálově exportní ekonomiky upřednostňovaly celosvětové zdanění příjmů založené 

na titulu daňového rezidenství, naopak kapitálově importní ekonomiky upřednostňovaly zdanění 

příjmů plynoucích ze zdrojů na jejich území.427 Výstupem tohoto zkoumání byla závěrečná zpráva, 

v níž, po zohlednění několika variant alokace práva zdanit příjem, uvedení ekonomové shledali, že 

ideální systém mezinárodního zdanění příjmů by měl být založen na principu jednoho zdanění ve státě 

daňové rezidence poplatníka.428 Nebylo však pravděpodobné, že by se státy zdroje vzdaly svého práva 

na zdanění, a proto bylo upřednostněno využití kritéria, které zohledňovalo „skutečné ekonomické zájmy 

poplatníka“429. Závěrečná zpráva poté dospěla k závěru, že ekonomické zájmy poplatníka mohou být 

soustředěny, a tudíž zakládat právo zdanit příjem, ve státě zdroje příjmu430 a ve státě, kde je poplatník 

daňovým rezidentem431.432 Řešení, které podle závěrečné zprávy následně mělo zamezit dvojímu 

                                                
422 DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 46. 
423 K tomu vizte též COMMITTEE OF TECHNICAL EXPERTS ON DOUBLE TAXATION AND TAX EVASION, 
1927. Double Taxation and Tax Evasion Report. Ženeva: Společnost národů. Dostupné také z: https://biblio-
archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-216-M-85-1927-II_EN.pdf. 
424 Součástí této skupiny byli profesor Bruins z nizozemského Rotterdamu, profesor Senator Einaudi z univerzity 
v italském Turíně, Sir Josiah Stamp z Londýnské univerzity ve Velké Británii a profesor Seligman z Kolumbijské univerzity 
v USA. DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 45. Tito experti se posléze pokusili k řešené problematice přistoupit z pohledu 
hypotetického normotvůrce globálního daňového systému. Vizte BRUINS, G.W.J., 1923. Report on double taxation: submitted 
to the Financial Committee by professors Bruins, Einaudi, Seligman and Sir Josiah Stamp. Ženeva: League of Nations, s. 20. 
425 Ke složení této čtveřice odborníků vizte AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 4. 
426 Práci této čtveřice ekonomů předcházelo v roce 1920 vytvoření návrhu modelové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, 
jehož autorem byla Mezinárodní obchodní komora. Do té doby nebyl způsob zamezení dovjímu zdanění na úrovni 
mezinárodního práva koordinován. WANG, Ke Chin, 1945. International Double Taxation of Income: Relief Through 
International Agreement 1921-1945. Harvard Law Review. The H darvard Law Review Association, 59(1), s. 114-116. 
Dostupné z: doi:https://doi.org/10.2307/1335505.  Alokace práva zdanit příjem byla v této modelové smlouvě založena 
na metodě rozdělení zisku (profit split method) používané pro zjištění převodních cen. WELLS, Bret and Cym H. LOWELL, 
ref. č. 26, s. 6. K problematice metody rozdělení zisku vizte např. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 30-35. 
427 WANG, Ke Chin, ref. č. 426, s. 114-116. 
428 AVI-YONAH, Reuven S., 2005. All of a Piece Throughout: The Four Ages of U.S. International Taxation. Virginia 
Tax Review. 25(2), 323. 
429 K tomu Wang uvádí, že „pro určení takového zájmu, muselo být zohledněno nabytí majetku, umístění majetku, vymahatelnost práva 
k majetek a residence či domicil“. WANG, Ke Chin, ref. č. 426, s. 81. Podrobněji k pojmu ekonomických zájmů poplatníka vizte 
též např. DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 44-50. ; AVI-YONAH, Reuven S., 1996. Structure of International Taxation: 
A Proposal for Simplification. Tax Law Review. 74(6), s. 1306. 
430 V případě státu zdroje příjmu, se jedná se o stát, v němž je příjem vytvořen. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 429, 
s. 1305-1306. 
431 V případě státu rezidence se jedná o stát, v němž je příjem spotřebován či uspořen. AVI-YONAH, Reuven S., 
ref. č. 429, s. 1305-1306. 
432 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 429, s. 1305-1306. V souvislosti s tímto závěrem závěrečná zpráva věnovala pozornost 
různým druhům příjmů a majetku. DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 46. K tomu dále vizte COATES, W. H., ref. č. 424, s. 99. 
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zdanění příjmu v případě, kdy se na tento příjem vztahovala daňová jurisdikce více jak jednoho státu433, 

pak bylo založeno na dvou principech, kterými jsou princip „prvního kousnutí do jablka“434 a princip 

prospěchu.435,436 První z těchto principů říká, že „stát, ve kterém příjem vzniká, tj., stát zdroje, má jako první 

právo zdanit tento příjem“.437 Mezi právními tituly daňového rezidentství a zdroje příjmu „musí převážit 

právo zdanit příjem, které náleží státu zdroje, jelikož stát daňové rezidence nemůže státu zdroje zabránit ve zdanění 

příjmu, který vzniká ve státě zdroje.“438 Podle druhého z těchto principů jsou pak „aktivní (podnikatelské) 

příjmy zdaněny primárně ve státě jejich zdroje a pasivní (investiční) příjmy jsou zdaněny primárně na základě titulu 

(daňové) rezidence“439.440 

Tyto principy byly promítnuty do modelových daňových smluv441, na jejich základě 

uzavřených daňových smluv i do vnitrostátních opatření. V těchto právních normách jsou zmíněné 

                                                
433 DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 46. 
434 Na základě principu prvního kousnutí do jablka musí převážit právo na zdanění příjmu toho státu, ve kterém se nachází 
zdroj příjmu, jelikož příjem vzniká ve státě zdroje a stát rezidence tak nemůže státu zdroje ve zdanění příjmu zabránit. 
AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 4. 
435 Avi-Yonah označuje uvedené principy za hlavní přínosy závěrečné zprávy čtveřice ekonomů k řešení problematiky 
dvojího zdanění. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 4. 
436 Uvedené řešení v podobě alokace práva na zdanění příjmu mezi jednotlivé státy na základě daňové smlouvy však mělo 
být pouze dočasným a postupně mělo být nahrazeno řešením, které spočívalo v rozdělení daňového výnosu tím, že se 
státy vzájemně vzdají svých práv zdanit příjem daňových nerezidentů, a to prostřednictvím metody vynětí daně. Toto 
řešení bylo shledáno „nejvhodnějším praktickým způsobem, jakým zamezit nežádoucím důsledkům dvojího zdanění“. DAGAN, Tsilly, 
ref. č. 415 s. 47.  Avi-Yonah k tomu uvádí, že „při vzniku řešení vytvořeného v roce 1923 a promítnutého v následně vzniklých 
modelových daňových smlouvách, byl zohledněn názor profesora Selingmana, podle kterého je systém alokace práv založený čistě základě kritéria 
daňové rezidence, z praktického hlediska je třeba upravit alokaci mezi státy rezidende i zdroje příjmu, jelikož státy zdroje se nezvtají svého 
práva na zdanění“. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 428, s. 323. 
437 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 632. 
438 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 4. 
439 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 4. 
440 Arnold dodává, že stát zdroje je oprávněn zdanit pasivní příjmy prostřednictvím srážkové daně, a to obvykle sníženou 
sazbou daně stanovenou v příslušné daňové smlouvě. K ativním příjmům pak dodává, že stát zdroje by měl aktivní příjmy 
daňového nerezidenta zdanit pouze v případě, že tento poplatník je významným způsobem zapojen do ekonomického 
života ve státě zdroje, především prostřednictvím stálé provozovny. ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 632. 
441 Vizte např. OMRI a Marian Y. ASH, ref. č. 234, s. 3. ; AVI-YONAH, Reuven S a Haiyan XU, ref. č. 209, s. 156-158. 
První z modelových smluv, ve které byly tyto principy promítnuty, byla modelová smlouva o zamezení dvojímu zdanění 
příjmů publikovaná Společností národů v roce 1927. Vizte např. GARCÍA, Elizabeth Gil, ref. č. 407, s. 311, 315-316. ; 
OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 311, 315-316. V současné době lze za nejvlivnější 
modelové smlouvy označit Modelovou smlouvu OECD a Modelovou smlouvu OSN. K tomu vizte ref. č. 470. 
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principy nadále přítomné442, přestože se od nich v řadě případů státy odchylují z důvodu odlišných 

daňově-politických priorit, než které ztělesňují uvedené principy443.444 

Vedle zajištění dostatečných příjmů veřejných rozpočtů, je snahou států vytvořit takový 

daňový systém, ve kterém bude zdanění spravedlivé a efektivní.445 Efektivita se v kontextu zdanění 

týká především daňové neutrality, tedy stavu, kdy daň neovlivňuje chování osob, resp. nevytváří 

zvýhodnění či naopak znevýhodnění pro určité druhy příjmů, minimalizuje náklady mrtvé váhy 

a maximalizuje blahobyt společnosti.446 Obdobně státy přistupují k efektivitě zdanění též v rámci 

mezinárodního zdanění příjmů.447 Teorie v této souvislosti rozeznává několik typů daňové 

neutrality.448 Jsou jimi daňová neutralita vývozu kapitálu (CEN), daňová neutralita dovozu kapitálu 

(CIN), daňová neutralita vlastnictví kapitálu (CON), daňová neutralita státní příslušnosti (NN) 

a daňová neutralita trhu (MN).449 

                                                
442 K přítomnosti těchto principů v daňových smlouvách i vnitrostátní právní úpravě vizte blíže např. Uvedenou 
skutečnost dokládá např. AULT, Hugh J., 2013. Some Reflections on the OECD and The Sources of International Tax 
Principles. Tax Notes International. 70(12), s. 1195-1201. ; Dále vizte též THURONYI, Victor, 2003. Comparative Tax Law. 
Kluwer Law International, s. 287-299. ISBN 9789041199232. ; VANN, Richard J., ed., 1998. Chapter 18 - International 
Aspects of Income Tax. THURONYI, Victor. Tax Law Design and Drafting. 2. vydání, s. 718. International Monetary Fund. 
ISBN 9781557755872. ; AULT, Hugh J., Brian J. ARNOLD a Graeme S. COOPER, 2019. Comparative Income Taxation: 
A Structural Analysis. 4. vydání. Amsterdam: Kluwer Law International. ISBN 9789403509327. ; ARNOLD, Brian J., 
ref. č. 17, s. 632. Wells a Lowell dále shrnují pět principů, které byly postupně začleněny do Modelové smlouvy OECD 
a Modelové smlouvy OSN. Vizte WELLS, Bret and Cym H. LOWELL, ref. č. 26, s. 27. 
443 Příkladem takové odchylky může být právní úprava Austrálie, která až donedávna odmítala zajistit nediskriminační 
zacházení pro daňové účely s daňovými nerezidenty. ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. 
444 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 632-633. 
445 K daňové spravedlnosti a efektivitě vizte např. KUBÁTOVÁ, Květa, 2003. Daňová teorie a politika. 3. přepracované 
vydání. Praha: ASPI Publishing, s. 45-64 a 103-116. ISBN 80-86395-84-7. Dosažení úplné daňové spravedlnosti 
a efekttivity v otevřené ekonomice nicméně není v praxi realizovatelné. K tomu vizte např. DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 
s. 15. ; KAPLOW, Louis, 2008. The Theory of Taxation and Public Economics. New Jersey: Princeton University Press, 
s. 3. ISBN 978-0-691-14821-2.  Dále vizte též AVI-YONAH, Reuven S., 2002. Why Tax the Rich? Efficiency, Equity, 
and Progressive Taxation. Yale Law Journal. New Haven: CT, (6), s. 1413-1416. 
446 DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 16. Vedle daňové neutrality má dle Pistona, Jennifer a dalších na efektivitu daňového 
systému vliv jeho stabilita, jednoduchost, produktivita (resp. způsob využití zdrojů) a skutečnost, zda je jeho 
prostřednictvím možné získat dostatečné prostředky pro financování činností veřejného sektoru. Efektivitou v kotenxtu 
zdanění se přitom rozumí „minimalizace nákladů společnosti, které vznikají v důsledku vlivu zdanění na ekonomické chování, a distorcí 
v tomto chování a současné dosažení společenských cílů stanovených konkrétním státem“. PISTONE, Pasquale, Roeleveld JENNIFER, 
Hattingh JOHANN, Nogueira JOÃO FÉLIX PINTO a West CRAIG, ref. č. 102, s. 13.  
447 Vizte např. WEISBACH, David A., 2014. The Use of Neutralities in International Tax Policy. : Research Paper. 
University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics, (697), s. 1. Před publikací disertační práce 
Richmanové byla v souvislosti s mezinárodním zdaněním zmiňována místo neutrality, především kritéria užitku 
a spravedlnosti. DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 50. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 428, s. 324 
448 Snahou zastánců konceptu neutrality v oblasti mezinárodního zdanění je nalézt takové řešení, které povede k nejmenším 
distorcím v alokaci celostěvotvých zdrojů, a tudíž povede k maximalizaci (celosvětovému) blahobytu. DAGAN, Tsilly, 
ref. č. 415 s. 51. ; HORST, Thomas, 1980. A Note on the Optimal Taxation of International Investment Income. 
The Quarterly Journal of Economics. Oxford, 94(4), 793. 
449 Richmanová se věnuje CIN a CEN, Desai s Hinesem se věnují CON, Feldstein s Hartmanem argumentují ve prospěch 
NN, a Devereux ve prospěch MN. WEISBACH, David A., ref. č. 447, s. 1-2. Dále vizte též FELDSTEIN, Martin S. 
a David G. HARTMAN, 1980. The Optimal Taxation of Foreign Source Investment Income. Quarterly Journal of Economics: 
NBER Working Paper 0193. XCIII(4), 613-629. ; DESAI, Mihir A. a James R. HINES, 2004. Old Rules and New Realities: 
Corporate Tax Policy in a Global Setting. National Tax Journal. The University of Chicago, 57(4), 937-960. ; DEVEREUX, 
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Neutralita vývozu kapitálu se vztahuje k investicím a je jí dosaženo, pokud jsou všechny příjmy 

plynoucí poplatníkům z těchto investic zdaněny ve státě jejich daňové rezidence ve stejné míře 

bez ohledu na místo investice.450 Neutralita dovozu kapitálu se vztahuje k úsporám.451 Této neutrality 

je dosaženo, pokud příjmy plynoucí z podnikání a investic jsou ve státě, v němž se uskutečňují, 

zdaněny ve stejné míře bez ohledu na to, zda je investor daňovým rezidentem či nikoli.452 Neutralita 

vlastnictví kapitálu nastává, pokud „není možné zvýšit produkci změnou vlastnictví kapitálu mezi investory“453. 

Neutralita státní příslušnosti se soustředí na daňový výnos z příjmů plynoucích z investic.454 Proto 

by v souladu s NN „měly být zahraniční investice daňových rezidentů podporovány pouze v případě, že investorovi 

i státu jeho daňové rezidence plynou z takové investice výhody“.455 Neutrality trhu je pak dosaženo, pokud jsou 

„všichni potenciální konkurenti v rámci jednoho trhu zatížení stejnou efektivní sazbou daně“.456 

Dosažení těchto dílčích daňových neutralit v oblasti mezinárodního zdanění je komplikované, 

nadto se mohou vzájemně vylučovat457, stejně tak jako se mohou vylučovat s dalšími prioritami státu, 

jakými je získání dostatečných příjmů veřejných rozpočtů či zachování a posílení 

konkurenceschopnosti458. Současně mohou státy na jednotlivé neutrality nahlížet jak z hlediska 

globálního, tak z hlediska svých vnitrostátních zájmů.459 V této souvislosti přesvědčivě argumentuje 

Dagan a dospívá k závěru, že pro jednotlivý stát není smysluplné snažit se prostřednictvím neutrality 

přispět k růstu celosvětového blahobytu a místo toho by jeho cílem měl být růst blahobytu tohoto 

států.460 Mezi důvody uvádí zejména povahu mezinárodního zdanění, která je nadále převáženě 

konkurenční, přestože spolupráce v této oblasti je v posledních letech stále častější461, a dále 

neexistenci subjektu, který by na mezinárodní úrovni stanovil jednotná pravidla a následně vynucoval 

                                                
Michael P., 2008. Taxation of outbound direct investment: economic principles and tax policy considerations. Oxford Review 
of Economic Policy. Oxford University Press, 24(4), 698-719. 
450 Jinými slovy právní úprava zdanění příjmů daného státu nepodporuje ani neomezuje investice daňových rezidentů 
v zahraniční. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 5. ; WEISBACH, David A., ref. č. 447, s. 3. 
451 WEISBACH, David A., ref. č. 447, s. 3. 
452 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 6. ; DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 59. 
453 DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 56-57. ; Na rozdíl od CEN, která se soutředí na umístění kapitálu, a CIN, která se soustředí 
na zdanění úspor, se CON soustředí na vlastnictví kapitálu. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 6. 
454 DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 56. 
455 DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 56. ; Dále vizte k vymezení NN též WEISBACH, David A., ref. č. 447, s. 3-4. 
456 DEVEREUX, Michael P. a Simon LORETZ, 2010. Evaluating Neutrality Properties of Corporate Tax Reforms. Centre 
for Business Taxation Working Paper. Oxford, 10(7), s. 1. 
457 WEISBACH, David A., ref. č. 447, s. 5-12. ;  DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 57-60. 
458 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 4-7. 
459 SCHÖN, Wolfgang, 2009. International Tax Coordination for a Second-Best World (Part I). World Tax Journal. 1(1), 
s. 71. Dále vizte též např. KAPLOW, Louis, ref. č. 445, s. 41-52 a 370-390. 
460 DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 50-53. Dagan pro tento přístup používá označení strategické zdanění, tedy zdanění kdy, 
z hlediska jednotlivého státu, „by tento stát měl nastavit svou daňovou politiku tak, aby co nejlépe podporovala jeho zájmy při zohlednění 
možných reakcí ostatních stáů na takovou politiku“. DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 66. 
461 Baruner uvádí, že Projekt BEPS představuje společný krok, který je krokem směrem od konkureční snahy jednotlivých 
států získat maximum daňových příjmů a krokem směrem ke spolupráci a koordinování daňových politik jednotlivých 
států. BRAUNER, Yariv, ref. č. 30, s. 59. 
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jejich splnění462 (posunem v tomto směru by však nepochybně bylo zakotvení právní úpravy základu 

daně nadnárodní společnosti jako celku, společně s pravidly pro přiřazení částí tohoto základu 

jednotlivým státům, v nichž nadnárodní společnost působí; příkladem návrhů takové úpravy je návrh 

CCCTB připravovaný EU463, Pilíř II OECD464, či návrh USA465). 

Výše uvedené tak ukazuje na závěr, že v současné době neexistuje model mezinárodního 

zdanění příjmů, který by byl obecně uznávaný a představoval ideální nastavení, kterého by se státy 

měly snažit dosáhnout.466 V této souvislosti je nicméně vhodné věnovat pozornost výše zmíněné teorii 

mezinárodního daňového systému.467 Jeho základem jsou podle jeho zastánců468 jednak (i) síť platných 

daňových smluv469, které z velké části následují některou z modelových daňových smluv (především 

Modelovou smlouvu OECD, či Modelovou smlouvu OSN)470, (ii) principy, z nichž tyto smlouvy 

vychází471, a současně (iii) princip jednoho zdanění příjmů. V souladu s principem jednoho zdanění 

příjmů by příjem měl být zdaněn právě jednou, tedy ani méněkrát ani vícekrát.472 Sazba daně je pak 

                                                
462 DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 60-71. 
463 Vizte Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) 
COM/2016/0683 final - 2016/0336 (CNS). Dostupné také z: 
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vk8nmhjd3f6h. 
464 Opatření Pilíře I spočívají v přehodnocení současných pravidel pro určení zdroje příjmů a pro alokaci příjmů v oblasti 
mezinárodního zdanění. Vizte OECD, ref. č. 56. Opatření pilíře II představují návrh na zavedení minimální daně z příjmů 
právnických osob ve vztahu k určitým příjmům. Vizte OECD ref. č. 57. Dále vizte též JOHNSTON, Stephanie Soong 
a Ryan FINLEY, 2020. OECD Pillar 2 Draft Further Maps Out GLOBE Minimum Tax Proposal. Tax Notes International, 
s. 1087. ; JOHNSTON, Stephanie Soon a Ryan FINLEY, 2019. OECD Unified Approach Proposes Sharp Break 
With Current System. Tax Notes International. 
465 K návrhu USA vizte např. SARFO, Nana Ama, 2020. Why the United Nations Digital Tax Proposal Deserves More 
Attention. Tax Notes International, s. 995-999. 
466 SCHÖN, Wolfgang., ref. č. 459, s. 84. 
467 Vizte kapitolu 2.3.2.1. 
468 Řada jiných autorů nicméně argumentuje proti existenci takového systému a uvádí, že státy mají možnost stanovit 
takové daňové normy, které umožňují dosahovat jejich vlastních zájmů. Vizte např. ROSENBLOOM, David, 2000. 
The David R. Tillinghast Lecture International Tax Arbitrage and the "International Tax System." Tax Law Review. New 
York: NYU, 53(2), s. 137-166. ; ROIN, Julie, 2002. Taxation without Coordination. The Journal of Legal Studies. 
The University of Chicago Press, 31(1), s. 61-94. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1086/340088. ; GRAETZ, Michael 
J., 2001. The David R. Tillinghast Lecture: Taxing International Income: Inadequate Principles, Outdated Concepts, 
and Unsatisfactory Policies. Tax Law Review. 54(3), s. 261-336. ; DAGAN, Tsilly, 2000. The Tax Treaties Myth. Journal 
of International Law and Politics. 32(939). ; KANE, Mitchell, 2004. Strategy and Cooperation in National Responses 
to International Tax Arbitrage. Emory Law Journal. 53(1), s. 89-169. 
469 Počet platných daňových smluv, který jednotliví autoři uvádějí se liší, jedná nicméně vždy o počet v řádech tisíců. 
Např. Thuronyi pracuje s počtem více jak 1500 daňových smluv, Kysar s počtem více jak 2000 smluv, Avi-yonah s počtem 
více jak 3000 smluv a Ash a Omri s počtem více jak 4000 smluv. K tomu vizte THURONYI, Victor, 2001. In Defense 
of International Tax Cooperation and a Multilateral Tax Treaty. Tax Notes International, s. 1291. ; KYSAR, Rebecca M., 
2019. Unraveling the Tax Treaty. Minnesota Law Review. 104(4), s. 1756. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 46. ; ASH, 
Elliott a Marian Y. OMRI, 2019. The Making of International Tax Law: Empirical Evidence from Natural Language 
Processing. UC Irvine School of Law Research Paper Series. 2019(2), s. 1-46. 
470 Znění Modelové smlouva OECD je při tvorbě daňových smluv nejčastěji následové, nicméně znění Modelové smlouvy 
OSN je mu velmi podobné. AVI-YONAH, Reuven S., 2004, ref. č. 232, s. 1. 
471 Zejména se jedná o princip prvního kousnutí do jablka a princip prospěchu. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 46 
a 59. 
472 Vizte AVI-YONAH, Reuven S., 1997. International Taxation of Electronic Commerce. Tax Law Review. 53(3), s. 517. 
Dagan dále uvádí, že výše zmíněná závěrečná zpráva čtveřice ekonomů z roku 1927, se k závěru, že příjem poplatníka má 
být zdaněn pouze jedním státem, staví axiomaticky. Blíže vizte DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 45. 
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určena na základě principu užitku. Použije se tudíž „sazba daně státu zdroje v případě aktivních 

podnikatelských příjmů a sazba daně státu rezidence v případě pasivních (investičních) příjmů“.473 Posouzení 

samotné existence a následně povahy principu jednoho zdanění z právního hlediska je důležité 

jak z hlediska CFC pravidel, tak z hlediska mezinárodního zdanění jako celku. V případě, že by tento 

princip existoval a byl právně závaznou normou (ať už obecně pro mezinárodního zdanění jako celek 

či pouze pro jeho dílčí oblasti), např. v podobě mezinárodního obyčeje, byly by státy povinny 

dotčenou právní úpravu (stávající i nově vytvářenou) uvést do souladu s tímto principem. 

Základními argumenty, které jsou předkládány ve prospěch principu jednoho zdanění, 

je několik. Z hlediska daňových smluv se jedná o implicitní zakotvení principu v těchto smlouvách, 

které je dovozováno ze způsobu, jakým tyto smlouvy (na základě výše zmíněných principů prvního 

kousnutí do jablka a prospěchu) zamezují dvojímu zdanění příjmů. Daňové smlouvy tak alokují 

převážnou část práva zdanit pasivní příjmy tomu státu, ve kterém je jejich příjemce daňovým 

rezidentem (resp. omezují právo státu zdroje zdanit pasivní příjmy)474, a současně tomuto státu stanoví 

povinnost zamezit dvojímu zdanění v případě, že je příjem v souladu s daňovou smlouvou zdaněn 

jak ve státě zdroje, tak ve státě daňové rezidence poplatníka.475 Dalšími skutečnostmi, ze kterých je 

existence principu v daňových smlouvách dovozována, jsou pravidlo omezující výhody plynoucí 

z daňových smluv (LOB)476 a dále nedávné úpravy provedené v Modelové smlouvě OECD477 zejména 

                                                
473 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 200, s. 9. 
474 Vizte např. články 10 a 11 Modelové smlouvy OECD a články 10-12 Modelové smlouvy OSN. 
475 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 5. Avi-Yonah k tomu uvádí, že „přeshrančiní příjem by měl být zdanně jednou, jinými 
slovy ne více či méně než jednou, a to sazbou určenou na základě principu prospěchu, jinými slovy, sazbou stanovenou stáem zdrojem v případěch 
aktivního příjmu a sazbou stanovenou státem daňové rezidence v případě pasivního příjmu. Pokud však stát, které mu je alokováno právo 
zdanit příjem (stát zdrojem v případě aktivního příjmu a stát daňové rezidence v případě pasivního příjmu), tento příjem nezdaní, je třeba 
aby druhý stát tento příjem zdanil a předešel, tak dvojímu nezdanění příjmu“. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 59. 
476 Pokud se jedná o modelovou smlouvu USA o zamezení dvojímu zdanění Avi-Yonah uvádí, že princip jednoho zdanění 
je promínut v ustanovení LOB, které bylo do smlouvy začleněno v roce 1981 a následně bylo podstatně rozšířeno v roce 
2016 v nové verzi modelové smlouvy USA. Tato revidovaná verze vedle rozšířeného ustanovení LOB obsahuje další 
ustanovení, jejichž cílem je zamezit vyhýbání se zdanění a erozi základu daně v USA, což je podle Avi-Yonaha krok, který 
reflektuje princip jednoho zdanění. Tato ustanovení se týkají např. vynětí některých stálých provozoven z možnosti 
aplikovat na příjmy, které jsou jí vyplácené, nižší sazbu srážkové daně či vymezení pojmu „zvláštní daňový režim“ za účelem 
zamezení zneužívání daňovýh smluv (tzv. treaty shoppingu). AVI-YONAH, Reuven S., 2015. Who Invented the Single Tax 
Principle? An Essay on the History of US Treaty Policy. New York Law School Law Review. 59(2), s. 305-315. ; AVI-YONAH, 
Reuven S., 2015. Full Circle? The Single Tax Principle, BEPS, and the New US Model. Global Taxation. 1(1), s. 12-22. 
Do Modelové smlouvy OECD bylo ustanovení LOB začleněno článkem 29 této modelové smlouvy a souvisejícím 
komentářem v návaznosti na publikaci závěrů Akce 6 Projektu BEPS – Preventing the Granting of Treaty Benefits 
in Inappropriate Circumstances. K tomu vizte OECD, 2015. OECD/G20 BEPS Project – Preventing the Granting of Treaty 
Benefits in Inappropriate Circumstances: Action 6 2015 Final Report. Paříž: OECD. ISBN 978-92-64-24169-5. ; OECD, ref. č. 79, 
s. 27. ; OECD, 2017. The 2017 Update to the OECD Model Tax Convention. Paříž: OECD, s. 3. Dostupné také z: 
https://www.oecd.org/ctp/treaties/2017-update-model-tax-convention.pdf. 
477 DE LILLO, Francesco, 2018. In Search of Single Taxation. WHEELER, Joanna, ed. Single Taxation?. Amsterdam: 
IBFD, s. 8-9. ISBN 978-90-8722-491-2. 
Upraveny byly např. i samotný název a preambule Modelové smlouvy OECD, které nyní výslovně uvádí, že účelem 
smlouvy je zamezení dvojímu zdanění, které nevytváří prostor pro vyhýbání se zdanění a daňové úniky. OECD, ref. č. 79, 
s. 27. K dalším změnám Modelové smlouvy OECD a komentáře k ní vizte OECD, ref. č. 476. ; OECD, ref. č. 79. 
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na základě Akce 6 Projektu BEPS – Předcházení zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění – 

a jejího výstupu v podobě závěrečné zprávy478. Některé z těchto úprav Modelové smlouvy OECD 

pak jsou do platných daňových smluv implementovány prostřednictvím MLI479.480 Názory na soulad 

zmíněných ustanovení Modelové smlouvy OECD s principem jednoho zdanění však nejsou 

jednotné481, obdobně jako je tomu v případě závěrů vzešlých z Projektu BEPS482,483. Nicméně 

též  Evropská komise v souvislosti s implementací opatření Projektu BEPS v rámci EU 

prostřednictvím směrnice ATAD výslovně uvedla, že účelem zaváděných opatření je zajistit, 

aby příjmy byly zdaněny, a to v dostatečné výši.484 Dále je princip jednoho zdanění dovozován 

též z vnitrostátních opatření, jakými jsou metoda daňového zápočtu, CFC pravidla a jim obdobná 

opatření485, opatření proti hybridním nesouladům, opatření týkající se automatické výměny informací 

                                                
478 Vizte OECD, ref. č. 476. 
479 Vizte znění MLI a důvodové zprávy k němu. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent 
BEPS. Dostupné také z: https://www.oecd.org/tax/beps/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-
measures-to-prevent-BEPS.pdf. ; Explanatory Statement To The Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures 
To Prevent Base Erosion And Profit Shifting. Dostupné také z: https://www.oecd.org/tax/treaties/explanatory-statement-
multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf. Obecně k MLI vizte OECD, 
2019. Action 15 Multilateral Instrument. Oecd.org [online]. Paříž: OECD [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: 
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action15/. 
480 MLI podle Avi-Yonaha a Xu přispívá k posílení principu jednoho zdanění, především prostřednictvím testu hlavního 
účelu (principal purpose test), který je v rámci MLI stanoven jako minimální standart. AVI-YONAH, Reuven S a Haiyan XU, 
ref. č. 209, s. 155-216. Dále k MLI vizte ibid, s. 159. Pokud se jedná o aktuální počet signatářů, ke dni 30. března 2021 se 
k MLI připojilo 95 států, přičemž další čtyři státy vyjádřily záměr připojit se. Vizte OECD, 2021. Signatories And Parties 
To The Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting. 
Oecd.org [online]. Paříž: OECD [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-
and-parties.pdf. 
481 DE LILLO, Francesco, ref. č. 477, s. 10-14. 
482 Avi-Yonah uvádí, že též OECD a státy G20 se výslovně přiklonily k principu jednoho zdanění jako k daňově-
politickému cíli, který se aktuálně významně promítá do projektu BEPS (přestože projekt BEPS neeliminuje všechny 
situace, které vedou ke vzniku dvojího nezdanění či nízkého zdanění). AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 476, s. 15-17 a 20. 
Příkladem opatření projektu BEPS, které explicitně vychází z principu jednoho zdanění, jsou opatření proti hybridním 
nesouladům. Blíže ke vztahu principu jednoho zdanění a opatření proti hybridním nesouladům vizte HRDLIČKA, Lukáš, 
ref. č. 72, s. 111-140. 
483 Blíže k argumentaci podporující závěr, že Projekt BEPS naopak nereflektuje princip jednoho zdanění vizte 
např. GARCÍA, Elizabeth Gil, ref. č. 407, s. 337-339. 
484 Evropská komise v jednom ze svých doprovodných dokumentů vydaných ke směrnici ATAD uvádí, že „příjem nemůže 
zůstat nezdaněný (nebo být zdaněný nízkou sazbou daně)“. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying 
the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Anti Tax Avoidance 
Package: Next Steps towards delivering effective taxation and greater tax transparency in the EU SWD/2016/06 final. 
Důvodová zpráva ke směrnici ATAD pak uvádí, že „režimy, na něž se tato směrnice zaměřuje, představují situace, kdy daňoví 
poplatníci jednají v rozporu se skutečným účelem právních předpisů a využívají rozdílů mezi vnitrostátními daňovými systémy, aby snížili svou 
daňovou povinnost. Daňoví poplatníci mohou mít prospěch z nízkých daňových sazeb nebo dosáhnout toho, že jejich příjmy nebudou vůbec 
zdaněny, díky tomu, že si zajistí jejich odpočitatelnost v jedné jurisdikci, přičemž nebudou zahrnuty do základu daně ani v jiném státě.“ Návrh 
směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují 
fungování vnitřního trhu, COM/2016/026 final - 2016/011 (CNS). 
485 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 5. Pravidly obdobnými CFC pravidlům jsou např. FIF pravidla. K tomu vizte 
poznámku pod čarou č. 583. 
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v daňových záležitostech486 a dále např. opatření USA v podobě GILTI487 a BEAT488, která mají 

charakter minimální daně.489 Tento charakter mají též opatření navrhovaná OECD v souvislosti se 

zdaněním digitální ekonomiky v rámci Pilíře I a Pilíře II, která, pokud budou implementována, budou 

bezpochyby představovat příklon k politice, jejíž snahou je zajistit dostatečné zdanění příjmů.490 

Na opačné straně se však jiní autoři vyslovují proti existenci principu jednoho zdanění 

a na něm založeném mezinárodním daňovém systému, a to jednak obecnými argumenty a dále tím, 

že vyvracejí argumenty předložené na podporu tohoto principu. Uvádí tak například, že samotné dvojí 

(či vícenásobné) zdanění a na opačné straně nezdanění příjmů samy o sobě nelze hodnotit 

jako správné či nesprávné.491,492 Z pohledu jednotlivých států (na rozdíl od teorie) však do tohoto 

posuzování přistupuje řada dalších faktorů a konkrétních zájmů daného státu, jakými jsou zajištění 

konkurenceschopnosti v oblasti mezinárodního obchodu a investic a na opačné straně potřeba 

spolupráce v oblasti mezinárodního zdanění.493 V závislosti na konkrétních okolnostech pak mohou 

státy vnímat dvojí zdanění či nezdanění pozitivně i negativně.494 Dále autoři vyvracejí argumenty, 

podle kterých lze princip jednoho zdanění dovodit ze zakotvení metody daňového zápočtu 

či z pravidla LOB obsaženého v daňových smlouvách. Uvádí, že metoda daňového zápočtu sice 

                                                
486 Jedná se např. o FATCA a Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (v České republice vyhlášené 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 2/2014), které zajišťují automatickou výměnu informací o finančních účtech 
daňových poplatníků. Vizte např. AVI-YONAH, Reuven S., 2010. The Case Against Taxing Citizens. Tax Notes 
International. 58(5), s. 391-394. Dále se jedná např. o směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní 
spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, ve znění pozdějších předpisů. 
487 GILTI představuje nový druh příjmu v rámci kategorie příjmů zařazených do části F Internal Revenue Code USA 
z roku 1986, který je zdaněn sazbou 10,5 % (která se rovná polovině běžné výše daně z příjmů stanovené v USA, 
tedy 21 %). Jedná se o příjem plynoucí CFC, který přesáhne 10 % domnělého příjmu plynoucího z nehmotného majetku. 
Vizte např. AVI-YONAH, Reuven S., 2019. Advanced Introduction to International Tax Law. 2. vydání. Cheltenham: Edward 
Elgar, s. 8. ISBN 978-1-78897-850-7. Dále vizte ke GILTI např. POSTLEWAITE, Philip F., Genevieve A. TOKIC, 
Jeffrey T. SHEFFIELD a Mitchell B. WEISS, 2019. United States International Taxation. 4. vydání. Durham: Carolina 
Academic Press, s. 268-272. ISBN 978-1-5310-1118-5. ; HERZFELD, Mindy, 2019. Can GILTI + BEAT = GLOBE? 
Intertax. 47(5), s. 505-510. ISSN 0165-2826. 
488 BEAT je opatření, které má zabránit erozi základu daně právnických osob (které jsou rezidenty v USA) prováděné 
prostřednictvím plateb spojeným zahraničním osobám, o které lze snížit jejich základě daně v USA. Vizte 
POSTLEWAITE, Philip F., Genevieve A. TOKIC, Jeffrey T. SHEFFIELD and Mitchell B. WEISS, ref. č. 487, s. 182. ; 
HERZFELD, Mindy, ref. č. 487, s. 510-513. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 487, s. 28-29. 
489 Avi-Yonah konstatuje, že princip jednoho zdanění je obsažen jak v platných daňových smlouvách, tak ve vnitrostáních 
opatření největších aktérů mezinárodního obchodu. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 232, s. 1-2. 
490 K tomu blíže vizte např. DOURADO, Ana Paula, 2020. The Global Anti-Base Erosion Proposal (GloBE) in Pillar II. 
Intertax. 48(2), 152-156. ISSN 0165-2826. 
491 Vizte poznámku pod čarou č. 468. K aktuální diskuzi a kritice na téma principu jednoho zdanění v souvislosti 
s Projektem BEPS vizte PARADA, Leopoldo, ref. č. 509. 
492 Např. Dagan pohlíží na mezinárodní zdanění příjmů jako kontinuum daní uložených státem zdroje příjmu a státem 
daňové rezidence poplatníka, na jehož jedné straně není příjem zdaněn vůbec a na straně druhů je zdaněn oběma státy 
současně. Přitom ani jedna z těchto stran není „správnější“ než strana druhá. DAGAN, Tsilly, ref. č. 491, s. 939-996. ; 
SHAVIRO, Daniel, 2016. The Two Faces of the Single Tax Principle. Brooklyn Journal of International Law. 41(3), s. 1294. 
493 K tomu vizte např. DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 1-245. 
494 Příkladem mohou být rozvojové státy, pro které může být výhodné zdaňovat příjmy primárně na základě jejich zdroje, 
přesto však tato svá práva omezí za účelem spolupráce s rozvinutými státy, které na ně v tomto směru mohou vyvíjet tlak. 
K tomu vizte např. DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 110-119. 
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zabraňuje dvojímu právnímu zdanění, nezaručuje však, že příjem bude skutečně zdaněn.495 Může 

naopak vytvářet prostor pro nedostatečné či žádné zdanění příjmu.496 Naproti tomu pravidlo LOB 

sice reaguje na případy dvojího nezdanění či nedostatečného zdanění, nikoli však na všechny takové 

případy.497 

Za předpokladu, že princip jednoho zdanění v oblasti mezinárodního zdanění existuje, 

vyvstává otázka, jaká je jeho povaha. Jedná se o právně závaznou právní normu? Týká se 

mezinárodního zdanění příjmů obecně či pouze některých oblastí? Závěry nejsou jednotné ani v tomto 

případě. Východiska a kontext příspěvků jednotlivých autorů do této diskuze se navíc mnohdy liší, 

jelikož vychází jednak z daňové teorie, dále z daňové politiky a též z platné právní úpravy 

mezinárodního zdanění příjmů.498 Diskuze proto nemá jednotné uspořádání a její jednotlivé závěry je 

obtížné bez dalšího porovnat. Pro účely této práce jsou níže uvedeny některé z těchto závěrů a pojmů, 

které jsou relevantní z hlediska CFC pravidel, a umožní posoudit, jaký význam má princip jednoho 

zdanění pro rozhodnutí, zda zakotvit CFC pravidla, a dále pro jejich samotné zakotvení. Bentil 

a García se zabývají povahou principu jednoho zdanění z hlediska forem pramenů mezinárodního 

práva a oba dochází k závěru, že se nejedná o mezinárodní obyčej499,500, přičemž García dále 

argumentuje, že se nejedná ani o právně závazný princip podle čl. 38 odst. 1 Statutu Mezinárodního 

soudního dvora501.502 Další autoři se věnují principu jednoho zdanění z hlediska jeho obsahu, 

resp. se věnují otázce, čeho by jeho aplikací mělo být skutečně dosaženo. Za tímto účelem rozlišují 

dvě podoby tohoto principu, kdy první z nich spočívá ve zdanění přeshraničního příjmu právě jednou 

daní (formální pojetí principu) a pro druhou z nich je stěžejní nikoli počet skutečně uložených daní 

ve vztahu k jednomu příjmu, ale jejich celková výše (materiální pojetí principu).503 Dochází přitom 

                                                
495 GRAETZ, Michael a Michael M. OHEAR, 1997. The “Original Intent” of U.S. International Taxation. Duke Law 
Journal. 46(5), s. 1022. Dostupné také z: https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol46/iss5/2. 
496 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 528. Dále k tomu vizte kapitolu 4 část 4.4 věnující 
se problematice odsunutí vzniku daňové povinnosti v důsledku využítí CFC struktury. 
497 GARCÍA, Elizabeth Gil, ref. č. 407, s. 314. 
498 Obecně k aktuálním závěrům v rámci diskuze týkající se pricnipu jednoho zdanění vizte např. WHEELER, Joanna, 
2018. Single Taxation?. Amsterdam: IBFD. ISBN 978-90-8722-491-2. 
499 BENTIL, John, 2018. Situating the International Tax System within Public International Law. Georgetown Journal 
of International Law. 49(4), 1219-1270. Bentil k tomu uvádí, že princip jednoho zdanění nemůže být mezinárodním 
obyčejem, jelikož v jeho případě není naplněn jeden z předpokladů pro vznik obyčeje, kterým je opinio juris. Dochází tudíž 
k závěru, že princip jednoho zdanění a z něho vycházející mezinárodní daňový systém může být zakotven pouze 
v mezinárodních smlouvách. Ibid. 
500 GARCÍA, Elizabeth Gil, ref. č. 407, s. 313. 
501 GARCÍA, Elizabeth Gil, ref. č. 407, s. 344. García nicméně dále dospívá k závěru, že mezinárodní daňový systém 
existuje v určité právně nezávazné formě. GARCÍA, Elizabeth Gil, ref. č. 407, s. 333.  Statut Mezinárodního soudního 
dvora je dostupný např. zde: https://www.icj-cij.org/en/statute.  
502 Dále vizte též např. LAGUNA, Félix Daniel Martínez, 2019. Hybrid Financial Instruments, Double Non-taxation and Linking 
Rules. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 83. ISBN 9789403510743. 
503 Schoueri and Galdiano k označení těchto dvou podob principu jednoho zdanění používají pojmy, které výstižně 
zobrazují jejich charakter, a to „formal single taxation“ a „substatntial single taxation“. GALDIANO, Guilgerme a Luís Eduardo 
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k závěru, že první zmíněné pojetí je z hlediska využitelnosti irelevantní, jelikož „počet uložených daní 

o ničem nevypovídá“.504 Z hlediska materiálního pojetí principu jednoho zdanění je pak možné uvést, 

že zejména stávající opatření daňových smluv, které alokují právo zdanit příjem, necílí na podstatu 

problému, který mají řešit. Tím je z hlediska materiálního pojetí principu jednoho zdanění nadměrné 

daňové zatížení příjmů, které je považované za překážku rozvoje mezinárodního obchodu (nikoli to, 

že je příjem zatížen daněmi více než jednoho státu). Stávající opatření se však primárně zabývají 

otázkou, kolikrát má být určitý příjem zdaněn (resp. kolika státy), a nikoli otázkou celkové výše tohoto 

zdanění.505 

Výše uvedené lze shrnout tak, že stávající diskuze týkající se problematiky mezinárodního 

daňového systému a principu jednoho zdanění zůstává nadále neuzavřená. Současné iniciativy, jakou 

je např. iniciativa OECD v oblasti zdanění digitální ekonomiky, však výrazným způsobem k principu 

jednoho zdanění inklinují a jejich případná budoucí realizace postavení tohoto principu v oblasti 

mezinárodního zdanění nepochybně upevní. Do té doby je však třeba dospět k závěru, že státy mohou 

svůj systém zdanění příjmů nastavit zcela dle svých aktuálních priorit s výjimkou případů, kdy jsou 

ve svém rozhodování omezeny závaznou právní normou mezinárodní smlouvy506 či ústavního 

práva507.508 Uvedené vystihuje Parada, když uvádí, že „realitou práva mezinárodního zdanění, jako zdanění 

obecně, se zdá být neustálý vývoj, který nenásleduje základní principy, ale spíše vnější faktory, jakými jsou hospodářské 

krize, politické priority a stejně tak prosté obstarání daňových výnosů. V tomto kontextu je obtížné tvrdit bez jakékoli 

                                                
SCHOUERI, 2018. Single Taxation as a Policy Goal: Controversial Meaning, Lack of Justification and Unfeasibility. 
WHEELER, Joanna, ed. Single Taxation?. Amsterdam: IBFD, s. 84-89. ISBN 978-90-8722-491-2. ; SHAVIRO, Daniel, 
2014. Fixing U.S. International Taxation. Oxford: Oxford University Press, s. 6-7. ISBN 9780199359752. 
504 SHAVIRO, Daniel, ref. č. 503, s. 6-7. ; GALDIANO, Guilgerme and Luís Eduardo SCHOUERI, ref. č. 503, s. 83-84 
a 86. ; De Lillo k tomu dodává, že „skutečnost, že uložení více jak jedné daně vede k nadměrnému daňovému zatížení příjmu, které 
představuje překážku mezinárodního obchodu a investic je pouhou shodou okolností“. DE LILLO, Francesco, ref. č. 477, s. 52. 
505 K tomuto závěru dochází též De Lillo, který uvádí, že „skutečnost, že uložení více jak jedné daně (resp. uložení daní více jak 
jedním státem) vede k nadměrnému daňovému zatížení, které je překážkou mezinárodního obchodu a investic není nic víc než nahodilost“. 
DE LILLO, Francesco, ref. č. 477, s. 10-14. 
506 K této problematice vizte např. PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 16-17. Uvedné pak lze zobecnit do základního 
argumentu SDEU vysloveného ve věci Lotus, podle kterého co není podle mezinárodního práva zakázáno, je povoleno. 
Rozhodnutí Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti Lotus (France v Turkey) Ser. A, No. 10 ze dne 7. 8. 1927. 
507 K tomu se Ústavní soud ČR vyjádřil např. v rozhodnutí č. j.  Pl. ÚS 15/17 ze dne 27. 2. 2018 následovně: „Posuzování 
vhodnosti a nezbytnosti jednotlivých komponent daňové politky je ponecháno v diskreci demokraticky zvoleného zákonodárce potud, pokud 
dopad daně na osoby nemá rdousící efekt (není extrémně disproporciolnální) a dále neporuší princip akcesorické a neakcesorické rovnonosti.“  
508 V návaznosti na výše zmíněnou diskuzi týkající se principu jednoho zdanění lze konstatovat, že je v současné době 
nepravděpodobné, že by existovala právní norma (ať už v podobě výslovné právní normy mezinárodního práva 
či právního principu), která by obecně státům zakazovala odchýlit se od principu jednoho zdanění, a to vzhledem k tomu, 
že na mezinárodní úrovni doposud není zakotvena minimální daň a daňové systémy jednotlivých států nadále v řadě 
případů umožňují jak vznik dvojí zdanění, tak nízkého zdanění a nezdanění. Současně neexistuje pravidlo přiznávající 
poplatníkovi právo na zamezení dvojímu zdanění příjmů, které by mělo povahu mezinárodního obyčeje. Takové právo 
může být zakotveno mezinárodní smlouvou, tak je však závazná pouze inter partes. K tomu vizte PARADA, Leopoldo, 
ref. č. 95, s. 16-17. ; GARCÍA, Elizabeth Gil, ref. č. 407, s. 306, 337-339. 
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pravděpodobnosti omylu, že to, co je dnes mezi státy považováno za ustálenou praxi, bude nadále trvat a mohlo 

by tak potenciálně vést k uznání této praxe za obyčej“.509 

Současně je třeba zdůraznit, že v rámci této diskuze přistupují příspěvky jednotlivých autorů 

k problematice principu jednoho zdanění z několika různých úhlů pohledu, a to jednak z pohledu 

teorie zdanění příjmů, ale též z pohledu daňové politiky a z pohledu existujících právních norem 

upravujících oblast mezinárodního zdanění. Tuto skutečnost je nezbytné při posuzování jednotlivých 

závěrů zohlednit, jelikož do daňové politiky a právních norem, kterými je realizována, se (na rozdíl 

od teorie) promítají specifické zájmy každého státu. 

Přestože pohled teorie na dvojí zdanění příjmů není jednotný, velká část států jej považuje 

za nežádoucí projev konkurence daňových jurisdikcí jednotlivých států zejména z toho důvodu, 

že představuje překážku mezinárodního obchodu a investic.510 Eliminují jej proto prostřednictvím 

nástrojů mezinárodního i vnitrostátního práva.511 Jedním z těchto nástrojů je alokace práva zdanit 

určitý příjem, využívaná v mezinárodních daňových smlouvách. V případě tohoto opatření ustanovení 

daňové smlouvy charakterizují jednotlivé druhy příjmů, na něž se vztahují, a stanoví, který 

ze smluvních států má právo příjem zdanit.512 Jelikož je právo zdanit příjem ve většině případů v určité 

míře přiznáno oběma státům, je tato alokace doplněna některou z metod pro zamezení dvojímu 

zdanění příjmů. Obvykle se jedná o metodu vynětí či zápočtu, které jsou obsaženy v Modelových 

smlouvách OECD a OSN.513 Další nástroje pro zamezení dvojímu zdanění mohou mít podobu 

jak smluvního, tak jednostranného opatření. Nejčastěji využívanými jsou (i) metoda vynětí příjmu 

ze základu daně, (ii) metoda zápočtu (daně zaplacené v zahraniční vůči domácí daňové povinnost) 

a (iii) metoda snížení zdanitelných příjmů o daň zaplacenou v zahraničí.514 Jejich využití obvykle 

koresponduje s některým z výše zmíněných druhů daňové neutrality, jichž se státy snaží dosáhnout. 

Metoda vynětí tak koresponduje s daňovou neutralitu dovozu kapitálu (CIN) a neutralitou vlastnictví 

                                                
509 PARADA, Leopoldo, 2021. Full Taxation: The Single Tax Emperor's New Clothes. Florida Tax Review. 24(1) 
(před vydáním), s. 43. 
510 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 43. 
511 Vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 25-42, 48-49. 
512 Vizte čl. 6-22 Modelové smlouvy OECD. Kritérium na základě kterého je právo zdanit příjem alokováno, je místo, 
kde se soustředí ekonomické zájmy poplatníka. K otmu vizte poznámky pod čarou č. 430, 431 a 432. 
513 Vizte čl. 23A a 23B Modelové smlovy OECD a čl. 23 Modelové smlouvy OSN. Dále vizte např. ARNOLD, Brian J., 
ref. č. 19, s. 64. 
514 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 110-130. Dalšími metodami jsou např. tax sparing 
method a reduced rate method. K tomu podrobněji vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, 
s. 25-42. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 96-105. 
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kapitálu (CON)515, metoda zápočtu s neutralitou vývozu kapitálu (CEN)516 a metoda snížení 

zdanitelných příjmů o daň zaplacenou v zahraničí koresponduje s daňovou neutralitou státní 

příslušnosti (NN)517.518 Uvedené metody jsou využívány primárně pro eliminaci právního dvojího 

zdanění příjmů, mohou být nicméně rozšířeny i na situace, kdy je daň v zahraniční zaplacena nikoli 

samotným poplatníkem, nýbrž např. jeho dceřinou společností.519 K zamezení dvojímu 

ekonomickému zdanění jsou tak na mezinárodní úrovni nejčastěji využívány metody nepřímého 

zápočtu520 či metody vynětí dividend ze zdanění v případě podstatné účasti poplatníka v zahraniční 

společnosti521.522 Je však třeba uvést, že teorie prozatím nedospěla k závěru (obdobně jako v případě 

principu jednoho zdanění), že by zamezení dvojímu zdanění, resp. nárok na něj, byly součástí 

mezinárodního obyčeje. Nárok poplatníka na zamezení dvojímu zdanění proto může v současné době 

na úrovni mezinárodního práva plynout pouze z mezinárodní smlouvy.523 

4.3 Dvojí nezdanění příjmu 

Dalším důsledkem rozdílně stanoveného rozsahu jurisdikce a odlišně nastavených daňových 

systémů je vedle dvojího zdanění příjmu dvojí nezdanění příjmu.524 Jedná se o situaci, kdy příjem není 

                                                
515 Metoda vynětí reprezentuje CIN, jelikož se stát jejím prostřednictvím snaží dosáhnout stavu, kdy jsou příjmy z investic 
v daném státě zdaněnany vždy stejnou sazbou bez ohledu na daňovou rezidenci poplatníka, a dále reprezentuje CON, 
jelikož režim zdanění příjmů ze zahraničních investic je stejný pro všechny investory. DESAI, Mihir A. a James R. HINES 
JR., 2003. Evaluating International Tax Reform. National Tax Journal. 56(3), 494. 
516 Metoda zápočtu umožňuje poplatníkovi snížit svou daňovou povinnost ve státě daňové rezidence o daně zaplacené 
v zahraniční. Tato metoda proto reprezentuje CEN, jelikož se stát jejím prostřednictvím snaží dosáhnout stavu, kdy jsou 
příjmy daňových rezidentů ze zahraničních i domácích investic zdaněny stejnou sazbou daně. OATS, Lynne, Angharad 
MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 101-103. ; DAGAN, Tsilly, ref. č. 415 s. 55. 
517 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 98. 
518 Při volbě metody pak státy musí podle Oatse, Miller a Mulligan zohlednit tři faktory a to CEN, složitost metody 
a zabezpečení před erozí daňového základu. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 101-
105. 
519 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 45. 
520 K metodě nepřímého zápočtu vizte blíže např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 51-53. 
521 K metodě vynětí dividend v případě podstatné účasti poplatníka v zahraniční společnosti vizte blíže 
např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 40-42. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 59-61. 
V případě vynětí příjmů z podílů na zisku dále Arnold uvádí, že v případě přímých zahraničních investic je ideální metodu 
vynětí aplikovat pouze na příjmy plynoucí z aktivní podnikatelské činnosti provozované v zahraničí. Z důvodu vyšší 
administrativní zátěže však některé státy používají tuto metodu na veškeré příjmy z podílů na zisku plynoucí z FDI 
a kombinují toto opatření s CFC pravidly, kterými zamezí tomu, aby se vytvořil prostor k přesouvání pasivních příjmů 
do států s nízkým daňovým zatížením. Případně umožňují použití mětody vynětí pouze ve vztahu k příjmům plynoucím 
z FDI ve státech s mírou zdanění, která je srovnatelná s mírou zdanění ve státě rezidence poplatníka. ARNOLD, Brian J., 
ref. č. 19, s. 51-53. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. 
522 K dalším jednostranným metodám pro zamezení dvojímu ekonomickému zdanění jak na úrovni daně z příjmů 
právnických osob, tak na úrovni daně z příjmů fyzickcých osob vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema 
OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 37-39. 
523 K podrobné diskuzi k problematice nároku poplatníka na zamezení dvojímu zdanění vizte NETO, Luís Flávio, 2018. 
Do Taxpayers Have a Right to Effective International Tax Relief? A Sampling Analysis of the Universe of International 
Tax Systems. WHEELER, Joanna, ed. Single Taxation?. Amsterdam: IBFD, s. 107-148. ISBN 978-90-8722-491-2. ; 
WHEELER, Joanna, 2018. Do Taxpayers Have a Right to DTR? WHEELER, Joanna. Single Taxation?. Amsterdam: 
IBFD, s. 148-180. ISBN 978-90-8722-491-2. 
524 Obecně k diskuzi týkající se dvojího nezdanění příjmů vizte též BABČÁK, Vladimír, ref. č. 70, s. 7-48. 
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zdaněn vůbec, v kontextu mezinárodního zdanění tedy není daň uložena žádným státem525.526 

Vedle uvedených odlišností v daňových systémech může tento důsledek vzniknout též na základě 

ustanovení daňových smluv či na základě rozhodnutí států příjem nezdanit.527 Na dvojí nezdanění 

pak lze nazírat z několika úhlů pohledu. Za předpokladu, že vztah dvojího zdanění, jednoho zdanění 

a dvojího nezdanění je lineární, lze na dvojí nezdanění nahlížet (jak to činí např. Shaviro528), 

jako na odchylku od principu jednoho zdanění směrem dolů, a tedy jako na důsledek nacházející 

se na opačné straně od ekonomického a právního dvojího zdanění.529 Z hlediska principu jednoho 

zdanění je třeba dvojí nezdanění považovat ze nežádoucí důsledek per se stejně jako dvojí zdanění.530 

Parada dále zmiňuje pojetí dvojího nezdanění, které zahrnuje jak úplnou absenci zdanění, tak zdanění, 

které je nízké či nedostatečné, současně však dodává, že tyto dva koncepty by podle něj neměly být 

směšovány.531 Stejně tak v této práci je na nezdanění a nízké či nedostatečné zdanění příjmu nahlíženo 

jako na dvě samostatné kategorie důsledků.532 Důvodem je odlišná povaha a příčiny první situace, 

kdy příjem není z výše uvedených důvodů zdaněn vůbec, a druhé situace, kdy příjem zdaněn je, avšak 

ve výši, která je z pohledu některého ze zainteresovaných států nedostatečná. V případě 

nedostatečného zdanění pak je zpravidla primární příčinou odlišně nastavená výše daňového zatížení 

příjmů či určitého druhu příjmu v jednotlivých zainteresovaných státech.533 

Je zřejmé, že diskuze týkající se otázky, zda je dvojí nezdanění a nedostatečné zdanění 

z hlediska teorie správné či nikoli, je úzce provázána s problematikou dvojího zdanění a s diskuzí 

týkající se principu jednoho zdanění, a obdobně jako v těchto souvisejících oblastech proto doposud 

nedospěla k jednoznačnému závěru. Projekt BEPS či směrnice ATAD jsou však dokladem toho, 

že zejména během několika posledních let sílí tendence OECD, EU i řady jednotlivých států zabránit 

                                                
525 Ke vzniku dvojího nezdanění, stejně jako v případě dvojího (zejména ekonomického) zdanění, může docházet 
též v rámci jednoho státu. Vzhledem k tomu, že zákonodárce daného státu však může tuto situaci regulovat novou právní 
úpravou a příjem zdanit, lze předpokládat, že je jeho záměrem dvojí nezdanění umožnit, či jej přinejmenším nepovažuje 
za nežádoucí důsledek. Příkladem může být např. právní úprava zdanění úvěru či zápůjčky stanovená v zákoně o daních 
z příjmů, které nejsou předmětem daně, jelikož z ekonomického hlediska nejsou příjmem. Vizte § 3 odst. 4 písm. b) ZDP. 
526 PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 109. 
527 PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 17. 
528 SHAVIRO, Daniel, ref. č. 491, s. 1294. 
529 De Lillo nicméně toto pojetí vztahu dvojího zdanění, jednoho zdanění a nezdanění zpochybňuje. K tomu 
vizte DE LILLO, Francesco, ref. č. 477, s. 15-38. 
530 PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 22. 
531 V souvislosti s tímto pojetím zmiňuje Parada též pojem tzv. „příjmu bez státní příslušnosti“, který na rozdíl od nízkého 
či nedostatečného zdanění vždy zahrnuje záměrné přesouvání zisků v rámci nadnárodní společnosti směrem ze států 
s vysokým daňovým zatížením do států s nízkým daňovým zatížením. PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 17-19. 
532 Blíže k problematice nízké či nedostatečného zdanění vizte kapitolu 4 část 4.4. 
533 Za účelem minimalizace daňového zatížení jsou proto využívány daňové ráji, či státy s různými preferenčními režimy 
(tedy státy, které do určité míry např. ve vztahu k určitým typům příjmů jednají jako daňové ráje), v nichž je míra zdanění 
příjmů (či vybraných druhů příjmů jako např. licenčních poplatků) minimální. Vizte např. OATS, Lynne, Angharad 
MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 526-550. 
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vzniku situací s mezinárodním prvkem, ve kterých příjmy nejsou zdaněny vůbec či jsou z jejich 

pohledu zdaněny v nedostatečné výši.534 

4.4 Zdanění v nedostatečné výši jako důsledek využití daňové struktury, jejíž součástí 

je ovládaná zahraniční společnost 

Vymezení nízkého či nedostatečného zdanění v oblasti mezinárodního zdanění je ve srovnání 

s dvojím zdaněním a dvojím nezdaněním komplikovanější, jelikož se jedná o relativní veličinu, 

při jejímž posuzování se mísí teoretické úvahy autorů s úvahami daňově-politickými. Označení 

určitého zdanění příjmu za nízké proto vždy předpokládá srovnání s určitým modelovým či reálným 

daňovým systémem, resp. mírou daňového zatížení příjmu v rámci takového systému. Vzhledem 

k tomu, že v současné době neexistuje normativní model zdanění a prozatím ani právní úprava 

minimální daně z příjmů, se kterými by míra daňového zatížení příjmu mohla být porovnána535, závisí 

toto hodnocení na srovnání s daňovým systémem jednotlivých států. Z hlediska teorie je problematika 

ideální výše zdanění sice zmiňována v souvislosti s materiálním pojetím principu jednoho zdanění 

příjmů, tzn. v souvislosti s otázkou v jaké výši má být příjem zdaněn, princip jednoho zdanění však 

nadále zůstává kontroverzním tématem a na uvedenou otázku prozatím neexistuje obecně přijímaná 

odpověď.536  

Aby nízké zdanění mohlo být označeno též za nedostatečné537, je nutno do procesu tohoto 

hodnocení přibrat subjektivní prvek v podobě subjektu, který takové hodnocení provádí.538 Autoři se 

ve většině případů explicitně vymezení tohoto pojmu nevěnují, běžně jej však používají v souvislosti 

s problematikou daňových rájů a států s preferenčními daňovými režimy, které poplatníci využívají 

                                                
534 Z vnitrostátního hlediska je tato snaha vedena primárně fiskálními zájmy. Z hlediska OECD je primární snahou zajistit, 
aby se nadnárodní společnosti prostřednictvím daní podílely odpovídajícím dílem na financování potřeb společnosti, jejíž 
jsou součástí. K tomu vizte blíže Projekt BEPS OECD. OECD, 2019. International collaboration to end tax avoidance. 
Oecd.org [online]. Paříž: OECD [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/. Z hlediska EU 
pak přistupuje ještě aspekt ochrany fungování vnitřního trhu EU. K tomu vizte např. body odůvodnění směnici ATAD. 
Dále vizte např. NOUWEN, M.F., 2013. The Gathering Momentum of International and Supranational Action against 
Aggressive Tax Planning and Harmful Tax Competition: The State of Play of Recent Work of the OECD and European 
Union. European Taxation. IBFD, 53(10). ISSN 0014-3138. ; DE COLLE, Simone a Ann Marie BENNETT, 2014. State-
induced, Strategic, or Toxic?: An Ethical Analysis of Tax Avoidance Practices. Business & Professional Ethics Journal. 
Philosophy Documentation Center, 33(1), 53-82. Dostupné také z: https://www.jstor.org/stable/44074823. 
535 K tomu vizte kapitolu 4 část 4.2. 
536 K tomu vizte kapitolu 4 část 4.2. 
537 S pojmem nedostatečné zdanění (under taxation) pracuje též např. Arnold či Parada, který jej porovnává se dvojím 
nezdaněním. PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 17-18. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 16. 
538 Státy, které z různých důvodů zdaňují příjmy nízkými efektivním sazbami, zajisté nepovažují toto nízké zdanění 
za nedostatečné, jelikož v opačném případě by novelizovaly svou právní úpravu a daňové zatížení těchto příjmů zvýšily. 
Naopak státy s vyšší mírou zdanění budou takové zdanění považovat na nedostatečné, přinejmenším v případě, 
kdy poplatníci budou přesouvat svou činnost a příjmy do států s nižní mírou zdanění a v důsledku toho se sníží objem 
vybraných daní ve státech s vyšší mírou zdanění.  
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za účelem snížení své celkové daňové povinnosti.539 Nápomocné v tomto směru nicméně mohou být 

vymezení pojmu škodlivá daňová soutěž uvedené v unijním Kodexu chování, který se týká zdanění 

podnikatelských příjmů, a dále zpráva OECD z roku 1998 týkající se škodlivé daňové soutěže. 

Podle tohoto kodexu je zapotřebí „daňová opatření, na základě kterých jsou příjmy zatíženy podstatně nižší 

efektivní sazbou daně (včetně nulové efektivní sazby daně), než je sazba daně stanovená v dotčeném členském státě, 

považovat za potenciálně škodlivá, a tudíž za opatření, na která se vztahuje uvedený kodex.540 Zpráva 

OECD současně v souvislosti se škodlivou daňovou soutěží zdůrazňuje, že „daňová soutěž a interakce 

mezi jednotlivými daňovými systémy mohou mít důsledky, které mohou být některými státy vnímány jako negativní 

či škodlivé a jinými naopak nikoli“.541 Dále z hlediska daňové neutrality Arnold uvádí, že nedostatečné 

zdanění je neefektivní, protože narušuje ekonomické rozhodování poplatníka. Představuje totiž 

pobídku pro „poplatníka, aby se zapojil do nedostatečně zdaněné činnosti, namísto běžně zdaněné činnosti, která 

však může mít před zdaněním vyšší míru návratnosti“.542 Riedl pak uvádí, že důsledek v podobě 

nedostatečného zdanění je nežádoucí též z důvodu narušení soutěže mezi jednotlivými subjektu 

trhu.543 V případě fyzických osob tento důsledek navíc narušuje daňovou spravedlnost, jelikož 

poplatníci se stejnými příjmy nejsou povinni platit stejně vysoké daně.544 S ohledem na výše uvedené 

lze proto jako nízké zdanění označit situace, v nichž je příjem sice zdaněn (bez ohledu na počet 

skutečně uložených daní)545, toto zdanění však nedosahuje míry zdanění546, kterému by byl příjem 

podroben v rámci daňového systému, se kterým je jeho zdanění porovnáváno. Z hlediska státu s vyšší 

mírou zdanění (zpravidla se bude jednat o státy vyvážející kapitál, resp. členské státy OECD)547, pak lze 

                                                
539 K tomu vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 526-550. ; ARNOLD, Brian 
J., ref. č. 19, s. 7 a 11. ; COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema 
OBUOFORIBO a Ola OSTASZEWSKA, ref. č. 55, s. 8-13 a 36-40. Parada nicméně demonstruje rozdíl mezi dvojím 
nezdaněním a nedostatečným zdaněním na příkladu uspořádání společnosti Apple. PARADA, Leopoldo, ref. č. 95, s. 17-
18. 
540 Vizte Conclusions of the ECOFIN Council Meeting on 1 December 1997 concerning taxation policy - Resolution 
of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council 
of 1 December 1997 on a code of conduct for business taxation - Taxation of saving, Official Journal C 002 , 06/01/1998 
P. 0001 - 0006. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998Y0106(01)&from=en. 
541 OECD, 1998. Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue. Francie: OECD, s. 15. ISBN 92-64-16090-6. 
542 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 16. 
543 Vytvoření CFC struktury vyžaduje znalosti i dostatek prostředků, proto jsou CFC využívány k daňovému plánování 
především nadnárodními společnostmi. Eefektivní sazba daně z příjmů je proto v jejich případě mnohem nižší ve srovnání 
s menšími právnickými osobami, které tento způsob daňového plánování nevyužívají, resp. nemohou reálně využít. 
RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 196. Riedl dále dodává, že CFC struktury „jsou proto často označovány jako narušující 
spravedlnost, jelikož tento typ daňového plánování je více přístupný poplatníkům s kapitálovými příjmy, než poplatníkům s příjmy ze závislé 
činnosti“. Ibid. 
544 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 16. 
545 SHAVIRO, Daniel, ref. č. 503, s. 6-7. 
546 „Míra zdanění je podíl daně placené jednotlivcem na jeho důchodu. Naproti tomu sazba daně je podíl daně na základu daně“. 
KUBÁTOVÁ, Květa, ref. č. 445, s. 28. 
547 K tomu vizte např. OECD, 2021. OECD.Stat. Stats.oecd.org [online]. Paříž: OECD [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT. 
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toto nízké zdanění příjmů označit za nedostatečné, pokud je nižší, než by bylo zdanění těchto příjmů 

v tomto státě při neexistenci nadnárodní struktury společnosti či jiného mezinárodního prvku.548 

Jednou ze situací, v jejímž důsledku může docházet k nízkému zdanění příjmů plynoucích 

ze zahraničních zdrojů, je vznik a existence struktury, jejíž součástí je ovládaná zahraniční společnost. 

Přestože dosažení nízkého zdanění příjmů plynoucích CFC bude většinou záměrem nadnárodní 

společnosti, a priori to neznamená, že se bude jednat o důsledek nelegitimního postupu vzhledem 

k tomu, že nízké zdanění může představovat pouze jeden z řady legitimních důvodů, které ovládající 

společnost vedou k založení CFC ve státě s nízkým daňovým zatížením.549 Způsob jakým je nižšího 

zdanění prostřednictvím CFC struktury dosahováno, fakticky spočívá v odsunutí vzniku daňové 

povinnosti ovládající osoby ve státě její daňové rezidence, která jí vznikne v souvislosti s příjmem 

z podílu na zisku, který CFC vyplácí ovládající společnosti.550 Příjmy ze zahraničních zdrojů, které by 

při neexistenci CFC plynuly přímo ovládané společnosti, jsou současně přesměrovány tak, aby plynuly 

CFC a nikoli přímo ovládající osobě, např. tím, že ovládající společnost vloží do CFC práva duševního 

vlastnictví, na která CFC dále poskytuje licenci. Licenční poplatky proto budou příjmem CFC a budou 

podrobeny pouze nízké dani z příjmů právnických osob ve státě, ve kterém je CFC daňovým 

rezidentem. Ke zdanění těchto příjmů ve státě rezidence ovládající osoby dojde až v okamžiku, 

kdy budou tyto příjmy vyplaceny ovládající společnosti v podobě podílu na zisku (za předpokladu, 

že rozdělení zisku skutečně nastane).551 Použití CFC struktur je tedy smysluplné zejména ve vztahu 

k příjmům plynoucích ze zahraničních zdrojů, tzn. příjmům, jejichž zdroj se nachází mimo území státu 

                                                
548 Naopak z pohledu poplatníka, který využívá CFC strukturu ke snížení své daňové povinnosti, představuje toto nízké 
či neodstatečné zdanění výhodu, která spočívá jednak v navýšení čistého zisku, který může být dále investován, a dále 
v příznivejším konkurenčním postavení ve srovnání s poplatníky, kteří vyvíjí svou činnost např. pouze v rámci jednoho 
státu. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 528. 
549 RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 191. Riedl dále dodává, že „vyhýbání se zdanění prostřednictvím CFC struktur není automaticky 
protiprávní, (…) nicméně má nežádoucí důsledky na daňový základ a daňové příjmy ve státě, jehož daňovému systému se nadnárodní společnost 
snaží vyhnout“. Ibid s. 195. Dalšími skutečnosti, které by měl poplatník při své podnikatelské činnosti v zahraničí zohlednit 
jsou např. odbyt, přístup ke zdrojům a pracovní síle, politická stabilita, infrastruktura a regulace podnikání v daném státě. 
„Pokud však jsou tyto faktory v převážné většině situací podobné, pak se otázka daní stává pro rozhodování významnější.“ OATS, Lynne, 
Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 28.  Podle svých daňově-politických priorit pak stát může nastavit 
CFC pravidla takovým způsobem, že budou cílit výhradně na daňové struktury, které byly vytvořeny převážně za účelem 
snížení daňové povinnosti (jedná se např. o CFC pravidla stanovená směrnicí ATAD), či tak, že jejich rozsah bude širší, 
jako je tomu např. v případě CFC pravidel USA, která se aplikují na příjmy CFC bez ohledu na skutečnost, zda se 
prostřednictvím takové struktury ovládající společnost vyhýbá zdanění. K tomu vizte kapitolu 5 a dále vizte 
např. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 195. Skutečnost, zda je účelem CFC pravidel 
především zamezit vyhýbání se zdanění či současně zamezit též kumulaci a převádění příjmů do CFC, aniž by se nutně 
muselo jednat o nelegitimní jednání poplatníka, je ovlivněno též způsobem, kterým stát aplikující CFC pravidla zdaňuje 
(resp. nezdaňuje) příjmy z podílu na zisku a příjmy plynoucí zahraniční stálé provozovně daňového rezidenta. Vizte též 
kapitolu 5 část 5.2 a dále též ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. 
550 K tomu vizte též AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 34. ; AVI-YONAH, Reuven S. a Oz HALABI, ref. č. 20, s. 2. 
551 K odsunutí daňové povinnosti prostřednictvím CFC struktury vizte dále např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 118-
120. ; PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ref. č. 29, s. 195-196. ; COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, 
Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema OBUOFORIBO a Ola OSTASZEWSKA, ref. č. 55, s. 289. 
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daňové rezidence ovládající osoby, protože v těchto případech nebude existovat dostatečný právní 

titul státu daňové rezidence ovládající osoby, na jehož základě by tento stát mohl zdanit příjem, který 

plyne CFC ze zahraničního zdroje.552  Tento stát nemůže příjem zdanit na základě titulu zdroje příjmu, 

protože se zdroj příjmů nachází mimo území tohoto státu. Současně tento příjem ze zahraničního 

zdroje plyne CFC, tedy poplatníkovi, který není daňovým rezidentem tohoto státu, protože jeho sídlo 

i místo vedení se nachází v zahraniční.553,554 Nemůže tedy tento příjem zdanit ani na základě titulu 

daňového rezidenství. 

Situace odsunutí vzniku daňové povinnosti je znázorněna v následujícím schématu č. 6. 

                                                
552 Základní CFC struktura by nicméně mohla být využita ke snížení daňové povinnosti i v případě, kdy by se zdroj příjmu 
nacházel na území státu rezidence ovládající osoby. Příkladem může být situace, kdy ovládající osoba, která je rezidentem 
ve státě A převede např. dluhopisy na CFC, která je rezidentem ve státě B. Sazba daně z příjmů právnických osob ve státě 
A je 40 % a ve státě B je 5 %. Úroky z dluhopisů mají zdroj ve státě A, jelikož se zde nachází jejich plátce. Stát A proto 
zdaní vyplácené úroky srážkovou daní, jejíž sazba činí 5 %. Ve státě B budou tyto úroky následně zdaněny v rukou CFC 
daní z příjmů právnických osob ve výši 5 %. Přestože v této situace tedy dojde ke zdanění vyplácených úroků též ve státě 
A, ovládající osoba a CFC jako celek zaplatí přibližně o tři čtvrtiny nižší daň, než kdyby dluhopisy nadále zůstaly 
ve vlastnictví ovládající osoby a úroky plynuly přímo ovládající osobě (v takovém případě, by totiž byly zdaněny daní 
z příjmů právnických osob ve státě A, a to sazbou ve výši 40 %). ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 119. 
553 Zde se projevuje výše popsaný charakter daně z příjmů právnickcých osob, který vychází z pojetí právnické osoby jako 
samostatného subjektu práva, a tedy i samostatného daňového subjektu. K tomu vizte kapitolu 2 část 2.2.2. 
554 V případě právní úpravy USA, je pro daňového rezidenda USA ještě snažší založit CFC, která se v USA nekvalifikuje 
jako daňový rezident, a to z důvodu tzv. „check-the-box“ pravidla, které poplatníkovi obecně umožňuje zvolit si, zda bude 
založená entita z daňového hlediska považována za poplatníka či za daňově transparentní entitu.  Současně, je-li právnická 
osoba založena mimo USA, je obecně kvalifikována jako zahraniční z hlediska daňového práva USA. AVI-YONAH, 
Reuven S., ref. č. 94, s. 34. Obecně k režimu „check-the-box“ vizte např. DEAN, Steven A., 2005. Attractive Complexity: 
Tax Deregulation, the Check-the-Box Election, and the Future of Tax Simplification. Hofstra Law Review. 34(2), 406-465. 



 

 

 106 

Schéma č. 6: Odsunutí vzniku daňové povinnosti ve státě daňové rezidence ovládající společnosti 

 

Mateřská společnost A, která je daňovým rezidentem ve státě A, drží 100% podíl 

ve společnosti B, která je daňovým rezidentem ve státě B. Společnost B drží 100% podíl ve společnosti 

C, která je daňovým rezidentem ve státě C. Společnost B je tedy ovládající společností ve vztahu 

ke společnosti C a společnost A je ovládající společností ve vztahu ke společnosti B a C. Sazba daně 

z příjmů právnických osob ve státě A a C je stanovena ve výši 20 %, naproti tomu ve státě B pouze 

ve výši 5 %.555 Společnost A vloží do společnosti B práva duševního vlastnictví, která společnost B 

dále licencuje společnosti D, která je daňový rezidentem ve státě D a není se společností A, B ani C 

spojena. Společnosti B následně plynou příjmy v podobě dividendy vyplácené dceřinou společností C 

a příjmy v podobě licenčních poplatků vyplácené společností D.556 Licenční poplatky jsou zdaněny 

                                                
555 Pro účely tohoto příkladu jsou uvedené sazby daně považovány za efektivní sazby daně, resp. nejsou zvažovány další 
konstrukční prvky daně (jako odčitatelné položky od základu daně či slevy na dani), které by výši efektivní sazby daně 
ovlivňovaly. 
556 Obecně se zpravidla bude jednat o různé pasivní příjmy, které jsou snadno převoditelné, na rozdíl od příjmů plynoucích 
z aktivní činnosti subjektu. Oats, Miller a Milligan uvádějí, že téměř každý stát používá hybridní systém opatření 
pro zamezení dvojímu zdanění, který je tvořen kombinací metody vynětí či osvobození v případě příjmů z přímých 
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daní z příjmů právnických osob pouze na úrovni společnosti B ve státě B, a to sazbou daně 

ve výši 5 %. Stát D na základě daňové smlouvy neuplatňuje na vyplácené licenční poplatky srážkovou 

daň.557 Příjmy z dividendy nejsou zdaněny vůbec, jelikož jsou ve státě B osvobozeny od daně z příjmů 

právnických osob558 a stát C na základě daňové smlouvy se státem B neuplatňuje na vyplácené 

dividendy srážkovou daň559. Jelikož společnost A ovládá společnost B, rozhoduje též o tom, zda dojde 

k rozdělení zisku vytvořeného z příjmů v podobě licenčních poplatků a dividend vyplacených 

společností D a C. Poté co společnost A rozhodne o vyplacení podílu na zisku, dojde ke zdanění 

uvedených příjmů v podobě podílu na zisku též ve státě A. Do té doby než společnost A takové 

rozhodnutí učiní, však budou příjmy zdaněny pouze ve státě B sazbou ve výši 5 % a v případě dividend 

nebudou zdaněny vůbec. Tímto postupem nadnárodní společnost sníží svou celkovou daňovou 

povinnost. Rozsah tohoto snížení a míra návratnosti odsunuté daně přitom závisí na rozdílu 

mezi daňovými sazbami státu A a státu B, na délce časového úseku, po který nedojde k rozdělení zisku 

vytvořeného společností B, a na velikosti nerozděleného zisku.560 Rust uvádí, že čím nižší sazba 

daně561, tím se exponenciálně zvyšuje zisk po zdanění.562 V uvedeném případě je tedy vznik daňové 

povinnosti odsunut, ke zdanění však dříve či později dojde v okamžiku vyplacením podílu na zisku 

či převodu podílu v CFC.563 Ovládající společnost A se tedy zdanění těchto příjmů zcela nevyhne. 

Mohou však nastat situace, kdy k vyplacení podílu na zisku vůbec nedojde a příjmy CFC budou využity 

pro účely financování činnosti nadnárodní společnosti uskutečňované mimo stát daňové rezidence 

ovládající společnosti, kterou nadnárodní společnost uskutečňuje prostřednictvím dalších subjektů, 

které jsou její součástí.564 V takovém případě není doba, po kterou je odsunut vznik daňové povinnosti 

ve státě daňové rezidence ovládající osoby, nijak ohraničená a výhody plynoucí z tohoto odsunutí jsou 

srovnatelné s osvobozením příjmů od daně.565 Právní úprava, na základě které jsou příjmy ovládající 

                                                
zahraničních investic a metody zápočtu pro ostatní pasivní příjmy. Výlučné použití metody vynětí by totiž vedlo ke značné 
ztrátě daňových příjmů. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 110. 
557 Stát D by při neexistenci daňové smlouvy byl oprávněn zdanit vyplácené licenční poplatky na základě titulu zdroje 
příjmů. V případě licenčních poplatků se obecně zdroj příjmu nachází ve státě, ve kterém je jejich plátce daňovým 
rezidentem. K tomu vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 26. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 12-14. 
558 V tomto případě se jedná o bežně se vyskytující osvobození příjmů od daně z příjmů právnických osob, které plynou 
z přímých zahraničních investic. K tomu vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 26. ; AVI-YONAH, Reuven S., 
ref. č. 94, s. 12-14. 
559 Obdobně jako v případě licenčních poplatků by stát C při neexistenci daňové smlouvy byl oprávněn zdanit vyplácené 
licenční poplatky na základě titulu zdroje příjmů, který se v případě dividend nachází ve státě plátce dividendy. 
560 RUST, Alexander, 2008. CFC Legislation and EC Law. Intertax. Nizozemsko: Kluwer Law International, 36(11), s. 492. 
561 V uvedeném příkladu č. 6 se jedná o daňovou sazbu státu B. 
562 RUST, ref. č. 560, s. 492. 
563 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 119. 
564 Oats, Miller a Mulligan uvádí, že v takovém případě jsou zahraniční investice financovány převážně z příjmů 
kumulovaných v CFC a z toho důvodu nejsou nikdy vyplaceny ovládající společnosti a zdaněny ve státě, ve kterém je 
ovládající společnost rezidentem. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 528. K tomu 
vizte též ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 59-61. 
565 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 119. 
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společnosti v podobě podílů na zisku skutečně osvobozeny od daně z příjmů právnických osob, 

představuje běžně se vyskytující součást daňových systémů, která eliminuje dvojí ekonomické zdanění 

a současně je v souladu s politikou CIN.566 Nicméně i v situacích, kdy je ekonomické zdanění příjmů 

namísto osvobození eliminováno metodou zápočtu v zahraničí zaplacené daně za účelem dosažení 

neutrality zdanění příjmů plynoucích z domácích zdrojů a ze zdrojů v zahraničí (CEN), stává se 

zápočet v tomto směru zcela neefektivním, pokud nikdy nedojde k rozdělení zisku. Výsledné zdanění 

pak odpovídá situaci, ve které by příjmy byly osvobozeny.567 

Výše popsaný důsledek v podobě nízkého zdanění může pro stát daňové rezidence mateřské 

společnosti, které není vyplácen podíl na zisku, představovat podstatné snížení daňových příjmů. 

Takové důsledky proto státy považují za nežádoucí zejména v případech, kdy je tohoto důsledku 

dosaženo účelovým jednání poplatníka, které je obvykle označované jako eroze základu daně.568 

Uvedenému jednání poplatníků čelí státy, jejichž základ daně je erodován, zaváděním opatření 

namířených proti erozi základu daně a přesouvání zisků, mezi něž patří též CFC pravidla. Tato pravidla 

umožní příjmy zadržované v CFC pravidelně zdanit též na úrovni společníka ve státě, kde je tento 

společník daňovým rezidentem, a to ve výši běžné sazby daně z příjmů právnických osob stanovené 

v tomto státě (ve výše uvedeném příkladu se jedná o sazbu ve výši 20 %)569, aniž by muselo dojít 

k vyplacení těchto příjmů ve formě podílu na zisku.570 Je-li následně podíl na zisku vyplacen, je obvykle 

vyloučen ze základu daně, aby se zamezilo dvojímu zdanění příjmů. Aplikace CFC pravidel tedy zajistí, 

že příjmy, které by plynuly mateřské společnosti z nerozděleného zisku, jsou zdaněny ve státě mateřské 

společnosti, a to ve výši stanovené tímto státem, tedy ve výši, kterou tento stát považuje 

za dostatečnou. 

                                                
566 Jedná se o bežně se vyskytující právní úpravu osvobození podílů na zisku od daně z příjmů právnických osob, v případě, 
že tyto příjmy plynou z přímých zahraničních investic, resp. od společnosti, ve které má poplatník, který je právnickou 
osobou, podíl v určité minimální výši (může se jednat např. o 50% podíl, ale též o 10% podíl jako je tomu v případě PSD). 
K pojmu přímá zahraniční investice vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 211. K osvobození příjmů z podílů 
na zisku vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 90-96 a 120-121. ; ARNOLD, 
Brian J., ref. č. 19, s. 51-53. 
567 Vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 528. ; LANG, Michael, Hans-Jörgen 
AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 16. 
568 „Eroze základu daně a přesouvání zisků (BEPS) označuje strategie daňového plánování, které využívají nesouladů mezi daňovými 
normami za účelem snížení výše zisků pro daňové účely či za účelem přesunutí zisků do míst, kde je vykonávána pouze minimální či žádná 
skutečná činnost a daňové zatížení je nízké, což má za následek, že je z těchto zisků zaplcena pouze minimální, přípaně žádná daň.“ 
Vizte OECD, 2019. Bitesize BEPS: Explore some of the frequently asked questions on BEPS and the package of 15 
measures. Oecd.org [online]. Paříž: OECD [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/bitesize-beps/. 
569 Efektivní daňová sazba daně z příjmů právnických osob ve členských státech OECD se s výjimkou tří států (konkrétně 
Maďarska, Irska a Litvy) pohybuje v rozmezí od 15 % do 31,1 %. Vizte OECD, 2021. OECD.Stat. Stats.oecd.org [online]. 
Paříž: OECD [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT. 
570 K principu fungování CFC pravidel a jednotlivým modelům jejich koncepce vizte kapitolu 5 část 5.2. 
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Dostatečné zdanění příjmů plynoucích ze zahraničních zdrojů, na které se aplikují konkrétní 

CFC pravidla, tak lze označit přinejmenším za důsledek, kterého je aplikací CFC pravidel dosaženo. 

CFC pravidla jsou proto opatřením, které jsou v souladu s teorií principu jednoho zdanění ve smyslu, 

v jakém jej v návaznosti na argumenty Aviho-Yonaha571 zkoumají Shoueri a Galdiano572 či Shaviro573, 

tedy ve smyslu principu jednoho zdanění jako dostatečného zdanění příjmů, resp. zdanění, které je 

dostatečně vysoké, bez ohledu na počet daní stanovených různými státy, kterým bude tohoto 

dostatečného zdanění dosaženo (materiální pojetí principu jednoho zdanění příjmů)574. Nicméně 

vzhledem k neexistenci normativního modelu mezinárodního zdanění příjmů a právní úpravy 

minimální daně v oblasti mezinárodního zdanění příjmů, lze v případě CFC pravidel princip jednoho 

zdanění v podobě dostatečné zdanění příjmů považovat maximálně za daňově-politický cíl, který se 

v právní úpravě CFC pravidel promítá. Přitom není pravděpodobné, že by stávající CFC pravidla byla 

zakotvena výhradně za účelem dostatečného zdanění příjmů, aniž by byl brán zřetel na to, zda by jejich 

zakotvení přinášelo výhody státu, který je zakotvil. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, 

že větší počet států občas právně zakotví některý postup používaný v oblasti mezinárodního zdanění, 

jako je tomu v případě CFC pravidel, která zakotvily členské státy EU na základě směrnice ATAD. 

V tomto případě je však primárním důvodem jednání států (resp. důvodem zakotvení CFC pravidel) 

povinnost implementovat směrnici EU, která plyne z primárního práva EU, a nelze automaticky 

předpokládat, že by státy postupovaly stejně v případě absence unijní úpravy.575 Nicméně pokud je 

dostatečné zdanění příjmů daňově-politickým cílem států, které CFC pravidla zakotvují, či subjektu, 

který stanoví povinnost je zakotvit (např. EU), pak bude zpravidla tento účel úzce svázán s některým 

z dalších účelů. Z vnitrostátního hlediska bude kladen důraz zejména na fiskální zájmy jednotlivého 

státu, tzn. že primárním účelem CFC pravidel bude zpravidla snaha zabránit erozi základu daně 

ovládajících společností, které jsou daňovými rezidenty v daném státě, a souvisejícímu snižování 

příjmů veřejných rozpočtů.576 Do právní úpravy CFC pravidel se mohou promítat i další specifické 

zájmy jednotlivých států, které je zakotvují.577 Tyto odlišné zájmy se pak mohou projevit v rozsahu 

                                                
571 K argumentaci Avi-Yonaha týkající se principu jednoho zdanění vizte poznámku pod čarou č. 471, 475, 480, 482. 
572 GALDIANO, Guilgerme and Luís Eduardo SCHOUERI, ref. č. 503, s. 83-106. 
573 SHAVIRO, Daniel, ref. č. 503, s. 1294. 
574 K materiálnímu pojetí principu jednoho zdanění vizte kapitolu 4 část 4.2. K aktuální diskuzi týkající se této problematiky 
vizte např. PARADA, Leopoldo, ref. č. 509. 
575 Parada k tomuto uvádí, že bychom se „neměli nechat zmást skutečností, že nějaká mezinárodní daňová praxe může být čas od času 
zakotvena ve formě práva. Např. téměř všechna doporučení Projektu BEPS byla implementována prostřednictvím evropské směrnice proti 
vyhýbání se zdanění (ATAD) – sekundárního práva EU – která zahrnuje např. CFC pravidla, či opatření proti hybridním nesouladům. 
V tomto případě však povinnost zakotvit tato opatření plyne pro jednotlivé členské státy ze samotné právní úpravy – tj. práva EU – a nikoli 
z toho, že při absenci této evropské právní úpravy, by tato praxe byla též následována.“ PARADA, Leopoldo, ref. č. 509, s. 43. 
576 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. 
577 Může se jednat též např. o to, co mají konkrétní pravidla napravit, popř. jaké zdanění mají doplnit či nahradit. Od toho 
se pak odvíjí koncepce a konstrukce konkrétních CFC pravidel. K tomu podrobněji vizte kapitolu 5 část 5.2 a WHEELER, 
Joanna, ref. č. 624, s. 68-70. 
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působnosti CFC pravidel a nastavení jejich konstrukčních prvků.578 V případě právní úpravy 

CFC pravidel, jejíž zakotvení není žádným způsobem koordinováno na mezinárodní úrovni (nejedná 

se tedy o CFC pravidla stanovená směrnicí ATAD), koresponduje tento závěr s výše zmíněnou 

argumentací Dagan, která uvádí, že z hlediska jednotlivého státu není ve stávajícím prostředí 

mezinárodního zdanění, které je nadále spíše kompetitivní, smysluplné činit daňově-politická 

rozhodnutí s ohledem na přispění k růstu celosvětového blahobytu a místo toho by cílem státu měl 

být růst blahobytu jeho samého.579 Pokud je zakotvení CFC pravidel na mezinárodní úrovni 

koordinováno a současně efektivně vynucováno, jako je tomu v případě CFC pravidel ČR a dalších 

členských států EU, kterým povinnost zakotvit tato pravidla plyne ze směrnice ATAD, mohou k výše 

uvedeným účelům přistupovat též další, které reflektují daňovou politiku mezinárodního 

popř. nadnárodního subjektu, v tomto případě OECD a EU. Kapitola 5 ukazuje, že v případě 

směrnice ATAD je zastřešujícím účelem zamezení vyhýbání se zdanění (resp. snaha zdaňovat příjmy 

v místě, kde je vytvářena s nimi související hodnota) společně s ochranou vnitřního trhu. 

4.5 Závěr 

Současná podoba právní úpravy mezinárodního zdanění sestává primárně z vnitrostátní právní 

úpravy daňových systémů jednotlivých států, která je dále modifikována mezinárodním smluvím 

právem a právní úpravou EU. Zůstává proto i přes sílící iniciativy kooperace nadále z velké části 

decentralizovaná, což vede k tomu, že se v řadě situací odlišná právní úprava těchto systémů překrývá 

a vede ke vzniku dvojího zdanění či naopak nezdanění a nízkého zdanění příjmů. Přestože teorie 

doposud nedospěla k závěru, jakým způsobem tyto důsledky hodnotit, řada států a dalších subjektů 

v čele s OECD a EU považují tyto důsledky z různých důvodů za nežádoucí a snaží se je eliminovat. 

V případě CFC struktur je tímto nežádoucím důsledkem zejména nízké, resp. nedostatečné, zdanění 

příjmů, které koresponduje s erozí základu daně poplatníků ve státech s vyšší mírou zdanění příjmů 

(jinými slovy je využití CFC struktur současně příčinou snížení daňových výnosů v těchto státech). 

Tyto důsledky státy, v nichž dochází k erozi základu daně, eliminují prostřednictvím CFC pravidel. 

Uvedené lze doložit jak existencí CFC pravidel, která jsou součástí daňových systémů většiny 

kapitálově exportních států580 a členských států OECD, tak iniciativou OECD a států G20 v podobě 

Projektu BEPS a na ni navazující směrnicí ATAD v rámci EU. CFC pravidla umožňují zdanit příjmy 

                                                
578 K tomu podrobněji vizte kapitolu 5 část 5.2. 
579 K tomu též vizte např. GALDIANO, Guilgerme and Luís Eduardo SCHOUERI, ref. č. 503, s. 101-102. ; DAGAN, 
Tsilly, ref. č. 415 s. 16. 
580 Riedl k právní úpravě CFC pravidel v kapitálově exportních státech uvádí, že „neúčinná právní úprava CFC pravidel – 
případně absence takové úpravy – nevyhnutelně povede k erozi základu daně států exportujících kapitál“. RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, 
s. 195. Dále vizte též např. LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, 
ref. č. 333, s. 16. 
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plynoucí CFC na úrovni ovládající osoby, aniž by muselo dojít k výplatě podílu na zisku, a to ve výši, 

kterou stát aplikující CFC pravidla považuje za dostatečně vysokou.581 Dostatečné zdanění proto lze 

označit přinejmenším za důsledek, kterého je aplikací CFC pravidel dosaženo. Pokud se jedná též 

o účel CFC pravidel, bude však obvykle doprovázen některým z dalších účelů, který se bude odvíjet 

o daňově-politických priorit jednotlivého státu, který CFC pravidla stanoví, či subjektu, který stanoví 

povinnost tato pravidla zakotvit a kterým je např. EU, která tuto povinnost stanovila prostřednictvím 

směrnice ATAD. 

 

                                                
581 Příjem je tedy na základě CFC pravidel zdaněn sazbou, která by odpovídala sazbě určené na základě principu prospěchu. 
Podrobněji k principu užitku vizte kapitolu 2 část 2.2.3.2 a tuto kapitolu část 4.2 a dále např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, 
s. 632. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 200, s. 9 a 12-14. Podrobněji k principu fungování CFC pravidel a jejich 
konstrukci vizte kapitolu 5. 
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5 Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti v českém právním řádu 

5.1 Úvod 

Cílem této kapitoly je podrobně analyzovat právní úpravu CFC pravidel zakotvenou v zákoně 

o daních z příjmů a na základě této analýzy identifikovat (i) právní koncepci této právní úpravy, která 

následně umožní posouzení jejího souladu s daňovými smlouvami, (ii) účel této právní úpravy 

a (iii) jednotlivé konstrukční prvky, které jsou problematické z hlediska souladu s právem EU 

a z hlediska účelu CFC pravidel, kterým je zamezení vyhýbání se zdanění. 

V první části této kapitoly je nastíněn základní princip fungování CFC pravidel, způsoby, 

jakými mohou být CFC pravidla koncipována, a dále je zkoumán účel CFC pravidel. Následně se 

kapitola podrobně věnuje jednotlivým konstrukčním prvkům CFC pravidel, a to nejprve 

konstrukčním prvkům prostřednictvím kterých je vymezen rozsah působnosti těchto pravidel 

a následně konstrukčním prvkům, které jsou nezbytné pro samotnou aplikaci CFC pravidel. 

Při analýze této právní úpravy je tato úprava kontinuálně porovnávána (i) s právní úpravou směrnice 

ATAD a minimálním standardem, který tato směrnice stanoví, dále (ii) s požadavky primárního práva 

u těch částí právní úpravy, které se se jeví jako problematické z hlediska souladu s primárním 

právem EU, a (iii) případně též s doporučeními Akce 3 Projektu BEPS, z nichž směrnice ATAD 

při stanovení CFC pravidel vycházela. 

5.2 Účel a obecný princip fungování CFC pravidel 

Předchozí kapitoly ukázaly, že vytvoření ovládané zahraniční společnosti ve státě s nízkou 

mírou zdanění či preferenčním daňovým režimem poskytuje daňovému rezidentovi jednu z možností, 

jak jednoduchým a efektivním způsobem ve státě, v němž je daňovým rezidentem, snížit výši příjmů 

plynoucích ze zahraničních zdrojů, a tím i výši daně z jeho celosvětových příjmů v tomto státě.582 

Takový stát se pak pochopitelně snaží odpovídajícím způsobem na tyto postupy, jejichž konečným 

                                                
582 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 118. Podrobněji k těmto strukturám vizte kapitolu 4 část 4.4. 
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důsledkem je snížení jeho rozpočtových příjmů, reagovat. Většina států, jejichž daňový rezidenti 

investují v zahraniční, proto disponuje určitým typem CFC pravidel, případně též FIF pravidel583.584 

Primárním účelem tohoto vnitrostátního opatření585 v podobě CFC pravidel je proto 

předcházet erozi základu daně ve státě daňové rezidence ovládající společnosti586, jinými slovy zabránit 

vzniku nežádoucích daňových důsledků, které jsou způsobeny využíváním CFC struktur.587 Těmito 

důsledky jsou přesouvání příjmů do CFC, jejich zadržování v CFC a následné nedostatečně vysoké 

zdanění těchto příjmů plynoucích CFC ve státě daňové rezidence CFC v kombinaci s odsunutím 

vzniku daňové povinnosti z příjmů z podílu na zisku (který vytvořila CFC) ve státě rezidence ovládající 

společnosti588. CFC pravidla jsou tudíž opatřením, které je zamýšleno v první řadě jako preventivní, 

nikoli k získání dodatečných daňových výnosů.589 S ohledem na zájmy a podobu daňových systémů 

jednotlivých států pak mohou být CFC pravidla konstruována převážně jako (i) opatření 

                                                
583 Jelikož se obvykle CFC pravidla aplikují pouze na CFC, která je kontrolovaná ovládající společností, popř. kontrolovaná 
malou skupinou společníků, kteří mají v CFC účast v určité minimální výši (obvykle 5-10 %), je poměrně snadné vytvořit 
např. investiční fond, na který se CFC pravidla státu rezidence investora nebudou vztahovat. Proto některé státy 
vedle CFC pravidel zakotvují ve svých právních řádech též pravidla pro zahraniční investiční fondy (FIF pravidla), 
aby zabránily přesouvání zisků do těchto entit a zabránily tak erozi základu daně, která je jeho důsledkem. FIF pravidla 
mohou být koncipována jako opatření, které brání tomu, aby se poplatníci vyhýbali aplikaci CFC pravidel. Mohou být však 
koncipována též šířeji s cílem eliminovat výhody odsunutí daňové povinnosti do těchto entity, na naž se nevztahují 
CFC pravidla, bez ohledu na to, zda se tímto jednání poplatník vyhýbá zdanění či nikoli. Směrnice ATAD ani česká právní 
úprava nicméně právní úpravu těchto pravidel neobsahuje a detailní analýza tohoto opatření tak jde nad rámec rozsahu 
této disertační práce. K FIF pravidlům proto obecně vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 131-132. ; AVI-YONAH, 
Reuven S., ref. č. 94, s. 35-35.  
584 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 551. ;  RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 195. 
Mezi další opatření, které státy používají k zamezení BEPS se řadí např. výměna daňových informací či pravidla 
pro stanovení převodních cen. Jednotlivá opatření se obvykle doplňují, CFC pravidla nicméně Oats, Miller a Mulligan 
považují za jedno z nějúčinnějších opatření proti BEPS. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, 
ref. č. 19, s. 549-550. Jako komplementární opatření k dalším opatřením namířeným proti BEPS považuje CFC pravidla 
též OECD, když v Akčním plánu k BEPS z roku 2013 označila za cíl Akce 3 „vytvoření doporučení týkajících se pravidel 
pro ovládané zahraniční společnosti (…), která budou podle potřeby koordinována s dalšími pracemi“ v rámci Projektu BEPS. Především 
se jedná o Akce Projektu BEPS týkající se pravidel pro stanovení převodních cen či pravidel pro hybrąidní nesoulady. 
DOURADO, Ana Paula, 2015. The Role of CFC Rules in the BEPS Initiative and in the EU. British Tax Review. (3), 343. 
ISSN 0007-1870. 
585 Přestože snahou OECD je přispět ke koordinaci CFC pravidel, současně považuje toto opatření za „čistě vnitrostátní 
opatření proti vyhýbání se zdanění“, čímž uznává „právní úpravu CFC pravidel jako neodporující povinnostem plynoucích z daňových smluv“. 
BRAUNER, Yariv, ref. č. 30, s. 86-87.O vnitrostátní opatření se nadále jedná i v případě členských států EU, přestože 
povinnost tato pravidla zakotvit a základní parametry těchto pravidel (resp. slovy směrnice ATAD „minimální úroveň ochrany 
vnitrostátních systémů daně z příjmů právnických osob“) jsou pro členské státy EU stanoveny směrnicí ATAD. Vizte bod 
odůvodnění 2-3 směrnice ATAD. 
586 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633.  CFC pravidla mohou však sloužit k předcházení vyhýbání se zdanění nejen 
ve státě rezidence ovládající společnosti, ale též v jiných státech. K tomu vizte např. OATS, Lynne, Angharad MILLER 
a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 552. ; OECD, ref. č. 6, s. 13-14. 
587 RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 195-196 a 201. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. ; LANG, Michael, Hans-Jörgen 
AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 16. 
588 K základnímu principu fungování CFC struktur a odsunutí vzniku daňové povinnosti ve státě ovládající společnosti 
vizte kapitolu 4 část 4.4. 
589 OECD k preventivní povaze CFC pravidel v Akci 3 Projektu BEPS uvádí, že „aplikace CFC pravidel samozřejmě povede 
k získání určitého daňového výnosu zdaněním příjmů plynoucích CFC, nicméně s velkou pravděpodobností po zakotvení CFC pravidel dojde 
ke snížení objemu těchto příjmů odkloněných do CFC.“ OECD, ref. č. 6, s. 13. Dále vizte též ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. 
; RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 195-196 a 201.  ; OECD, ref. č. 541, s. 41. 
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proti vyhýbání se zdanění (jedná se o většinu členských států OECD)590 nebo mohou být 

konstruována šířeji jako (ii) opatření, jehož cílem je předcházet odsouvání vzniku daňové povinnosti 

ve státě rezidence daňového poplatníka prostřednictvím CFC struktury bez ohledu na to, zda byla 

CFC struktura vytvořena výhradně či převážně z daňových důvodů591.592 Z hlediska podoby daňového 

systému má na rozsah působnosti CFC pravidel vliv zejména právní úprava zdanění dividend 

(případně jiných příjmů z podílů na zisku) plynoucích ze společností, v nichž má společník podstatnou 

účast (na rozdíl od portfoliových investic)593 a zdanění příjmů plynoucích stálé provozovně.594 Pokud 

jsou uvedené příjmy součástí základu daně poplatníka ve státě jeho daňové rezidence, 

pak CFC pravidla představují opatření, které zamezuje odsouvání vzniku daňové povinnosti 

bez ohledu na to, zda se jedná o vyhýbání se zdanění.595 Pokud tyto příjmy nejsou ve státě daňové 

                                                
590 CFC pravidla přitom mohou být též konstruována jako opatření, které má primárně zabránit využívání daňových rájů 
k BEPS. RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 197. 
591 Typickým příkladem státu, jehož CFC pravidla jsou cílena na odsouvání vzniku daňové povinnosti, bez ohledu na to, 
zda CFC struktura byla vytvořena za účelem vyhnout se zdanění ve státě rezidence ovládající osoby, jsou USA. K tomu 
vizte např. AVI-YONAH, Reuven S. a Oz HALABI, ref. č. 20, s. 3. CFC pravidla USA (označovaná též jako „Subpart F“ 
podle části, v níž jsou v USA rámci Internal Revenue Code z roku 1986 zakotvena) jsou dodnes v USA velmi diskutovanou 
právní úpravou, která je ze strany domácích mateřských společností vnímána jako širší a přísnější úprava CFC pravidel, 
než CFC pravidla jiných států, což americké společnosti vnímají jako oslabení jejch konkurence schopnosti. Nicméně US 
Treasury ve zprávě k Subpart F z roku 2000 shledal, že právní úprava v této části obsažená je přiměřená a není prokázáno, 
že by konkurenceschopnost amerických nadnárodních společností byla touto právní úpravou ovlivněna. K podrobné 
diskuzi týkající se právní úpravy CFC pravidel v USA vizte dále např. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2020. 
The Deferral of Income Earned Through U.S. Controlled Foreign Corporations: A Policy Study. USA. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, 
s. 119. ; ARNOLD, Brian J., 2012. A Comparative Perspective on the U.S. Controlled Foreign Corporation Rules. Tax 
Law Review. New York: N.Y.U., 65(3), s. 473-504. ; ARNOLD, Brian J., 1986. The Taxation of Controlled Foreign Corporations: 
A Comparative Analysis. Toronto: Canadian Tax Foundation. Mezi dalšími státy s širším rozsahem působnosti CFC pravidel 
lez uvést Kanadu, Dánsko (oba státy aplikují CFC pravidla bez ohledu na výši daňového zatížení ve státě rezidence CFC), 
Brazílii (aplikuje CFC pravidla bez ohledu na výši daňového zatížení ve státě rezidence CFC, a to na všechny příjmy CFC), 
Švédsko (aplikuje CFC pravidla na všechny příjmy CFC, bez ohledu na to zda plynou z aktivní podnikatelské činnosti 
CFC, či nikoli) či Nový Zéland (jeho poměrně široká CFC pravidla nicméně prošla v roce 2010 úpravou, která z jejich 
aplikace vyloučila příjmy plynoucí z aktivní podnikatelské činnosti CFC). ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 634-635. ; 
ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 119-120. 
592 Též OECD ve své zprávě týkající se škodlivé daňové soutěže rozeznává, že CFC pravidla mohou být koncipována 
výhradně jako opatření proti vyhýbání se zdanění, ale též jako opatření aplikovatelné na širší okruh situací, které má obecně 
předcházet kumulaci příjmů v CFC, tedy bez ohledu to, zda je takové jednání prováděno především za účelem získat 
daňovou výhodu. OECD, ref. č. 541, s. 41. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. Kuźniacki uvedené shrnuje takto „CFC 
lze obecně popsat prostřednictvím její hlavní fuknce: vyhýbání se zdanění. Tento aspekt se projevuje (i) buď ve formě rozsáhlého odsunutí vzniku 
daňové povinnosti (ve státě ovládající společnosti), a to v kontextu systému celosvětového zdanění příjmů (např. USA); nebo (ii) ve formě úplného 
vyhnutí se dani nebo ve snížení efektivní daňové sazby (…) v kontextu teritoriálního daňového systému (např. Francie) nebo v kontextu vynětí 
příjmů ze zahraničních zdrojů na základě daňových smluv a/nebo PSD (např. Polsko)“. KUŹNIACKI, Błażej, 2017. Tax avoidance 
through controlled foreign companies under European Union law with specific reference to Poland. Accounting, Economics, 
and Law. 7(1), 7-8. ISSN 2194-6051. 
593 K pojmu portfoliové investice a podstatné účasti společníka ve společnosti vizte poznámku pod čarou č. 385. 
594 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. ; PINELLI, Martino, 2017. Implementation of a CFC Rule: Rules to Prevent 
of Eliminate Double Taxation. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG. Limiting Base Erosion. Rakousko: 
Linde, s. 273. ISBN 978-3-7073-3758-7. Dále vizte též RUST, Alexander. Necessity of a reform of the German CFC 
legislation: Summary of the Thesis. Dostupné také z: 
https://www.ideff.pt/xms/files/Iniciativas/Seminario_DtoFiscal_Comunitario/1_TaxThesisAw-Rust-.pdf. 
595 Kofler vhodně poznamenává, že v případech států s teritoriálním systémem zdanění (tedy států, které v převážné 
většina zamezují dvojímu zdanění prostřednictvím metody vynětí příjmů ze základu daně) je vhodnější CFC pravidla 
označovat nikoli jako pravidla, která zamezují odsunu vzniku daňové povinnosti, nýbrž jako pravidla, která zamezují vynětí 
těchto příjmů ze základu daně (jelikož zde fakticky k žádnému odsunutí vzniku daňové povinnosti docházet nemůže, 
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rezidence poplatníka zahrnovány do základu daně (jsou osvobozeny či vyňaty ze základu daně), pak je 

účelem CFC pravidel zamezit zejména vyhýbání se zdanění, a tím zajistit správné fungování tohoto 

osvobození, jehož cílem je zamezit ekonomickému dvojímu zdanění596.597 Jelikož účelem CFC pravidel 

je minimalizovat erozi základu daně ve státě rezidence daňového poplatníka, stát jejich zakotvením 

realizuje politiku podporující CEN.598 Čím větší rozsah působnosti CFC pravidel stát stanoví, tím 

efektivnější by teoreticky měla tato pravidla být při předcházení erozi základu daně. S jejich 

zakotvením však musí zohlednit též požadavek na zachování konkurenceschopnosti daňových 

rezidentů v zahraniční, který na opačné straně reprezentuje CIN599, a najít z hlediska státu ideální 

poměr mezi těmito neutralitami.600 Budou-li totiž pravidla příliš striktní, mohou mít za následek přesun 

mateřských společností, které doposud byly jejich daňovými rezidenty, do jiných států s příznivějším 

daňovým zacházením.601,602 

Základní princip fungování CFC pravidel je poměrně jednoduchý, přestože pravidla 

konkrétních států obvykle bývají velmi detailní.603 Způsob jakým CFC pravidla erozi základu 

předcházejí fakticky spočívá „v přenesení okamžiku vzniku daňové povinnosti ovládající osoby ve státě její rezidence 

dopředu v čase“, jinými slovy daňová povinnost ovládající osoby ve státě její rezidence související 

                                                
vzhledem k tomu, že jsou příjmy vyňaty). KOFLER, Georg, 2008. CFC Rules. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, 
Josef SCHUCH a Claus STARINGER, ed. Common Consolidated Corporate Tax Base. Rakousko: Linde, s. 727-728. 
Series on International Tax Law. ISBN 9783707313062. 
596 K metodám, jejichž prostřednictvím je eliminováno ekonomické dvojí zdanění, vizte kapitolu 4 část 4.2 a poznámku 
pod čarou 521. Dále vizte např. OSTASZEWSKA, Ola and Belema OBUOFORIBO, ref. č. 94, s. 40-42. ; ARNOLD, 
Brian J., ref. č. 19, s. 59-61. 
597 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. V případě příjmů stálé provozovny, které nejsou zahrnovány do základu daně 
poplatníka, pak může být postupováno dvěma způsoby v závislosti na tom, zda se je stálá provozovna na základě 
CFC pravidel kvalifikována jako CFC či nikoli. V případě, že je stálá provozovna CFC, pak mohou být CFC pravidla 
aplikována též na tyto příjmy plynoucí stálé provozovně. V opačném případě lze postupovat tak, že ses aplikuje osvobození 
či vynětí pouze v případě těch příjmů stálé provozovny, na které by se nevztahovala CFC pravidla v případě, kdyby stálá 
provozovna byla CFC. Ibid. 
598 Při výlučném uplatňování CEN by stát CFC pravidla aplikoval na veškeré příjmy plynoucí všem CFC. ARNOLD, Brian 
J., ref. č. 17, s. 633. 
599 Při výlučném uplatňování CIN by stát naopak CFC pravidla vůbec nezakotvil. Absence CFC pravidel by proto byla 
samozřejmostí v případě výlučně teritoriálního sdaňového systému. ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. 
600 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 549-551. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 120. 
; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. 
601 Zejména podnikatelské činnosti ve finanční oblasti či služby poskytované převážně prostřednictvím internetu, které 
nevyžadují rozsáhlé výrobní zázemí a zaměstnaneckou základnu, jsou potenciálně snadno přemístitelné do oblastí 
s výhodnějších daňovým zacházením. OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 28. Avi-
Yonah nicméně uvádí, že „existují pádné podnikatelské důvody, proč je vedení téměř všech nadnárodních společností umístěno ve státech 
OECD“, a není proto pravděpodobné, že by mateřské společnosti ve velké míře přemístily svou daňovou rezidenci ze států 
s vyšší mírou zdanění a fungující úpravou CFC pravidel, za předpokladu, že daňová rezidence není definována pouze 
na základě kritéria inkorporace společnosti. AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 12-14. 
602 Podle Arnolda je tak při zakotvení přísnějších, resp. širších CFC pravidel nezbytná kooperace jednotlivých států. 
ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 634. Rield dále považuje kooperaci mezi jednotlivými státy za potřebnout k tomu, aby se 
předešlo vzniku dvojího zdanění v důsledku nekoordinované implemenatce CFC pravidel. RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, 
s. 190. 
603 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. 
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s příjmy z podílu na zisku CFC vznikne již v okamžiku, kdy tyto příjmy získá CFC a nikoli 

až při skutečném rozdělení zisku. 604 Část příjmů plynoucích CFC, na kterou se aplikují CFC pravidla, 

je tak zahrnuta do základu daně ovládající osoby a následně zdaněna ve státě její daňové rezidence, 

a to v poměrné části odpovídající účasti ovládající osoby na CFC a bez ohledu na to, zda jsou tyto 

příjmy vyplaceny v podobě podílu na zisku či nikoli.605 Důsledkem aplikace CFC pravidel je tak mimo 

jiné to, že je ve vztahu k vybraným příjmům ignorováno postavení CFC jako samostatného daňového 

subjektu.606 Součástí základního pravidla pak je též obvykle (i) nárok na zápočet daně, kterou z příjmů 

(na něž se aplikovala CFC pravidla) zaplatila CFC ve státě své daňové rezidence, a to vůči daňové 

povinnosti ovládající osoby ve státě její daňové rezidence607, a dále (ii) nezahrnutí dividend vyplácených 

ze strany CFC do základu daně ovládající osoby, pokud již byly tyto příjmy ve státě rezidence ovládající 

osoby zdaněny na základě CFC pravidel.608 Základní princip fungování CFC pravidel lze demonstrovat 

na následujícím příkladu č. 7. 

                                                
604 OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 550. 
605 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 634. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 5-551. ; 
ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 119-120. 
606 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 36. Zavedením těchto opatření se tak stát odchyluje od běžného zacházení 
s nadnárodními společnostmi, kdy jsou zahraničními právnické osoby, které jsou její součástí, považovány za samostatné 
subjekty práva, resp. samostatné poplatníky daně z příjmů právnických osob, jelikož v případě vybraných příjmů 
plynoucích těmto zahraničním právnickým osobám, na na které se aplikují CFC pravidla, je fakticky k nadnárodní 
společnosti přistupováno jako k jednomu daňovému subjektu. 
607 Například Švédsko či Portugalsko však umožňují daň zaplacenou ve státě rezidence CFC pouze odečíst od základu 
daně ovládající osoby. ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 634. Uvedené příklad přisvědčují závěru uvedenému v předchozí 
kapitole 4 části 4.2, že v současné době neexsituje obecně závazná norma mezinárodního práva, která by stanovila nárok 
na zamezení dovjímu zdanění příjmů. 
608 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 634. Nezahrnutí příjmů z podílů na zisku, které již byly u ovládající společnosti zdaněny 
na základě CFC pravidel, do základu daně této ovládající společnosti, reflektuje princip CFC pravidel, který spočívá 
v přenesení okamžiku vzniku daňové povinnosti, která souvisí s příjmy z podílu na zisku vyplácenými ze strany CFC, 
dopředu v čase. 
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Schéma č. 7: Základní princip fungování CFC pravidel 

 

Společnost A, která je daňovým rezidentem ve státě A, vlastní veškeré podíly společnosti B 

(CFC), která je daňovým rezidentem ve státě B. Výše sazby daně z příjmů právnických osob ve státě 

A je 40 % a ve státě B je 10 %. Společnost A vloží do společnosti B práva duševního vlastnictví, 

na která společnost B poskytuje licenci zákazníkům. Společnosti B plynou pasivní příjmy v podobě 

licenčních poplatků ve výši 1000, které jsou ve státě její rezidence (tedy ve státě B) zdaněny daní 

z příjmů právnických osob ve výši 100. Společnost B nerozděluje zisk, proto společnosti A neplynou 

žádné příjmy z podílu na zisku, který vytvořila společnost B, které by podléhaly dani z příjmů 

právnických osob ve státě A. Pokud by však stát A měl zakotvená CFC pravidla, příjem plynoucí 

společnosti B by byl na základě těchto pravidel zdaněn též daní z příjmů právnických osob v rukou 

společnosti A ve státě A, a to přesto že společnosti A nebyl zisk z těchto příjmů rozdělen. Daň 

ve státě A by činila 400, přičemž společnost A by měla nárok na zápočet daně ve výši 100 zaplacené 

z těchto příjmů společností B ve státě B. Výsledná daň společnosti A ve státě A by tedy byla 300. 
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Příjmy by tak byly na základě aplikace CFC pravidel zdaněny ve stejné výši, v jaké by byly zdaněny 

v případě, že by příjmy z licenčních poplatků plynuly přímo společnosti A.609 

Základního účelu CFC pravidel v podobě zamezení erozi základu daně je tedy dosaženo 

zdaněním příjmů plynoucích CFC ve státě daňové rezidence ovládající společnosti, a to v rukou této 

ovládající společnosti. Příjmy jsou přitom obvykle zdaněny sazbou daně z příjmů běžně aplikovanou 

pro daný druh příjmu a daný druh právnické osoby (popř. sazbou pro fyzickou osobu, pokud by byla 

ovládající společností610), tedy sazbou, kterou stát aplikující CFC pravidla považuje (ve vztahu k daném 

příjmu a dané osobě) za dostatečnou.611 

Rust rozlišuje čtyři základní přístupy ke konstrukci CFC pravidel, se kterými se lze u většiny 

existujících CFC pravidel setkat.612 Pro všechny přístupy je přitom společné, že zabraňují odsunutí 

vzniku daňové povinnosti ve státě daňové rezidence ovládající společnosti, a to tím, že příjmy CFC 

jsou na úrovni ovládající společnosti zdaněny ještě před rozdělením zisku CFC.613 CFC pravidla 

podle něj mohou být konstruována tak, že příjmy CFC (i) jsou u ovládající společnosti zdaněny v rámci 

změny tržní hodnoty podílu ovládající společnosti v CFC, (ii) jsou přímo zahrnuty mezi příjmy 

ovládající společnosti, aniž by byly přiřazeny též CFC, (iii) jsou zahrnuty mezi příjmy ovládající 

společnosti, přičemž na CFC se nahlíží jako na transparentní entitu (tzv. piercing the corporate veil)614, 

nebo (iv) jsou považovány za příjem z podílu na zisku, který by CFC vyplácela ovládající společnosti 

v případě, že by tento zisk byl rozdělen.615 První přístup je založen na předpokladu, že tržní hodnota 

podílu na CFC reflektuje příjmy plynoucí CFC, čili s novými příjmy se tržní hodnota zvyšuje. Rozdíl 

v této hodnotě je pak přímo zdaněn v rukou ovládající společnosti. Uvedený přístup však neumožňuje 

zohlednit daň, kterou z těchto příjmů zaplatila CFC.616 Na základě druhého přístupu je k CFC 

přistupováno jako k samostatnému daňovému subjektu, nicméně příjmy, které jí plynou, jsou namísto 

CFC přiřazeny rovnou ovládající osobě. Použití tohoto přístupu nicméně podle Rusta obvykle 

                                                
609 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 129. 
610 Minimální harmonizace směrnice ATAD se však vztahuje pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob a stejně 
tak právní úprava CFC pravidel v ZDP, která nestanoví přísnější úpravu nad rámec minimálního standardu stanoveného 
směrnicí. Vizte čl. 1 směrnice ATAD a § 38fa odst. 3 ZDP. 
611 Z hlediska CFC pravidel jako preventivního opatření, které eliminuje již samotné odklonění příjmů ze státu rezidence 
ovládající osoby do CFC, lze na jejich důsledek v podobě dostatečného zdanění nahlížet tak, že tyto příjmy, které nebudou 
odkloněny do CFC, budou nadále příjmem ovládající osoby, a tedy zdaněny daní z příjmů právnických osob ve státě 
rezidence ovládající osoby, resp. sazbou ve výši, kterou tento stát považuje za dostatečnou. 
612 RUST, ref. č. 560, s. 493. 
613 RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 198. 
614 RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 199. 
615 RUST, ref. č. 560, s. 493. 
616 RUST, ref. č. 560, s. 493. Rust dále dovává, že uvedený přístup je v rozporu s principem realizace. Ibid. 
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neumožňují ustanovení daňových smluv.617 Třetí a čtvrtý přístup jsou nejvíce rozšířenými přístupy, 

přičemž Rust dodává, že se obvykle nevyskytují ve své čisté podobě, ale jsou kombinací více 

než jednoho z uvedených přístupů.618 V případě třetího přístupu je na CFC nahlíženo jako 

na transparentní entitu a na ovládající společnost jako na společníka této transparentní entity, což má 

za následek bezprostřední přiřazení příjmů (a to i v případě, že jsou záporné) ovládající společnosti, 

přičemž je umožněno zohlednit daně, které z těchto příjmů zaplatila CFC. Pro určení toho, zda se 

daňový rezident a zahraniční entita kvalifikují jako ovládající společnost a CFC, nehraje v tomto 

případě žádnou roli velikost podílu daňového rezidenta v zahraniční entitě.619 Příjem přiřazovaný 

ovládající společnosti je v tomto případě určen podle práva státu, ve kterém je daňovým rezidentem 

ovládající společnost.620 Ovládající společnost by současně měla mít možnost započíst na svou 

daňovou povinnost ve státě své rezidence daně zaplacené z těchto příjmů v zahraničí. V posledním 

případě se na CFC nahlíží jako na netransparentní, tedy jako na samostatný daňový subjekt. Tento 

přístup je tak založen na právní fikci rozdělení podílu na zisku, který vytvořila CFC, a to v prvním 

možném okamžiku.621 Na rozdíl od předchozího přístupu je zohledněna velikost účasti ovládající 

společnosti na CFC, tedy je zohledněna skutečnost, že ovládající společnost musí disponovat určitým 

podstatným podílem, který jí umožňuje ovlivňovat rozhodování o rozdělení zisku, který vytvořila 

CFC. Příjmy přiřazované ovládající společnosti v podobě domnělého podílu na zisku jsou pak určeny 

podle práva státu rezidence CFC, v čemž Rust spatřuje zásadní odlišnost od předchozího přístupu.622 

V tomto případě jsou CFC příjmy zahrnované do základu daně ovládající osoby sníženy o daň, kterou 

z těchto příjmů zaplatila CFC, a odpovídají tak velikosti zisku, který může být skutečně rozdělen 

(tedy zisku po zdanění).623 

Wheeler rozeznává tři základní teoretické režimy, ve kterých mohou CFC pravidla fungovat, 

a to podle toho jakou situaci mají CFC pravidla napravit, popř. zdanění jakých příjmů mají nahradit 

                                                
617 Důvodem je, že daňové smlouvy (přestože jejich ustanovení mohou pouze limitovat právo určitého státu zdanit příjem, 
resp. limitovat daňovou jurisdickci státu, kterou tento stát vymezí svým vnitrostátním právem), podle Rusta neumožňují 
nesystemtické přiřazení příjmů jednotlivým subjektům, které by bylo v rozporu s jeho vnitrostátní právní úpravou, 
na základě které příjmy jednotlivým poplatníkům přiřazuje, resp. na základě které vymezuje svou daňovou jurisdikci. 
RUST, ref. č. 560, s. 493. Na opačné straně však Arnold vnímá skutečnost, že v případě daňového rezidenta nejsou v rácmi 
jeho celosvětových příjmů zdaněny též příjmy, které plynou CFC, jako výjimku z režimu celosvětového zdanění příjmů 
rezidenta, jejímž cílem je realizace CIN. K tomu vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 6 a 36. 
618 RUST, ref. č. 560, s. 493-494. Avi-Yonah považuje za nejrozšířenější čtvrtý přístup, podle kterého je příjem CFC 
považován za příjem z podílu na zisku (který vytvořila CFC) který by ovládající společnosti plynul v případě, že by tento 
zisk byl skutečně rozdělen. AVI-YONAH, Reuven S. a Oz HALABI, ref. č. 20, s. 4. 
619 RUST, ref. č. 560, s. 493. 
620 RUST, ref. č. 560, s. 494. 
621 RUST, ref. č. 560, s. 493. Jelikož v případě čtvrtého přístupu je k příjmům CFC přistupováno jako k podílu na zisku 
ovládající společnosti, nebere se v úvahu ztráta, kterou CFC vytvořila, a ovládající spoelčnosti jsou v takovém případě 
přiřazeny příjmy v nulové výši. Ibid, s. 494. 
622 RUST, ref. č. 560, s. 494. 
623 RUST, ref. č. 560, s. 494. 
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či doplnit.624 Současně přitom posuzuje, zda by v těchto případech mohl vzniknout ovládající 

společnosti nárok na výhody plynoucí z daňové smlouvy mezi státem daňové rezidence ovládající 

společnosti a státem zdroje CFC příjmu, zejména s ohledem na ustanovení čl. 1 odst. 2 Modelové 

smlouvy OECD, který umožňuje zdanit příjem transparentní entity ve státě rezidence poplatníka, 

který má v této entitě účast.625 Dále uvádí, že existující CFC pravidla pak mohou a nemusí těmto 

režimům odpovídat. Rozlišuje tak (i) substitutivní režim, (ii) distributivní režim a (iii) režim přiřazení 

příjmů.626  Na základě substitutivního režimu je zdaněn zisk vytvořený CFC v rukou ovládající 

společnosti, za účelem dosažení dostatečného zdanění CFC příjmů. Důvodem pro zdanění 

CFC příjmů ve státě rezidence ovládající společnosti spatřuje tento stát ve skutečnosti, že příjmy CFC 

jsou nedostatečně zdaněny ve státě rezidence CFC a že se CFC jako samostatný subjekt daně nachází 

mimo daňovou jurisdikci státu ovládající společnosti, nikoli to, že by tento stát považoval CFC příjmy 

za příjmy, které by skutečně měly plynout přímo ovládající společnosti (a nikoli CFC). 

Proto v souvislosti se zdaněním odpovídající části zisku CFC v rukou ovládající společnosti, nelze 

uplatnit položky snižující základ daně ani slevy na dani. Je však umožněn zápočet daně, kterou z těchto 

příjmů zaplatila CFC, jelikož cílem CFC pravidel je v tomto případě „napravit“ výši zdanění na úrovni 

CFC. S příjmy ze skutečně rozděleného zisku je pak nakládáno jako s jinými takový příjmy, které 

plynou od daňových nerezidentů. Důsledkem aplikace tohoto režimu je tak jednak dvojí ekonomické 

zdanění CFC příjmů (v rukou CFC i ovládající společnosti), ale i dvojí právní zdanění těchto příjmů 

v rukou ovládající společnosti, a to jednou na základě CFC pravidel a podruhé při skutečném rozdělení 

zisku CFC (ledaže jsou takové příjmy osvobozeny či vyňaty ze základu daně).627 Nárok ovládající 

společnosti na výhody plynoucí z daňové smlouvy ve vztahu k CFC příjmům v tomto případě 

nevzniká, jelikož CFC příjmy jsou považovány za příjmy, které by ve skutečnosti měly plynout 

ovládající společnosti a nikoli CFC.628 Distributivní režim odpovídá výše zmíněnému čtvrtému 

Rustově přístupu, podle kterého jsou CFC příjmy považovány za příjmy z podílu na zisku, který by 

CFC vyplácela ovládající společnosti v případě, že by tento zisk byl rozdělen. CFC příjmy z hlediska 

tohoto režimu plynou nejprve CFC, kdy jsou ve státě její rezidence zdaněny daní z příjmů právnických 

                                                
624 K tomu podrobně vizte WHEELER, Joanna, 2020. Some Thoughts about Transparency, Attribution and CFC Regimes 
and Their Interaction with Tax Treaties. WHEELER, Joanna, ed. The Aftermath of BEPS. Amsterdam: IBFD, s. 64-71. 
ISBN 978-90-8722-587-2. 
625 Vizte čl. 1 odst. 2 a 3 Modelové smlouvy OECD a komentář k těmto článkům. OECD, ref. č. 79, s. 121-128 (zejména 
odst. 9 komentáře k čl. 1 Modelové smlouvy OECD) a s. 233 a násl. 
626 WHEELER, Joanna, ref. č. 624, s. 68. 
627 Cui, který argumentuje ve prospěch tohoto modelu, uvádí, že důsledkem CFC pravidel by mělo být dvojí zdanění 
a že vynětí příjmů ze skutečně rozděleného podílu na zisku ze základě daně ovládající osoby (tedy příjmů již jednou 
zdaněných v rukou ovládající osoby na základě CFC pravidel) je tak nekoncepční a činí z CFC pravidel opatření, které 
odpovídá zdanění příjmů plynoucích transparentní entitě. K tomu blíže vizte CUI, Wei, 2018. Residence-Based Formulary 
Apportionment: (In- )feasibility and Implications. Tax Law Review. 71(3), s. 562. 
628 WHEELER, Joanna, ref. č. 624, s. 68-69. 
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osob. Následně jsou tyto příjmy pro účely CFC pravidel fiktivně rozděleny jako podíl na zisku 

a zdaněny v rukou ovládající společnosti. Ta může ve vztahu k těmto příjmům uplatnit položky 

snižující základ daně a slevy na dani. Tento režim v čisté podobě by tak byl pouhým zmiňovaným 

přenesení daňové povinnosti ovládající společnosti ve státě její rezidence v čase dopředu. Proto jsou 

v tomto režimu vyňaty ze základu daně ovládající společnosti ve státě její rezidence příjmy ze skutečně 

rozděleného zisku CFC (které jsou v tomto případě pouze dodatečným přijetím peněžní částky, která 

již byla na základě CFC pravidel zdaněna). Tento režim vede ke dvojímu ekonomickému zdanění 

CFC příjmů. Nicméně na rozdíl od substitutivního modelu je akceptována výše zdanění ve státě 

rezidence CFC. Cílem tedy není „napravit“ nedostatečnou výši zdanění ve státě rezidence CFC, 

ale zabránit odsouvání vzniku daňové povinnosti ve státě rezidence ovládající společnosti, ke kterému 

by v případě nerozdělení zisku docházelo. Ani v tomto případě by podle Wheeler neměl ovládající 

společnosti ve vztahu k CFC příjmům vzniknout nárok na výhody plynoucí z daňové smlouvy 

mezi státem zdroje těchto příjmů a státem rezidence ovládající společnosti.629 Poslední z těchto 

režimů, režim přiřazení příjmů, v podstatě představuje pravidlo, které přiřazuje CFC příjmy přímo 

ovládající společnosti, jelikož tyto příjmy jsou podle státu rezidence ovládající společnosti nesprávně 

přiřazeny ovládané společnosti. To znamená, že příjmy jsou v tomto případě přiřazeny jak ovládané 

společnosti (a jsou zdaněny ve státě její rezidence daní z příjmů právnických osob), tak přímo 

ovládající společnosti na základě CFC pravidel. V souladu s tímto pojetím je umožněno ovládající 

společnosti uplatnit položky snižující základ daně a slevy na dani a dále též vyjmout příjmy ze skutečně 

rozděleného zisku ze základu daně, pokud již byly tyto příjmy zdaněny na základě CFC pravidel. 

Wheeler současně dodává, že zápočet daně zaplacené z těchto příjmů ovládanou zahraniční 

společností není v souladu s koncepcí tohoto režimu, nicméně jej lze umožnit za účelem zamezení 

nadměrnému ekonomickému dvojímu zdanění.630 Tento posledně jmenovaný režim přiřazení příjmů 

tak koresponduje s druhým přístupem, který zmiňuje Rust. Ten jej však shledává v rozporu 

s ustanoveními daňových smluv.631 Co se týče možnosti ovládající společnosti nárokovat výhody 

plynoucí z daňové smlouvy, Wheeler navrhuje dva přístupy podle toho, zda je tento způsob fungování 

CFC pravidel možné podřadit pod režim čl. 1 odst. 2 Modelové smlouvy OECD. Pokud je odpověď 

kladná, pak by benefity daňových smluv měly být poskytnuty jak CFC, tak ovládající společnosti.632 

Naopak v případě, kdy stát rezidence ovládající společnosti nahlíží na CFC příjem jako na příjem, který 

plyne přímo ovládající společnosti (nikoli prostřednictvím CFC, které byl z hlediska státu ovládající 

                                                
629 WHEELER, Joanna, ref. č. 624, s. 69. 
630 WHEELER, Joanna, ref. č. 624, s. 70. 
631 Vizte RUST, ref. č. 560, s. 493. Dále vizte též poznámku pod čarou č. 617. 
632 WHEELER, Joanna, ref. č. 624, s. 70. 
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společnosti nesprávně přiřazen), pak tuto situaci pod úpravu čl. 1 odst. 2 Modelové smlouvy podřadit 

nelze a výhody daňové smlouvy se v případě ovládající společnosti neuplatní.633 

Právní úprava CFC pravidel v ZDP634 a směrnici ATAD635 převážně představuje kombinaci 

(i) přístupu, podle kterého jsou CFC příjmy namísto CFC přiřazeny přímo ovládající osobě, 

(ii) přístupu, podle kterého se na CFC příjmy nahlíží jako na příjmy plynoucí transparentní entitě, 

a (iii) přístupu, podle kterého se na tyto příjmy nahlíží jako na příjmy z podílu na zisku, přičemž 

převažují charakteristiky prvního a druhého z těchto přístupů. V případě českých CFC pravidel se 

„na činnost ovládané zahraniční společnosti (…) a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy, 

hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky“636. Uvedené pojetí koresponduje 

s charakteristikami druhého přístupu tím, že ZDP přistupuje k taxativně vymezeným pasivním 

příjmům CFC, jako by plynuly z činnosti a nakládání s majetkem, které uskutečňuje sám společník, 

tedy ovládající společnost. V případě, že by zahraniční entita byla skutečně transparentní z hlediska 

státu společníka této entity, bylo by k činnosti této entity přistupováno tak, že tuto činnost vykonává 

přímo její společník prostřednictvím prostor této entity v zahraniční. Tyto prostory by pak v případě 

naplnění podmínek stanovených příslušnou daňovou smlouvou (je-li uzavřena) zakládaly vznik stálé 

provozovny ve státě, kde se tato entita nachází.637 Do procesu stanovení daňové povinnosti společníka 

této entity ve státě jeho rezidence by tak přistupovala právní úprava příslušné daňové smlouvy 

uzavřené mezi státem rezidence společníka a státem, ve kterém se nachází transparentní entita, a popř. 

též smlouvy mezi státem rezidence společníka a státy zdroje příjmů.638 Zákon o daních z příjmů však 

současně stanoví, že se na tuto činnost a nakládání s majetkem hledí, jako by byly uskutečněny na území 

ČR. Tím § 38fa ZDP (pro účely zahrnutí příjmů do základu daně ovládající společnosti) ignoruje 

existenci CFC i její činnosti ve státě její daňové rezidence a tuto činnost přesouvá na úroveň ovládající 

společnosti a současně ji přesouvá též prostorově na území ČR. Odchyluje se tak od čistého pojetí 

CFC jako transparentní entity a přibližuje se v tomto ohledu modelu, ve kterém jsou příjmy přiřazeny 

                                                
633 WHEELER, Joanna, ref. č. 624, s. 70-71. 
634 Vizte primárně § 38fa ZDP. 
635 Vizte čl. 7 a 8 směrnice ATAD. 
636 Vizte § 38fa odst. 1 ZDP. 
637 Na principu daňové transparence CFC fungují např. německá CFC pravidla. K tomu vizte blíže např. RUST, ref. č. 560, 
s. 494. 
638 Aplikace daňových smluv v případě zdanění příjmů daňově transparentních entit a jejich společníků je komplexní 
problematikou, které se současně se dlouhodobě vyvíjí. Příkladem je dlouhodobá diskuze na toto téma a dále nová 
ustanovení čl. 1 odst. 2 a 3 a upravená ustanovení čl. 23A a 23B Modelové smlouvy OECD, která se výslovně vyjadřují 
k aplikaci smluv v těchto případech a která jsou v Modelové smlouvě OECD přítomné od roku 2017 a současně rozsáhlé 
doplnění komentáře k Modelové smlouvě OECD v souvislosti s touto problematikou. K tomu vizte OECD, ref. č. 79, 
s. 121-128, s. 233 a násl. a s. 1667 a násl. K aktuální diskuze vizte dále např. WHEELER, Joanna, ed., 2020. The Aftermath 
of BEPS. Amsterdam: IBFD, s. 3-71. ISBN 978-90-8722-587-2. Dále vizte též OECD, 1999. The Application of the OECD 
Model Tax Convention to Partnerships. Francie: OECD. Issues in International Taxation. ISBN 9789264173316. 
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přímo ovládající společnosti. Ve prospěch tohoto modelu svědčí též důvodová zpráva k zákonu 

č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 

(dále jen „důvodová zpráva k zákonu č. 80/2019 Sb.“) když uvádí, že CFC pravidla zakotvená 

v § 38fa ZDP se mají aplikovat na pasivní příjmy CFC, které „podléhají zdanění ve státě této prázdné 

schránky (CFC) a nikoli v České republice, ačkoli mají reálný ekonomický zdroj v České republice“.639 Tím dává 

najevo, že primární alokaci práva zdanit příjmy ovládané zahraniční společnosti považuje 

za nesprávnou a napravuje tuto situaci tím, že právo zdanit příjmy alokuje přímo ovládající společnosti. 

S ohledem na fikci uskutečnění činnosti a nakládání s majetkem na území České republiky tak v případě 

českých CFC pravidel vůbec nevyvstane otázka aplikace daňových smluv, co se týče vzniku stálé 

provozovny z důvodu uskutečňování této činnosti ve státě rezidence CFC. Je to totiž vnitrostátní 

právo, které primárně stanoví daňovou povinnost poplatníka a daňová smlouvy ji pak následně může 

jen omezit640, přičemž ZDP považuje CFC příjmy za příjmy plynoucí z činnosti a nakládaní 

s majetkem, které jsou uskutečněny (i) daňovým rezidentem ČR (ii) na území ČR. To má za následek, 

že z čistě vnitrostátního hlediska české právní úpravy daní z příjmů vůbec nevzniká konflikt 

mezi daňovou jurisdikcí státu ovládající společnosti a daňovou jurisdikcí státu CFC, ledaže pasivní 

příjmy, na které se aplikují CFC pravidla, plynou ze zdroje na území státu, v němž je CFC daňovým 

rezidentem. Důsledek této fikce je tak totožný s důsledky, které by měla CFC pravidla postavená 

na výše uvedeném režimu přiřazení příjmů, který zmiňuje Wheeler a Rust. Jak již bylo výše zmíněno, 

Rust přitom dospívá k závěru, že tento model CFC pravidel není v souladu s právní úpravou daňových 

smluv.641 Vyvstává tak otázka, zda zdanění CFC příjmů na základě českých CFC pravidel není 

v rozporu s alokačními normami daňové smlouvy mezi ČR (jako státem rezidence ovládající 

společnosti) a státem rezidence CFC.642 Tato otázka byla obecně i ve vztahu ke konkrétním 

CFC pravidlům jiných států předmětem mnoha odborných diskuzí i soudních sporů, přičemž 

převažujícím názorem je v současnosti to, že CFC pravidla obecně alokačním ustanovením daňových 

smluv neodporují.643 Nicméně CFC pravidla jednotlivých států jsou specifická a stejně tak daňové 

smlouvy se mohou lišit, proto na tomto základě ani závěry soudů a jejich argumentace nemusí být 

                                                
639 Vizte důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 183. 
640 K tomu blíže vizte kapitolu 2 část 2.3.2.1 a dále poznámku pod čarou č. 220. 
641 K tomu blíže vizte poznámku pod čarou č. 617. 
642 Obecně k problematice souladu CFC pravidel s daňovými smlouvami vizte např. LANG, Michael, Hans-Jörgen 
AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 28-38. ; ANDERSSON, Sara, ref. č. 924. 
643 Vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 129. ; ANDERSSON, Sara, ref. č. 924, s. 28-30. ; OECD, ref. č. 79, s. 152 
(odst. 81 komentáře k čl. 1 Modelové smlouvy OECD), s. 458 (odst. 14 komentáře k čl. 7 Modelové smlouvy OECD) 
a s. 641 (odst. 37 komentáře k čl. 10 Modelové smlouvy OECD). 
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shodné.644 Kompatibilitě české právní úpravy CFC pravidel s daňovými smlouvami se proto věnuje 

kapitola 6 část 6.5. 

Právní fikce, podle které se „na činnost ovládané zahraniční společnosti (…) a nakládání s jejím 

majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy, hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České 

republiky“645, je součástí níže uvedených konstrukčních prvků CFC pravidel, které určují, jakým 

způsobem se CFC příjmy zahrnují do základu daně ovládající společnosti a jakým způsobem se stanoví 

výše těchto zahrnovaných příjmů.646 Při výpočtu se tak obecně postupuje podle české právní úpravy, 

která by se vztahovala na příjmy plynoucí přímo ovládající společnosti z činnosti vykonávané na území 

ČR.647 Tento postup tak koresponduje s prvním a druhým modelem CFC pravidel, tedy modelem 

přiřazení příjmů a modelem transparence CFC. CFC příjem, popř. „negativní“ příjem (který by 

na úrovni CFC představoval daňovou ztrátu) je tedy zahrnut do základu daně jako položka zvyšující 

či snižující výsledek hospodaření či rozdíl mezi příjmy a výdaji.648 Specifická pravidla jsou stanovena 

pro určení výše podílu na CFC příjmech, které jsou do základu daně zahrnovány s ohledem na velikost 

účasti ovládající společnosti v CFC,649 a dále pro zahrnutí zmíněných „negativních“ CFC příjmů 

do základu daně, které by na úrovni CFC představovaly daňovou ztrátu.650 Možnost zohlednění těchto 

„daňových ztrát CFC“ je omezeno jak ve vztahu k příjmům vůči kterým lze tuto „daňovou ztrátu“ 

uplatnit (pouze CFC příjmy), tak časově („ztrátu“ lze uplatnit pouze ve třech zdaňovacích obdobích 

následujících po jejím zahrnutí do základu daně ovládající společnosti).651 

Dále má ovládající společnost dle ZDP možnost snížit svou daňovou povinnost o daň 

zaplacenou z CFC příjmů (zahrnutých do jejího základu daně), která byla zaplacena (i) samotnou CFC 

ve státě její rezidence652, (ii) ovládající společností ve státě, kde se nachází její stálá 

provozovna v případě, že CFC je stálou provozovnou653, a (iii) poplatníkem daně z příjmů 

právnických osob, který není daňovým nerezidentem v ČR, pokud jeho prostřednictvím drží ovládající 

společnost podíl na CFC a pokud byla tato daň zaplacena ve státě, kde je tento „prostředník“ daňovým 

                                                
644 Vizte např. Rust 494-495. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 129. 
645 Vizte § 38fa odst. 1 ZDP. 
646 K podrobnější analýze těchto konstrukčních prvků českých CFC pravidel vizte kapitolu 5 část 5.4.1 a 5.4.2.  
Zákon o daních z příjmů používá pro CFC příjmy pojem zahrnované příjmy. Dále v textu této práce je tak vedle pojmu 
CFC příjmy používán v souvislosti s právní úpravou českých CFC pravidel též pojem zahrnované příjmy. 
647 K tomu blíže vizte kapitolu 5 část 5.4.1 a informaci GFŘ k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve vztahu k problematice ATAD, č. j. 54816/20/7100-40113-207118, s. 14. 
648 Vizte § 38fa odst. 8 věta první ZDP. Vizte též § 23 odst. 3 ZDP. 
649 Vizte § 38fa odst. 7 ZDP. 
650 V případě aplikce CFC pravidel však § 38fa odst. 8 ZDP pojem daňová ztráta nepoužívá vzhledem k tomu, 
že CFC příjmy představují položku zvyšující, popř. snižující, výsledek hospodaření či rozdíl mezi příjmy a výdaji. 
651 K tomu blíže vizte kapitolu 5 část 5.4.1. 
652 Vizte § 38fa odst. 9 písm. a) ZDP. 
653 Vizte § 38fa odst. 9 písm. b) ZDP. 
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rezidentem654. Tento prvek zamezení dvojímu zdanění příjmů koresponduje s pojetím CFC 

jako transparentní entity. Třetí přístup k CFC příjmům (jako k příjmům z podílu na zisku) se naopak 

do českých CFC pravidel promítá tím, že je pro jejich aplikaci nezbytná minimální účast (přímá 

či nepřímá) ovládající společnosti v CFC.655 Tato účast může být naplněna prostřednictvím jednoho 

ze tří kritérií, a to účastí na (i) základním kapitálu či (ii) hlasovacích právech CFC z více než 50 %, 

či (iii) právem ovládající společnosti na více než 50% podíl na zisku CFC.656 

Vzhledem ke skutečnosti, že česká CFC pravidla byla v ZDP zakotvena až s transpozicí 

směrnice ATAD a ZDP nestanoví přísnější úpravu nad rámec minimálního standardu stanoveného 

směrnicí, je pojetí CFC pravidel ve směrnici a ZDP velmi obdobné.657 Na rozdíl od ZDP se na první 

pohled může jevit, že se směrnice ATAD přibližuje více k přístupu domnělého podílu na zisku, když 

v čl. 7 odst. 2 stanoví, že ovládající společnost zahrne do základu daně „nerozdělené příjmy“ CFC, pokud 

se jedná o některý z taxativně vymezených druhů příjmů nebo o příjmy CFC, které „vznikají z operací, 

které nejsou skutečné a hlavním účelem jejich uskutečnění bylo získání daňové výhody“.658 Nicméně navazující 

ustanovení čl. 8 směrnice ATAD, které se týká výpočtu příjmu, stanoví, že se při tomto výpočtu 

postupuje podle právní úpravy členského státu EU, a současně umožňuje zohlednit ztráty vytvořené 

CFC659, což naopak koresponduje s pojetím CFC jako transparentní entity. Rust přitom způsob určení 

a výpočtu CFC příjmů považuje za hlavní prvek odlišující tento přístup, kdy je na CFC nahlíženo 

jako na transparentní entitu, od přístupu, kdy je s CFC příjmy nakládáno jako s domnělým podílem 

na zisku CFC.660 Vzhledem k tomu, že § 38fa ZDP v ostatních ohledech převážně kopíruje požadavky 

čl. 7 a 8 směrnice ATAD, lze dospět k závěru, že uvedená odchylka právní úpravy § 38fa ZDP 

v koncepci CFC pravidel je v souladu s možností volby, kterou forma směrnice dává členskému 

                                                
654 Vizte § 38fa odst. 9 písm. c) ZDP. 
655 Výlučné využití čtvrtého přístupu by v rámci daňového systému ČR bylo poměrně komplikované, jelikož by se tak 
právní úprava CFC pravidel dostávala do kolize s právní úpravou zamezení dvojímu ekonomickému zdanění podílů 
na zisku vyplácených poplatníkům daně z příjmů právnických osob, kteří jsou daňovými rezidenty (mateřské společnosti 
podle ZDP) v případě účasti na dceřinné společnosti, ve výši alespoň 10 %. Povinnost zamezit dovjímu ekonomickému 
zdanění ukládá ČR směrnice PSD, přičemž ČR zvolila pro tento účel nástroj v podobě osvobození příjmů od daně. 
Vizte § 19 odst. 1 písm. zi) a odst. 3 ZDP. K tomu vizte též např. RUST, ref. č. 560, s. 493. 
656 Vizte § 38fa odst. 4 písm. a) ZDP. Tato kritéria se nepoužijí v případě stálé provozovny, která je kvalifikována jako CFC, 
jelikož stálá provozovna je součástí ovládající osoby, která tak má nad jednáním stálé provozovny výlučnou kontrolu. 
Vizte § 38fa odst. 4 písm. b) ZDP. 
657 Vizte čl. 7 a 8 směrnice ATAD a § 38fa ZDP. 
658 Vizte čl. 7 odst. 2 směrnice ATAD. 
659 Vizte čl. 8 odst. 1 směrnice ATAD. 
660 RUST, ref. č. 560, s. 494. 
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státu EU při její transpozici, co se týče formy a prostředků, kterými bude právní úprava směrnice 

transponována, za předpokladu, že bude dosaženo výsledku stanoveného směrnicí.661 

Podoba konkrétních CFC pravidel je pak tedy určována (i) jednak výše uvedeným účelem 

v podobě zamezení erozi základu daně, který je společný většině právních úprav, (ii) dále řadou dalších 

zájmů, které mohou být jak sdílené napříč státy, tak specifické pouze pro určitý okruh států, 

a (iii) v neposlední řadě též podobou konkrétního daňového systému, jehož jsou CFC pravidla 

součástí.662  Co se týče vlivu samotného daňového systému na podobu CFC pravidel, již výše bylo 

zmíněno, jaký vliv má na podobu CFC pravidel daňové zacházení s příjmy z podílu na zisku (toto 

zacházení částečně předurčuje, zda budou CFC pravidla opatřením, které je namířeno výlučně 

proti vyhýbání se zdanění, či širším opatřením, jehož účelem je omezit odliv kapitálu z daného státu, 

bez ohledu na to, zda lze tento odliv označit za vyhýbání se zdanění). Dále bude mít na rozsah 

působnosti CFC pravidel vliv např. skutečnost, zda je daňový systém spíše teritoriálním, či jsou spíše 

zdaňovány celosvětové příjmy daňových rezidentů.663 Mezi další okolnosti, které státy při zakotvení 

CFC pravidel zohledňují, lze uvést vztah CFC pravidel k pravidlům pro stanovení převodních cen, 

jelikož obě tato opatření ze své povahy cílí na obdobnou skupinu poplatníků, tedy na poplatníky, kteří 

jsou vzájemně propojeni.664 Rield dále mezi sdílenými zájmy, kterých je prostřednictvím CFC pravidel 

dosahováno, uvádí posílení daňové spravedlnosti a efektivity (resp. daňové neutrality).665 Dále státy 

musí zvažovat též velikost vyvolaných a administrativních nákladů, které v souvislosti se zakotvením 

(zejména komplexnějších) CFC pravidel vzniknou na straně poplatníků a správce daně.666 Specifické 

požadavky pak jsou kladeny na podobu CFC pravidel jednotlivých členských států EU, které musí 

při jejich zakotvení vycházet jednak ze směrnice ATAD a dále musí zohlednit primární právo EU 

a sním související judikaturu SDEU, který se v řadě případů vyjádřil k souladu CFC pravidel členských 

států EU se základními svobodami vnitřního trhu EU, zejména svobodou usazování a volného 

pohybu kapitálu.667 Dagan dále ukazuje jak se v samotném zakotvení CFC pravidel, tak v nastavení 

                                                
661 Vizte čl. 288 SFEU, který stanoví „Pro výkon pravomocí Unie přijímají orgány nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení 
a stanoviska. (…) Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy 
a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům. (…)“. 
662 RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 201. 
663 OECD, ref. č. 6, s. 15-16. 
664 OECD, ref. č. 6, s. 14. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 634. 
665 RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 201. 
666 OECD, ref. č. 6, s. 14-15.Uvedené ukazuje na skutečnost, že zájmy sledované zakotvením CFC pravidel se mezi sebou 
mohou v řadě případů vylučovat. Státy tak mezi nimi musí najít vhodný poměr. Příkladem je zmíněná efektivita 
CFC pravidel při eliminaci erozi základu daně na straně jedné a zvýšené náklady vyvolané aplikací CFC pravidel na straně 
druhé. 
667 K judikatuře SDEU vizte poznámku pod čarou č. 772. Dále vizte též OECD, ref. č. 6, s. 17-18. 
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jejich konstrukčních prvků promítají i drobné odlišnosti v daňově-politických prioritách států, které 

mohou mít výrazně odlišný dopad na různé druhy investic a příjmů668.669 

V případě směrnice ATAD je primární účel CFC pravidel, v podobě zabránění erozi základu 

daně, vztažen nejen k jednotlivým členským státům EU, ale též k ochraně vnitřního trhu jako celku. 

Tuto skutečnost směrnice ATAD výslovně zmiňuje v bodech odůvodnění, kde uvádí, že „je nezbytné 

stanovit pravidla proti erozi základu daně na vnitřním trhu a přesouvání zisku mimo vnitřní trh“670, a za tímto 

účelem stanoví minimální úroveň harmonizace opatření proti BEPS v členských státech EU671, která 

má zabránit fragmentaci trhu, jež by mohla být způsobena nekoordinovaným zaváděním opatření 

proti BEPS jednotlivými členskými státy EU672. Směrnice ATAD současně dodává, že „v závislosti 

na politických prioritách uvedeného státu se mohou pravidla pro ovládané zahraniční společnosti zaměřovat na celou 

nízce zdaněnou dceřinou společnost či zvláštní kategorie příjmů nebo se omezit na příjmy, které byly na dceřinou 

společnost vykonstruovaně odkloněny“.673 Avšak „v zájmu dodržení základních svobod by kategorie příjmů 

(resp. jejich vymezení) měly být spojeny s výjimkou týkající se ekonomické podstaty, jejímž cílem je omezit v rámci 

Unie dopad těchto pravidel pouze na případy, kdy ovládaná zahraniční společnost nevykonává podstatnou hospodářskou 

činnost“.674 Tímto vymezením svého účelu směrnice ATAD současně poukazuje na již výše zmíněné 

mantinely, v rámci kterých se mohou členské státy při zakotvení CFC pravidel pohybovat, 

a to jak ve vztahu k jejich konstrukci (způsobu fungování), tak rozsahu jejich působnosti. Jedním 

z těchto mantinelů je samotná směrnice ATAD stanovující minimální úroveň harmonizace675, druhým 

z nich je primární právo EU, zejména požadavek na zachování základních svobod EU. 

Ke kompatibilitě CFC pravidel s právem EU se přitom v minulosti (resp. před přijetím směrnice 

ATAD) několikrát vyjádřil SDEU ve svých rozhodnutích, kde shledal v rozporu se základními 

svobodami EU taková CFC pravidla, která se aplikují též v jiných případech než těch, kdy odsunutí 

daňové povinnosti a nedostatečné zdanění je výsledkem čistě vykonstruované operace, jejíž součástí je CFC 

a jejímž hlavním účelem (nebo jedním z jeho hlavních účelů) je vyhnout se zdanění ve státě daňové 

                                                
668 Dagan uvádí, že prostřednictvím různě nastavených CFC pravidel stát rozlišuje (i) mezi zahraniční činností 
vykonávanou prostřednictvím jiné právnické osoby (resp. jiného daňového poplatníka) a prostřednictvím stálé 
provozovny, mezi (ii) pasivními a aktivními příjmy (vzhledem k tomu, že se CFC pravidla obvykle použijí pouze na pasivní 
příjmy) a (iii) dále mezi různými typy účasti a různými výšemi této účasti ovládající osoby v CFC. DAGAN, Tsilly, 
ref. č. 415, s. 66. 
669 Podrobně k dalším účelům CFC pravidel vizte též např. MOERMAN, Sébastien B. J., 1999. The French Anti-avoidance 
Legislation. Intertax. Amsterdam: Kluwer Law International, 27(2), s. 50. 
670 Vizte bod odůvodnění 5 směrnice ATAD. Dále vizte též body odůvodnění 2 a 3 směrnice ATAD 
671 Vizte bod odůvodnění 3 a čl. 3 směrnice ATAD. 
672 Vizte bod odůvodnění 2 směrnice ATAD. 
673 Vizte bod odůvodnění 12 směrnice ATAD. 
674 Vizte bod odůvodnění 12 směrnice ATAD. 
675 Článek 3 směrnice ATAD, který zakotví minimální úroveň ochrany, stanoví, že „směrnice nebrání použití vnitrostátních nebo 
na mezinárodní dohodě založených předpisů, jejichž cílem je zajistit pro vnitrostátní základ daně z příjmů právnických osob vyšší úroveň 
ochrany“. 
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rezidence poplatníka, kterému by tento poplatník běžně podléhal676.677 Členské státy jsou tak na jedné 

straně povinny zakotvit alespoň minimalistickou variantu CFC pravidel, která obsahuje pouze základní 

požadavky stanovené směrnicí ATAD a vztahuje se pouze na „nerozdělené příjmy subjektu nebo stálé 

provozovny vznikající z operací, které nejsou skutečné a hlavním účelem jejich uskutečnění bylo získání daňové 

výhody“678. Na druhé straně mohou zakotvit CFC pravidla s širším rozsahem působnosti, která stanoví 

podmínky nad rámec minimální harmonizace. I v tomto případě však musí být rozsah působnosti 

CFC pravidel v rámci EU omezen vždy pouze „na případy, kdy ovládaná zahraniční společnost nevykonává 

podstatnou hospodářskou činnost“679. Toto omezení však členské státy nejsou na základě směrnice ATAD 

povinny zakotvit ve vztahu k CFC, která je daňovým rezidentem mimo státy EHP.680 Z odůvodnění 

směrnice ATAD je očividné, že účelem těchto omezení rozsahu působnosti CFC pravidel je zachování 

základních svobod EU, a tedy zajištění souladu právní úpravy CFC pravidel s primárním právem EU. 

Zejména v případě kritéria výkonu podstatné hospodářské činnosti, kterým je vymezen „horní“ limit rozsahu 

působnosti CFC pravidel ve směrnici ATAD, však vyvstává otázka, zda je tento limit v souladu 

s primárním právem EU, resp. základními svobodami EU, a závěry SDEU, který doposud shledal 

                                                
676 Anglický termín, který v této souvislosti používá ve svých rozhonutích SDEU zní „wholly artificial arrangements“. Jeho 
český oficiální překlad pak zní „čistě vykonstruované operace“ a je používán též dále v této práci. Vizte Rozhodnutí SDEU 
ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, ECLI:EU:C:2006:544. 
K vymezení tohoto konceptu v rámci rozhodnutí SDEU v případě Cadbury Schweppes a dalších navazujích rozhodnutích 
SDEU vizte kapitolu 6 část 6.4. 
677 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 24. 4. 2008 ve věci C-201/05, Test Claimants in the CFC and Dividend 
Group Litigation, ECLI:EU:C:2008:239. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 13. 3. 2007 ve věci C-524/04, Test Claimants 
in the Thin Cap Group Litigation, ECLI:EU:C:2007:161. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 3. 10. 2013 ve věci C-282/12, Itelcar, 
ECLI:EU:C:2013:629. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 21. 1: 2010 ve věci C-311/08, SGI, ECLI:EU:C:2010:26. ; Rozhodnutí 
SDEU ze dne 18. 7. 2007 ve věci C-231/05, Oy AA, ECLI:EU:C:2007:439. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 26. 2. 2019 ve věci 
C-135/17, X (Controlled companies established in third countries), ECLI:EU:C:2019:136. Vizte též např. RUST, 
ref. č. 560. ; ŠMIRAUSOVÁ, Petra, 2020. CFC pravidla v judikatuře SDEU a směrnici ATAD: Kdo si je rovnější? In: 
GERLOCH, Aleš a Katarzyna ŽÁK KRZYŽANKOVÁ. Právo v měnícím se světě. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 762-776. ISBN 978-
80-7380-828-0. Dále vizte kapitolu 6 část 6.4. 
678 Vizte čl. 7 odst. 2 písm. b) směrnice ATAD. Vzhledem k tomu, že znění tohoto ustanovení koresponduje se zněním 
čl. 6 směrnice ATAD, který upravuje GAAR, zakotvením této minimalistické varianty CFC pravidel (vycházející z čl. 7 
odst. 2 písm. b) směrnice ATAD), stát omezí jejich působnost především na situace, na které se bude vztahovat též GAAR. 
K této variantě CFC pravidel Evropská komise uvádí, že příjem přiřazovaný ovládající společnosti na základě CFC pravidel 
je v tomto případě stanoven na základě principu tržního odstupu (na rozdíl od druhé varinaty podle čl. 7 odst. 2 a) směrnice 
ATAD, kdy bude stát při určování přiřazovaného příjmu postupovat podle svých vnitrostátních daňových předpisů. 
Vizte strany 4-5 zprávy Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 19. 8. 2020 k implementaci směrnice 
Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu a směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, 
kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi. 
679 Toto omezení má dle směrnice ATAD zaručit, že implementovaná CFC pravidla budou v souladu s primárním právem, 
resp. základními svobodami EU. Vizte bod odůvodnění 12 směrnice ATAD. Dále vizte zprávu Evropské komise 
Evropskému parlamentu a Radě k implementaci směrnice ATAD, ref. č. 678. 
680 Vizte čl. 7 odst. 2 směrnice ATAD. Státy navíc mohou při transpozici CFC pravidel využít tzv. white, grey or black listů 
států mimo EHP, v nichž budou tyto státy zařazeny na základě kritérií, které tyto listy stanoví s ohledem na kritéria 
stanovená pro kvalifikaci CFC ve směrnici ATAD. Obdobně přichází v úvahu využítí white listu v případě členských států 
EU. Zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě k implementaci směrnice ATAD, ref. č. 678. s. 6. 
K možnosti využití black listů vizte též např. BUREŠ, Martin, 2020. Tři oříšky (nejen) pro popelku anebo tři změny, 
na které se dříve ve u směrnice ATAD zapomnělo. Daně a právo v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 25(7-8). ISSN 1211-7293. 
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v souladu se svobodami jen taková CFC pravidla, která se vztahují pouze na výše zmíněné čistě 

vykonstruované operace (wholly artifiacial arrangements), jejichž součástí je CFC a jejichž hlavním účelem 

(nebo jedním z jeho hlavních účelů) je vyhnout se zdanění ve státě daňové rezidence poplatníka, 

kterému by poplatník běžně podléhal. Vzhledem k tomu, že právní úprava českých CFC pravidel 

v § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP obsahuje stejné kritériu podstatné hospodářské činnosti, obdobně 

jako směrnice ATAD, věnuje se otázce vztahu české právní úpravy k primárnímu právu EU 

(konkrétně ke svobodě usazování) následující kapitola 6 část 6.4. 

Z výše uvedeného je tudíž zřejmé, že CFC pravidla stanovená směrnicí ATAD jsou zamýšlena 

primárně jako opatření proti vyhýbání se zdanění. Referenční hodnotu, vůči které je porovnáváno, 

zda je zdanění příjmů dostatečné, přitom představuje efektivní sazba daně z příjmů právnických osob 

stanovená ve členském státě EU, který aplikuje CFC pravidla.681 

V českém právním řádu byla CFC pravidla zakotvena až v souvislosti s transpozicí 

směrnice ATAD. Transpozice CFC pravidel v ZDP nejde nad rámec minimální úrovně ochrany 

stanovené směrnicí ATAD682 (výjimkou je zohlednění zdanění stálých provozoven při porovnání míry 

zdanění ve státě daňové rezidence CFC a v ČR)683, přičemž zákonodárce nevyužil ani směrnicí 

výslovně stanovených možností zakotvit přísnější úpravu684.685 Současně zákonodárce zvolil variantu 

CFC pravidel, ve které jsou tato pravidla aplikována na směrnicí taxativně vymezené druhy pasivních 

příjmů s výjimkou situace, kdy CFC vykonává podstatnou hospodářskou činnost686. Přitom stanoví stejný 

režim pro všechny ovládané zahraniční společnosti, bez ohledu na to, zda jsou daňovými rezidenty 

ve státech EHP či mimo ně.687 Jedinou výjimku v tomto případě představují ovládané zahraniční 

společnosti, které jsou daňovými rezidenty státu uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí 

                                                
681 Podle znění čl. 7 směrnice ATAD je porovnávána daň z příjmů právnických osob skutečně zaplacená CFC s daní 
z příjmů právnických osob, která by byla CFC stanovena v rámci příslušného systému daně z příjmů právnických osob 
v členském státě ovládající osoby. Vizte čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice ATAD. Návrh směrnice Rady ze dne 28. 1. 2016, 
kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního 
trhu, COM(2016) 26 final, v návrhu ustanovení týkajícího se CFC pravidel (čl. 8 návrhu směrnice) výslovně za kritérium 
pro určení, zda se jedná o stát s nízkým daňovým zatížením, označil efektivní sazbu daně z příjmů právnických osob. 
Znění CFC pravidel v návrhu směrnice ATAD a v jejím schválené podobě, se však poměrně podstatně odlišují. 
682 Vizte čl. 3 směrnice ATAD. Dále vizte též důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 109. 
683 K tomu vizte čl. 7 odst. 1 směrnice ATAD a § 38fa odst. 1 písm. b) bod. 1. Dále vizte též důvodovou zprávu k zákonu 
č. 80/2019 Sb., s. 111 a 184. 
684 Tyto možnosti stanovují čl. 2 (poslení část), 3 a 4 směrnice ATAD. Dále vizte též důvodovou zprávu k zákonu 
č. 80/2019 Sb., s. 111. 
685 Vizte např. průzkum provedený společností Deloitte ke způsobu, jakým ostatní členské státy EU přistoupily 
k transpozici CFC pravidel do svých právních řádů. DELOITTE, 2020. EU Anti-Tax Avoidance Directive: Implementation 
of controlled foreign company rules [online]. 1-11 [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-eu-anti-tax-avoidance-directive-
implementation-of-controlled-foreign-company-rules.pdf. 
686 Vizte též § 38fa odst. 1 písm. a) a odst. 6 ZDP. 
687 Nevyužívá tedy výjimky stanovené čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice ATAD. Vizte též § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP 
a důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 183. 
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nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie nebo stálou provozovnou 

umístěnou v takovém státě.688 Primárním účelem českých CFC pravidel je tedy zamezení erozi základu 

daně ovládajících společností, které jsou daňovými rezidenty v ČR, a to zejména erozi v podobě 

vyhýbání se zdanění (resp. erozi, které je dosahováno účelovým odkloněním příjmů do CFC 

a kumulací těchto příjmů v CFC). Uvedený závěr dokládá omezení rozsahu působnosti CFC pravidel, 

jehož smyslem je dle důvodové zprávy k zákonu č. 80/2019 Sb., aplikovat CFC pravidla „pouze 

na tzv. prázdné schránky, tedy na entity, které slouží pouze k tomu, aby do nich byla převáděna aktiva, ze kterých 

plynou příjmy, např. práva duševního vlastnictví nebo cenné papíry. Tyto příjmy v důsledku toho podléhají zdanění 

ve státě této prázdné schránky a nikoli v České republice, ačkoli mají reálný ekonomický zdroj v České republice, 

tj. hlavním cílem existence zahraniční společnosti je získání daňové výhody v podobě nižšího zdanění.“689 

Od zamýšleného účelu CFC pravidel (resp. konkrétních priorit jednotlivého státu) se následně 

odvíjí jak podoba jednotlivých konstrukčních prvků těchto pravidel, kterým se věnují následující části 

této kapitoly, tak rozsah působnosti těchto pravidel. Rozsah působnosti je pak obvykle určen 

prostřednictví tří konstrukčních prvků, a to (i) vymezením subjektů, které se kvalifikují jako CFC, 

(ii) mírou daňového zatížení ve státě daňové rezidence CFC a (iii) druhy příjmů, na které se 

CFC pravidla vztahují690. Obvykle jsou však CFC pravidla cílená na pasivní příjmy, které jsou (na rozdíl 

od aktivních příjmů) vzhledem k jejich mobilitě z hlediska eroze základu daně a přesouvání zisků 

podstatně rizikovější kategorií, a to na pasivní příjmy plynoucí ovládaným zahraničním společnostem, 

které jsou daňovými rezidenty ve státě s nízkou mírou zdanění.691 Současně se CFC pravidla obvykle 

                                                
688 K tomu vizte § 38fs odst. 2 ZDP. K aktuálnímu seznamu nespolupracujících jurisdikcí vizte Council conclusions 
on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (2021/C 66/10), Úř. věst. C 66, 26.2.2021, s. 40-
45. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XG0226(01). Obecně 
k unijnímu seznamu nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblast vizte EVROPSKÁ RADA A RADA EVROPSKÉ 
UNIE, 2021. Daně: unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí. Consilium.europa.eu [online]. EU, 4. 3. 2021 [cit. 2021-5-
29]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/. 
689 Vizte důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 183. V této souvislosti je nutné podotknout, že důvodová zpráva 
je poněkud nepřesná, když uvádí, že CFC příjmy „mají reálný ekonomický zdroj v České republice“. V tomto případě budou mít 
totiž pasivní CFC příjmy zdroj zpravidla v tom státě, kde se nachází plátce těchto příjmů. Skutečnost, že by tyto příjmy 
měly být zdaněny ve státě ovládající společnosti (resp. ČR), v tomto případě vychází z principu prospěchu, podle kterého 
mají být pasivní příjmy zdaněny ve státě rezidence příjemce těchto příjmů a nikoli ve státě jejich zdroje. Přičemž ČR 
na zahrnované CFC příjmy nahlíží tak, že příjemcem těchto příjmů by měla ovládající společnost a nikole uměle vytvořený 
prostředník v podobě CFC. Podrobněji ke zdroji příjmů a principu užitku vizte kapitolu 2 část 2.2.3.2 a kapitolu 4 část 4.2 
a dále např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 632. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 200, s. 9 a 12-14. 
690 Arnold uvádí, že „CFC pravidla, jejichž účelem je komplexně zabránit erozi základu daně, by se teoreticky měla aplikovat na všechny 
daňové rezidenty, kteří mají v zahraničních společnostech podstatnou účast, a na jejich základě by se na příjmy zahraničních společností, 
zahrnuté do základu daně ovládající spolenčosti v poměru podle výše její účasti v zahraniční společnosti, měla aplikovat daň státu rezidence 
ovládající společnosti, bez ohledu na daň zaplacenou v zahraničí zhraniční společností“. ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 635. Současně 
však podotýká, že vzhledem k „neúspěchu Akce 3 Projektu OECD a státu G20, se zdá, že byla opuštěna možnost využití CFC pravidel, 
jakožto opatření, které by mělo eliminovat též jinou erozi základu daně než tu, která se týká pasivních příjmů“. ARNOLD, Brian J., 
ref. č. 17, s. 634. 
691 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 120. Nicméně některé státy se od této koncepce CFC pravidel, které se vztahují pouze 
na pasivní příjmy CFC, která je rezidentem ve státě s nízkým daňovým zatížením, odchylují. Jako příklad lze uvést USA 
či Dánsko, které CFC pravidla aplikují bez ohledu na míru daňového zatížení ve státě daňové rezidence CFC. Dále pak 
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nevztahují na daňové rezidenty, jejichž účast v CFC není významná, ledaže jednají ve shodě s dalšími 

minoritními společníky.692 Typickým příkladem této podoby CFC pravidel je i právní úprava obsažená 

v § 38fa ZDP.693 

5.3 Konstrukční prvky CFC pravidel – rozsah působnosti CFC pravidel 

V této části kapitoly 5 je věnována pozornost konstrukčním prvkům, které určují rozsah 

působnosti CFC pravidel, a způsobu jakým jsou tyto prvky upraveny v rámci českých CFC pravidel 

v zákoně o daních z příjmů. Jedná se o výše zmíněné prvky v podobě (i) vymezení subjektu, který se 

kvalifikuje jako CFC, (ii) míry zdanění ve státě rezidence CFC a (iii) druhů příjmů, na které se 

CFC pravidla vztahují. 

5.3.1 Vymezení ovládané zahraniční společnosti a ovládající společnosti 

Teoretické vymezení pojmu ovládané zahraniční společnosti a ovládající společnosti jsou 

obsaženy výše v kapitole 3 části 3.2. V návaznosti na toto vymezení jsou v následujících částech práce 

analyzována kritéria, která pro jejich vymezení stanoví zákon o daních z příjmů. Pozornost 

je pak věnována zejména těm oblastem právní úpravy, které jsou na základě analýzy shledány 

jako problematické. Tyto oblasti jsou pak zkoumány též s ohledem na transponovanou právní úpravu 

směrnice ATAD a výstupy Akce 3 Projektu BEPS, které se týkají CFC pravidel a z nichž směrnice 

ATAD vychází694. 

5.3.1.1 Ovládaná zahraniční společnost 

Jako ovládaná zahraniční společnost se podle českých CFC pravidel kvalifikuje (i) daňový 

nerezident, 695 pokud v něm má ovládající společnost sama nebo s přidruženými osobami, přímo 

či nepřímo, podíl na základním kapitálu, hlasovacích právech či zisku, který je větší než 50 %696, a dále 

                                                
např. Brazílie aplikuje CFC pravidla též na všechny příjmy CFC, nikoli pouze příjmy pasivní povahy. K tomu vizte např. 
ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 634. Dále vizte též statistiky OECD k CFC pravidlům v jednotlivých státech. OECD. 
Controlled Foreign Company (CFC) Rules. Qdd.oecd.org [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: 
https://qdd.oecd.org/data/CFC/.ALL. 
692 ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 635. I v tomto případě se však lze setkat s výjimkami, jakými jsou např. brazilská, 
portugalská či švédská CFC pravidla, která se vztahují též na daňové rezidenty, kteří mají v CFC významnou účat, nikoli 
však takovou, která by sama o sobě umožnila CFC ovládat. Vizte Ibid a statistiky OECD k CFC pravidlům v jednotlivých 
státech. OECD. Controlled Foreign Company (CFC) Rules. Qdd.oecd.org [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: 
https://qdd.oecd.org/data/CFC/.ALL. 
693 K tomu vizte dále tuto kapitolu. 
694 K tomu vizte body odůvodnění 2 a 3 směrnice ATAD. 
695 V souvislosti s CFC pravidly zakotvenými ve směrnici ATAD Govind a Zolles vhodně poznamenávají, že směrnice 
sice v souvislosti s CFC pravidly (a dále např. v souvislosti se zdaněním při odchodu) používá pojem „daňový rezident“, 
tento pojem však blíže nedefinuje ani nestanoví žádnou kolizní normu, jak postupova v případě, že více jak dva státy 
kvalifikují určitého poplatníka jako svého daňového rezidenta, a tudíž i jako ovládající společnost. Uvedené pak může vést 
ke dvojímu právní zdanění jedné a té samé ovládající společnosti ve dvou členských státech EU. Vizte GOVIND, Sriram 
a Stephanie ZOLLES, ref. č. 273, s. 221. 
696 Vizte § 38fa odst. 4 písm. a) ZDP. 
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se jako CFC kvalifikuje (ii) stálá provozovna ovládající společnosti, která je umístěna ve státě, 

se kterým má ČR uzavřenu daňovou smlouvu, která vylučuje dvojí zdanění metodou vynětí697. 

Vymezení CFC tak koresponduje se směrnicí ATAD. Směrnice sice mezi kritéria pro kvalifikaci určité 

entity jako CFC řadí též míru daňového zatížení ve státě, ve kterém tato entita podléhá dani z příjmů 

právnických osob, tedy ve státě, kde je CFC daňovým rezidentem, popř. ve státě ve kterém se nachází 

stálá provozovna, pokud je CFC stálou provozovnou, ZDP však toto kritérium upravuje 

jako samostatný konstrukční prvek, a proto je i v rámci této práce posuzováno samostatně.698 

V prvním uvedeném případě je tak nutné nejprve posoudit, zda se zahraniční entita kvalifikuje 

jako poplatník daně z příjmů právnických osob z pohledu státu daňové rezidence ovládající 

společnosti, tedy z pohledu ČR. Způsob, jakým ZDP obecně ke kvalifikaci zahraničních entit 

přistupuje, je takový, že pokud pro účely vymezení poplatníka používá obecné pojmy 

(jako např. právnická osoba bez dalšího), pak se jako poplatník daně z příjmů právnických osob 

kvalifikuje i zahraniční entita srovnatelná s právnickou osobou založenou podle právního řádu ČR.699 

Problematikou, která však není zcela vyjasněna, je přístup české právní úpravy k zahraničním 

transparentním entitám. Současný závěr orgánů Finanční správy ČR je takový, že zahraniční entita se 

kvalifikuje jako poplatník pro účely české právní úpravy v případě, že je jako poplatník kvalifikována 

státem, podle jehož právního řádu je založena nebo v němž má sídlo.700 Bohužel ZDP v tomto ohledu 

neobsahuje výslovnou úpravu701 a současný přístup Finanční správy ČR vychází z pokynů Ministerstva 

financí ČR, které se týkají primárně kvalifikace zahraničních transparentních entit pro účely daňových 

smluv, aniž by však Finanční správa ČR odůvodňovala aplikaci tohoto přístupu též při posuzování 

                                                
697 Vizte § 38fa odst. 4 písm. b) ZDP. 
698 K tomuto konstrukčnímu prvku vizte kapitolu 5 část 5.3.2.1. 
699 Naopak je tomu v případě, že ZDP obsahuje výslovný odkaz na českou právní úpravu. Příkladem je pojem „podílový 
fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy“, kdy dle stávajícího výkladu Ministerstva financí ČR, který 
se týká použité legislativních techniky, „v případě, že se daná úprava může vztáhnout i na zahraniční obdoby, je nutné takovou skutečnost 
výslovně uvést, a to např. srovnatelné zahraniční fondy“. Vizte důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 170. Obdobně 
ke kvalifikaci zahraničních entit přistupuje např. Neměcko, které kvalifikuje zahraniční entitu jako poplatníka, pokud je 
svou povahou srovnatelná s entitami, které jsou za poplatníky považovány podle německé právní úpravy daně z příjmů. 
Tento test obsahuje poměrně široký soubor kritérií, které zohledňují jak závěry judikatury, tak jurisprudence. Podrobně 
k tomuto testu vizte např. WENZEL, Peter, ref. č. 135, s. 27-30. 
700 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ, 
ref. č. 69, s. 215-218. 
701 Ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) ZDP sice obsahuje koordinační pravidlo, to se však nevztahuje na případy, 
kdy podle právního řádu ČR se určitá entita kvalifikuje jako poplatník, tedy samostatný subjekt daně, avšak druhý stát tuto 
entitu považuje za transparentní. K tomu vizte též komentář k § 17 odst. 1 písm. g) ZDP. Vizte BERÁNEK, Petr, Radim 
BLÁHA, Savina FINARDI, Jiří HLAVÁČ, Lubomír JANOUŠEK, Drahomíra MARTINCOVÁ a Zdeněk MORÁVEK. 
Zákon o daních z příjmů: Komentář. ASPI [online]. Wolters Kluwer [cit. 2021-5-29]. ISSN 2336-517X. Dostupné z: 
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/39625/1/2. Z hlediska vyhýbání se zdanění a aplikace opatření 
proti vyhýbání se zdanění, je tato situace problematická zejména z hlediska vzniku hybridního nesouladu, méně 
problematická je z hlediska aplikace CFC pravidel. 
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zahraničních entit v situacích, kdy se daňové smlouvy neaplikují.702  Navíc jsou tyto pokyny závazné 

pouze v rámci Finanční správy ČR703.704 Z hlediska eliminace vyhýbání se zdanění je tato problematika 

relevantní především z hlediska vyhýbání se zdanění prostřednictvím hybridních nesouladů.705 

Z hlediska samotné aplikace CFC pravidel však problematická není.706 V případě kdy bude zahraniční 

entita považována za transparentní, dojde ke zdanění všech jejích příjmů v rukou společníka, který je 

daňovým rezidentem ČR a aplikace CFC pravidel tak není potřebná. V opačném případě, kdy bude 

entita kvalifikována jako poplatník, lze při splnění dalších podmínek § 38fa zákona o daních z příjmů 

CFC pravidla aplikovat. V obou případech tak dojde ke zdanění příjmů, u nichž hrozí riziko eroze 

základu daně ovládající společnosti v ČR. 

Aby se zahraniční entita, která je z pohledu ZDP považována za poplatníka – daňového 

nerezidenta, kvalifikovala jako CFC, je nutné splnit též podmínku účasti ovládající společnosti v této 

zahraniční entitě. Této problematice se podrobněji věnuje následující část práce 5.3.1.3. 

Dále se jako CFC kvalifikuje stálá provozovna ovládající společnosti, a to v případě, že je tato 

stálá provozovna umístěna ve státě, s nímž má ČR uzavřenou daňovou smlouvu, která zamezuje 

dvojímu zdanění příjmů metodou vynětí. Aplikaci CFC pravidel není nutné vztahovat na stálé 

provozovny ve státech, s nimiž je uzavřena daňová smlouva, která zamezuje dvojímu zdanění příjmů 

metodou zápočtu, jelikož v těchto případech nevzniká riziko, že by příjmy byly zdaněny nedostatečně 

pouze ve státě, kde se stálá provozovna nachází.707 Současně u stálé provozovny není nutné stanovit 

kritérium pro ovládání ze strany daňového rezidenta ČR, jelikož stálá provozovna je součástí tohoto 

rezidenta a v případě české právní úpravy daní z příjmů tento institut slouží pouze k určení zdroje 

příjmů pro účely daňových smluv.708 

                                                
702 Vizte HRDLIČKA, Lukáš, ref. č. 72, s. 35-37. 
703 KOBÍK, Jaroslav, 2016. Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím. Olomouc: Anag, s. 23. ISBN 978-80-7554-029-
4. 
704 K tomu podrobněji vizte HRDLIČKA, Lukáš, ref. č. 72, s. 35-37. ; SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel 
FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 215-218. Dále vizte též sdělení Ministerstva 
financí ze dne 31. 3. 2006 k praktické aplikaci Pokynu č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích 
ze zdrojů na území ČR, č.j.: 15/32 567/2006-153. 
705 Zákon o daních z příjmů sice obsahuje koordinační pravidlo, podle K tomu vizte blíže např. HRDLIČKA, Lukáš, 
ref. č. 72, s. 35-37. 
706 Z tohoto důvodu se práce problematice právní kvalifikace zahraničních transparentních entit podrobněji nevěnuje. 
Autorka nicméně bere v potaz, že se jedná o problematiku, která obecně do budoucna vyžaduje podrobnější analýzu 
a nalezení vhodného řešení. SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA 
a Ivana VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 215-218. 
707 K tomu vizte též HRDLIČKA, Lukáš and Petra ŠMIRAUSOVÁ, ref. č. 73, s. 33. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. 
708 Vizte § 38fa odst. 4 písm. b) ZDP. K tomu vizte též kapitolu 3 část 3.2.2. Podrobně k institutu stálé provozovny 
vizte např. SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 
VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 55-108. 
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5.3.1.2 Ovládající společnost 

Jako ovládající společnost se podle § 38fa odst. 3 ZDP kvalifikuje poplatník daně z příjmů 

právnických osob, který je daňovým rezidentem ČR709 a který splňuje další podmínky stanovené ZDP 

v závislosti na tom, zda je CFC subjektem daně či je stálou provozovnou tohoto daňového rezidenta. 

V prvním případě se daňový rezident ČR kvalifikuje jako ovládající společnost, pokud splňuje dvě 

podmínky, a to že se (i) podílí na základním kapitálu zahraniční entity a (ii) naplňuje některé z kritérií 

stanovené pro určení ovládání této zahraniční entity.710 Vedle druhé zmíněné podmínky, která 

je společná pro vymezení ovládající společnosti i CFC (a které se věnuje následující část práce 5.3.1.3), 

je tak nutné, aby se daňový rezident vždy podílel na základním kapitálu zahraniční entity (přímo 

či nepřímo), přestože výše podílu na základním kapitálu CFC nehraje v tomto případě roli (může tedy 

být pouze v řádu jednotek procent)711.712 Na rozdíl od směrnice ATAD tak samotné naplnění kritérií 

kontroly nad CFC v případě ZDP nepostačuje k tomu, aby se poplatník kvalifikoval jako ovládající 

společnost. V tomto směru je tak ZDP benevolentnější než směrnice ATAD713. Nicméně kritéria 

podílu na základním kapitálu či hlasovacích právech jsou z hlediska možnosti využití zahraniční entity 

za účelem eroze základu daně relevantnější, než je kritérium podílu na zisku, jelikož pro odsunutí 

daňové povinnosti potřebuje ovládající společnost disponovat takovými právy v CFC, která jí umožní 

rozhodovat o jejím jednání a rozdělení zisku.714 Rozsah působnosti český CFC pravidel je tak sice 

ve srovnání se směrnicí ATAD užší, co se týče daňových rezidentů, na které je možné CFC pravidla 

aplikovat, lze jej však s ohledem na účel CFC pravidel považovat za přesnější, jelikož lépe míří 

na situace, které jsou rizikové z hlediska vyhýbání se zdanění. 

                                                
709 V souvislosti s CFC pravidly zakotvenými ve směrnici ATAD Govind a Zolles dále poznamenávají, že směrnice blíže 
nevysvětluje obsah pojmu „daňový poplatník podléhající v jednom nebo více členských státech dani z příjmů právnických osob“, přičemž 
dospívají k závěru, že je nutno rozlišovat mezi subjekty, které se sice kvalifikují jako poplatníci daně, nicméně jsou od této 
daně např. osvobozeni (a tudíž se na ně směrnice ATAD vztahuje), a mezi subjekty, které se vůbec jako poplatníci daně 
nekvalifikujím(a tudíž se na ně směrnice ATAD nevztahuje). Vizte GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, ref. č. 273, 
s. 221. Dále vizte též čl. 1 směrnice ATAD. 
710 Vizte § 38fa odst. 3 písm. a) ZDP. 
711 Důvodová zpráva k zákonu č. 80/2019 Sb., k tomu uvádí následující: „Kritérium podílu na hlasovacích právech a práva na podíl 
na zisku tedy pro určení ovládající společnosti nemají význam, pokud daná společnost nemá zároveň i podíl na základním kapitálu ovládané 
zahraniční společnosti. Pro to, aby se daňový rezident stal ovládající společností, není nutné, aby měl sám více než poloviční podíl na základním 
kapitálu ovládané zahraniční společnosti nebo na jejím zisku nebo držel více než polovinu hlasovacích práv, postačí jakýkoli podíl 
(přičemž zbytek podílu do požadovaných více než 50 % mohou vlastnit jemu přidružené osoby, a to jak jiní daňoví rezidenti České republiky, 
tak nerezidenti), a to i držený nepřímo, tedy přes jiné poplatníky.“ Vizte důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 185. 
712 Některá CFC pravidla naopak vyžadují určitou minimální výši podílu na základním kapitálu, proto aby se poplatník 
kvalifikoval jako ovládající společnost. Důvodem pro tuto koncepci CFC pravidel (označovanou jako „minimum ownership 
requirement“ či „minimum required ownership“) je skutečnost, že společníci s minimální účastí v CFC nemají možnost ovlivnit 
rozhodování CFC. Pokud se však jedná o přidružené osoby obvykle jsou zohledněni při určení toho, zda je CFC ovládána 
či nikoli. K tomu blíže vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 120. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 38. 
713 Vizte čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice ATAD. 
714 K obdobné argumentaci vizte např. MOSER, Till a Sven HENTSCHEL, 2017. The Provisions of the EU Anti-Tax 
Avoidance Directive Regarding Controlled Foreign Company Rules: A Critical Review Based on the Experience 
with the German CFC Legislation. Intertax. Kluwer Law International, 45(10), s. 610. ISSN 0165-2826. 
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V případě, že je CFC stálou provozovnou, pak se vyhodnocuje pouze skutečnost, zda je tato 

provozovna umístěna ve státě, s nímž má ČR uzavřenu daňovou smlouvu, na jejímž základě se dvojí 

zdanění eliminuje metodou vynětí. Kritérium kontroly a podílu na základním kapitálu je v tomto 

případě irelevantní, jelikož stálá provozovna je součástí daňového rezidenta ČR.715 

Jako ovládající společnost se podle ZDP může kvalifikovat pouze poplatník daně z příjmů 

právnických osob, který je daňovým rezidentem ČR. CFC pravidla se proto neaplikují na daňové 

rezidenty, kteří jsou fyzickými osobami, i když naplní kritéria kontroly a podílu na základním kapitálu 

CFC, která jsou stanovena v § 38fa odst. 3 a 4 ZDP (jejich podíly v CFC jsou však zohledněny 

jako podíly osob přidružených poplatníkovi daně z příjmů právnických osob, a to za účelem určení, 

zda je zahraniční společnost ovládána či nikoli)716. Omezení rozsahu působnosti CFC pravidel 

pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob koresponduje se skutečností, 

že směrnice ATAD harmonizuje právní úpravu proti vyhýbání se zdanění pouze v oblasti daně 

z příjmů právnických osob.717 Právní úprava daně z příjmů fyzických osob nadále (co se týče opatření 

proti vyhýbání se zdanění) zůstává výlučně v rukou jednotlivých členských států EU a zakotvení 

CFC pravidel, která se aplikují též na poplatníky daně z příjmů fyzických osob, je tak v rámci EU 

limitováno pouze primárním právem EU718. Omezení rozsahu působnosti CFC pravidel pouze 

na poplatníky daně z příjmů právnických osob tak vytváří prostor pro vyhnutí se těmto pravidlům, 

přičemž z věcného hlediska neexistuje pádný důvod, proč by rozsah působnosti měl být tímto 

způsobem omezen.719 Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob naplní kritéria ovládaní, pak má 

stejné možnosti odklonit příjmy do CFC a kumulovat je v ní jako poplatník daně z příjmů právnických 

osob. Právní úprava by tak měla pamatovat i na tyto stejně rizikové situace, přestože jejich výskyt 

může být nižší ve srovnání se situacemi, kdy je ovládající společností poplatník daně z příjmů 

právnických osob.720 

                                                
715 K tomu dále vizte následující část práce 5.3.1.3, která se věnuje kritériu ovládání CFC ze strany ovládající společnosti.  
716 K tomu vizte § 38fa odst. 5 ZDP a kapitolu 5 část 5.3.1.3. 
717 K rozsahu působnosti směrnice ATAT vizte čl. 1 směrnice ATAD a dále body odůvodnění 1 až 3 směrnice ATAD, 
které uvádí, že směrnice ATAD představuje reakci závěry Projektu BEPS OECD a implementaci těchto závěrů na úrovni 
EU. Přitom závěrečná zpráva Akce 3 Projektu BEPS stanoví doporučení pro implemenatci CFC pravidel zejména 
s ohledem na nadnárodní společnosti složené z právnických osob a jiných entit odlišných od fyzických osob. Nicméně 
tato zpráva současně uvádí, že institut „CFC pravidel není ze své povahy omezen na situace, kdy je CFC ovládána právnickými osobami, 
a státy by měly zvážit vytvoření takových CFC pravidel, která se budou vztahovat též na situace, kdy je CFC ovládána fyzickou osobou“. 
Vizte OECD, ref. č. 6, s. 11-12. 
718 K tomu vizte kapitolu 5 část 5.2 a poznámku pod čarou č. 677. 
719 Vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 127. ; OECD, ref. č. 6, s. 11-12. 
720 K tomu vizte též HRDLIČKA, Lukáš and Petra ŠMIRAUSOVÁ, ref. č. 73, s. 37. 
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5.3.1.3 Kritérium ovládání zahraniční společnosti 

Kritéria, která ZDP stanovuje pro určení vztahu mezi zahraniční entitou a daňovým 

rezidentem ČR, vychází ze směrnice ATAD, a to jak v případě druhu kritérií, tak jejich výše. Jedná se 

přitom pouze o kritéria formálního charakteru, a to právní a ekonomické. V případě právního kritéria 

se jedná o více jak 50% podíl na základním kapitálu či o více jak 50% podíl na hlasovacích právech, 

V případě ekonomického kritéria se jedná o podíl na zisku vyšší jak 50 %. Stanovení nižšího limitu 

přitom směrnice ATAD výslovně zmiňuje jako jednu z možností právní úpravy, kterou státy mohou 

stanovit nad rámec minimální úrovně harmonizace „za účelem zajištění vyšší ochrany“721 „vnitrostátních 

základů daně z příjmů právnických osob“722. V souladu s minimálními požadavky směrnice ATAD723 

je přitom k naplnění těchto kritérií podle ZDP dostačující, pokud je naplní (i) jak sám daňový rezident, 

(ii) tak tento daňový rezident společně s přidruženými osobami, bez ohledu na výši podílu, kterou 

každá z těchto přidružených osob v CFC drží724.725 Samotné naplnění těchto kritérií však podle ZDP 

(na rozdíl od směrnice ATAD) nepostačuje k tomu, aby se poplatníci kvalifikovali jako ovládající 

společnost a CFC, jelikož ZDP vyžaduje, aby současně byla vždy splněna podmínka účasti ovládající 

společnosti na základním kapitálu CFC, i když bez ohledu na její výši (může tedy být pouze  v řádu 

jednotek procent).726 Při posuzování zda je naplněno kritérium ovládání, jsou zohledněny též podíly 

v CFC, které drží osoby přidružené ovládající společnosti. Těmito přidruženými osobami mohou být 

poplatníci daně z příjmů právnických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty a dále ti kteří nemají podíl 

na základním kapitálu CFC, a proto se nemohou kvalifikovat jako ovládající společnost. Dále mohou 

být přidruženými osobami též daňoví rezidenti i nerezidenti, kteří jsou poplatníky daně z příjmů 

fyzických osob, přestože sami o sobě se nemohou kvalifikovat jako ovládající společnost podle ZDP. 

                                                
721 Bod odůvodnění 12 směrnice ATAD. 
722 Čl. 3 směrnice ATAD. 
723 Vizte čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice ATAD. 
724 Kritéria pro vymezení přidružených osob odpovídají minimálním požadavkům stanoveným směrnicí ATAD. 
Přidruženými osobami jsou tak pro účely českých CFC pravidel takové osoby, které jsou kapitálově spojené 
(tzn. že se na základě § 23 odst. 7 písm. a) a b) ZDP jedná o takové osoby, kdy se jedna přímo či nepřímo podílí 
na hlasovacích právech či základním kapitálu jedné či více jiných osob nejméně ve výši 25 %) nebo, „pokud má jedna osoba 
právo na alespoň 25 % podílu na zisku druhé osoby“. Vizte § 38fa odst. 5 ZDP. K problematice posuzování, zda jsou naplněna 
kritéria stanovená pro kapitálově spojené osoby v § 23 odst. 7 písm. a) a b) ZDP vizte např. PILAŘOVÁ, Ivana, 2015. 
Spojené osoby. Daně, účetnictví, právo, práce a mzdy pro profesionály [online]. Praha: Verlag Dashöfer [cit. 2021-5-29]. Dostupné 
z: https://www.du.cz/33/spojene-osoby-uniqueidmRRWSbk196FNf8-
jVUh4EiWyicORAJ6k3f9JfFcziqb2ZspOsA8wwA/.  
725 Avi-Yonah tento koncept označuje jako „global domestic ownership“, Arnold jako „constructive ownership“, přičemž uvádí, 
že jeho účelem je zamezit vyhýbání se aplikaci CFC pravidel, které by mohlo být jinak dosaženo tím, že podíly budou 
rozděleny mezi větší počet minoritních společníků, kteří samostatně stanovená kritéria nenaplní. Vizte AVI-YONAH, 
Reuven S., ref. č. 94, s. 38. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 122. Arnold dále zmiňuje, že některé státy limitují počet 
přidružených osob, které musí kritéria naplnit, aby se CFC pravidla mohl aplikovat. Ibid. 
726 K tomu vizte též tuto kapitolu část 5.3.1.2. 
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Z hlediska posuzování naplnění kritérií ovládání je neméně významný okamžik, ke kterému se 

jejich naplnění posuzuje. Řada CFC pravidel posuzuje naplnění těchto kritérií ke konci zdaňovacího 

období CFC.727 Toto časové kritérium se však nejeví jako vhodné, pokud má být cílem CFC pravidel 

eliminovat vyhýbání se zdanění vzhledem k tomu, že manipulace s podíly na základním kapitálu, 

hlasovacích právech či zisku je poměrně snadná a umožňuje tak ovlivnit též naplnění kritérií ovládání, 

která jsou od těchto podílů v CFC odvozena.728 Právní úprava § 38fa ZDP není v tomto směru 

explicitní. Nicméně z ustanovení § 38fa odst. 7 ZDP729  je třeba dovodit, že okamžikem, ke kterému 

se naplnění kritérií ovládání posuzuje, je vždy okamžik, ke kterému se na základě tohoto ustanovení 

posuzuje výše podílu ovládající společnosti na základním kapitálu CFC. Výše podílu na základním 

kapitálu CFC je přitom posuzována za účelem určení podílu na CFC příjmech, které mají být následně 

zahrnuty do základu daně ovládající společnosti. K tomuto okamžiku (tedy k okamžiku posouzení 

výše podílu ovládající společnosti na základním kapitálu CFC) je totiž nutné současně vždy posoudit, 

zda jsou naplněna kritéria ovládaní a daňový rezident se tudíž kvalifikuje v daný okamžik 

jako ovládající společnost, jejíž podíl na základním kapitálu může být následně zkoumán. Lze proto 

dospět k závěru, že okamžik zkoumání všech těchto kritérií je totožný (jak kritérií ovládání, tak kritéria 

podílu na zisku pro účely přiřazení podílu na zahrnovaných příjmech). Problematické je však samotné 

vymezení tohoto okamžiku. Tímto problémem se podrobněji zabývá část této kapitoly 5.4.2, lze jej 

však shrnout tak, že přestože záměrem zákonodárce bylo, aby se tato kritéria posuzovala vždy 

k okamžiku, kdy jednotlivé činnosti či nakládání s majetkem uskutečnila ovládaná zahraniční 

společnost730, tak ze znění ustanovení § 38fa odst. 1 a 7 ZDP vyplývá, že tento okamžik, ke kterému 

se kritéria posuzují, je pouze jeden, a to konec zdaňovacího období CFC.731 Tento druhý přístup 

                                                
727 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 127. 
728 Arnold k tomu dále uvádí, že se takto nastavený okamžik posuzování kritéria ovládání může jevit jako nespravedlivý, 
jelikož ovládající osoba, která splní podmínky pro aplikaci CFC pravidel na konci zdaňovacícho období CFC, bude 
pak na základě těchto pravidel zdaněna pro veškeré její příjmy, přestože se stala společníkem CFC až na konci jejího 
zdaňovacího období. Lze však předpokládat, že při nabytí podílů v CFC tuto skutečnost ovládající společnost zváží 
a zohlední ji a okamžik nabytí podílů v CFC této skutečnosti případně přizpůsobí. Vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, 
s. 127. 
729 Ustanovení § 38fa odst. 7 ZDP stanoví: „Na činnost ovládané zahraniční společnosti a nakládání s jejím majetkem se hledí, 
jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky pouze v poměrné části vypočítané podle jejího podílu na základním 
kapitálu ovládané zahraniční společnosti k okamžiku uskutečnění této činnosti nebo tohoto nakládání s jejím majetkem. Podíl ovládající 
společnosti na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti se snižuje o část podílu drženou prostřednictvím jiné ovládající společnosti, 
která není základním investičním fondem.“ 
730 Uvedený záměr zákonodárce pak následuje Finanční správa ČR, když informace GFŘ k aplikaci ATAD na straně 15 
uvádí, že „pokud poplatník nebude po celé zdaňovací období ovládající společností, potom vyýše zahrnovaného příjmu se bude zjišťovat pouze 
za část zdaňovacího období, kdy byly naplněny podmínky ovládající společnosti a ovládané zahraniční společnosti.“ Z uvedeného závěru 
a příkladu uvedeného na téže straně této informace, je zřejmé, že výklad GFŘ je totožný přístupem, který je uveden 
v důvodové zprávě k zákonu č. 80/2019 Sb., na její straně 182 a podle kterého „Samotná skutečnost, zda se jedná o ovládanou 
zahraniční společnost (tedy zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3) (nyní odst. 4) a zda se tedy na konkrétní činnost nebo nakládání 
s majetkem vztahuje fikce uvedená v odstavci 1, se však posuzuje vždy k okamžiku, kdy byly daná činnost či nakládání s majetkem opravdu 
uskutečněny, tedy v průběhu zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.“ 
731 K této problematice dále vizte tuto kapitolu část 5.4.2. 
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(přestože jej některá CFC pravidla následují)732 není žádoucí vzhledem k tomu, že ovládající 

společnosti umožňuje vyhnout se zdanění zahrnovaných příjmů tím, že před koncem zdaňovacího 

období CFC dočasně převede svůj podílu na jinou společnost, která není daňovým rezidentem, čímž 

nenaplní kritéria ovládání a nekvalifikuje se jako ovládající společnost. 

Další otázku, kterou § 38fa ZDP ani směrnice ATAD výslovně neřeší, je způsob, jakým se 

posuzuje naplnění kritéria ovládání v případě, že daňový rezident ČR drží podíly v CFC nepřímo, tedy 

prostřednictvím další entity. Teorie pracuje nejméně se dvěma možnými přístupy.733 První z nich je 

více formálního charakteru a je založen na násobení velikosti podílů jednotlivých subjektů. Druhý 

z nich je založen na předpokladu, že více jak 50% účast na hlasovacích právech734 umožňuje 

společníkovi vykonávat efektivní kontrolu nad rozhodováním zahraniční společnosti, a proto fakticky 

z hlediska kritéria ovládání odpovídá podílu ve výši 100 %.735 První přístup (násobení podílů) lze 

ilustrovat na příkladu č. 8, kdy daňový rezident ve státě A drží podíl ve výši 70 % na základním kapitálu 

zahraniční společnosti B, která je daňovým rezidentem ve státě B. Společnost B pak drží 60% podíl 

na základním kapitálu společnosti C, která je daňovým rezidentem ve státě C. Pokud je kritérium 

ovládání stanoveno ve výši více jak 50% podílu, jako je tomu v případě ZDP, pak je kritérium ovládání 

naplněno ve vztahu mezi společností A a B a dále ve vztahu mezi společností B a C. Avšak není 

naplněno ve vztahu mezi společností A a C, protože podíl společnosti A je pouze ve výši 42 %, a tedy 

pod hranicí stanovenou § 38fa odst. 4 ZDP. 

                                                
732 Vizte např. PALATICKÁ, Eva, ref. č. 795, s. 263. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 127. 
733 Vizte např. SEIXAS, Tiago Sousa, ref. č. 361, s. 216-217. Dále vizte též OECD, ref. č. 6, s. 29. 
734 Případně jakákoli jiná účast daňového rezidenta, která mu umožňuje vykonávat dostatečný vliv v CFC. 
735 Vizte SEIXAS, Tiago Sousa, ref. č. 361, s. 217. 
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Schéma č. 8: Nepřímý podíl na CFC – formální přístup k určení vztahu ovládání 

 

Následující příklad č. 9 ilustruje druhý výše zmíněný přístup, který přepokládá, že více 

jak 50% účast na hlasovacích právech fakticky z hlediska kritéria ovládání odpovídá podílu 

ve výši 100 %. Společnosti i jejich podíly jsou v tomto případě stejné jako v předchozím příkladu č. 8. 

Přestože velikost podílu společnosti A ve společnosti C je opět pouze 42 %, společnost A má natolik 

velkou účast ve společnosti B, že jí tato účast umožňuje vykonávat efektivní kontrolu 

nad rozhodováním společnosti B a tím i nad rozhodováním společnosti C. Proto se na základě tohoto 

přístupu společnost A kvalifikuje jako ovládající společnost. 
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Schéma č. 9: Nepřímý podíl na CFC – materiální přístup k určení vztahu ovládání 

 

Tento přístup by měl být preferován vzhledem k tomu, že zohledňuje faktický stav a postihuje 

tak případy, které jsou z hlediska vyhýbání se zdanění rizikové, ale při aplikaci prvního přístupu by se 

na ně CFC pravidla nevztahovala. Velikost příjmů, které pak budou následně v rukou ovládající 

společnosti na základě CFC pravidel zdaněny, by se však měla odvíjet od velikosti skutečného podílu 

na základním kapitálu, tedy podílu ve výši 42 %.736 Přestože se jedná o zásadní otázku z hlediska 

rozsahu působnosti CFC pravidel, a tím i právní jistoty poplatníků, důvodová zpráva k zákonu 

č. 80/2019 Sb., ani informace Generálního finančního ředitelství vydaná k aplikaci právní úpravy 

transponované na základě směrnice ATAD se k této otázce nevyjadřují. Touto otázkou se nezabývají 

ani jiní čeští autoři a k uvedené problematice se nevyjadřuje ani odůvodnění směrnice ATAD. Jisté 

vodítko je však možné hledat v návrhu právní úpravy CCCTB737, který stanovuje kritéria pro určení 

                                                
736 Vizte též OECD, ref. č. 6, s. 29. 
737 Vizte Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) 
COM/2016/0683 final - 2016/0336 (CNS). Dostupné také z: 
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vk8nmhjd3f6h. (dále jen „návrh CCCTB“). 
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vztahu mateřských a dceřiných společností, které jsou považovány za jednu skupinu pro účely 

konsolidace základu daně. Ten ve svém článku 5 stanoví, že v případě, že je naplněno kritérium 

stanovené ve výši více jak 50% podílu na hlasovacích právech, pak se pro účely nepřímého podílení 

má za to, že mateřská společnost drží 100 % těchto práv.738 V případě kritérií v podobě podílu 

na základním kapitálu a podílu na zisku se pak tyto podíly, pro účely nepřímého podílení se, násobí.739 

Přitom směrnice ATAD z hlediska připravovaného návrhu CCCTB představuje pouze dočasné 

opatření proti BEPS, které by mělo být později začleněno do právní úpravy CCCTB740. 

Lze proto dospět k závěru, že k posuzování kritéria ovládání v případě nepřímého podílu by mělo být 

přistupováno obdobným způsobem.741 

5.3.2 Omezení rozsahu působnosti CFC pravidel 

Konstrukčním prvkem, který je v určité podobě u velké části CFC pravidel zastoupen, 

je omezení rozsahu působnosti stanovením určitých minimálních hodnot, kterých je třeba dosáhnout, 

aby se CFC pravidla aplikovala, popř. stanovením určitých výjimek.742 Účelem těchto omezení je 

vymezit rozsah působnosti CFC pravidel takovým způsobem, že se budou vztahovat 

pouze na případy, které jsou z hlediska eroze základu daně skutečně rizikové. Případy, s nimiž takové 

riziko spojeno není, by měly být ponechány mimo jejich působnost, čímž se eliminuje výše 

administrativních i vyvolaných nákladů, které by jinak v souvislosti s aplikací těchto pravidel 

vznikaly.743 Je však zapotřebí znovu připomenout primárně preventivní povahu tohoto opatření. 

V ideálním případě by tak CFC pravidla měla eliminovat erozi základu daně, aniž by došlo k jejich 

                                                
738 Vizte čl. 5 odst. 2 písm. a) návrhu CCCTB, který zní: 
„1. Způsobilými dceřinými společnostmi jsou všechny přímé i nepřímé dceřiné společnosti, ve kterých má mateřská společnost tato práva: 
a)právo vykonávat více než 50 % hlasovacích práv a 
b)vlastnické právo odpovídající více než 75 % kapitálu dceřiné společnosti nebo vlastní více než 75 % práv spojených s nárokem na zisk. 
2. Pro účely výpočtu prahových hodnot uvedených v odstavci 1 ve vztahu k nepřímým dceřiným společnostem se použijí tato pravidla: 
a)jakmile je u dceřiné společnosti dosaženo prahové hodnoty pro hlasovací práva, má se za to, že mateřská společnost drží 100 % těchto práv; 
b)nárok na zisk a vlastnictví kapitálu se vypočítají vynásobením podílů přímo či nepřímo držených v dceřiných společnostech na všech úrovních 
společnosti. Při tomto výpočtu se vezmou v potaz také vlastnická práva ve výši 75 % nebo menší, která přímo nebo nepřímo drží mateřská 
společnost, včetně práv ve společnostech, které jsou rezidenty třetí země.“ 
Návrh CCCTB, ref. č. 737, s. 21. 
739 Vizte čl. 5 odst. 2 písm. b) návrhu CCCTB, ref. č. 737, s. 21. 
740 Vizte návrh CCCTB, ref. č. 737, s. 4. 
741 Zůstává nicméně nezodpovězenou otázkou kdy a zda vůbec bude tento projekt realizován. 
742 K možným způsobům, jakým lze tato omezení rozsahu půsbnosti CFC pravidel koncipovat vizte např. OECD, ref. č. 6, 
s. 33-41. V souvislosti se závěrečnou zprávou Akce 3 Projektu BEPS je současně vhodné zmínit, že doporučení v této 
zprávě uvedené jsou ve většině případů výsledkem eklektismu, který čerpá z koncepce jednotlivých existujících CFC 
pravidel. Vizte např. RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 204-205. 
743 Vizte např. OECD, ref. č. 6, s. 14-15. Komplexnost CFC pravidel a tím i administrativní zátěž s jejich aplikací spojenou 
dále ovlivňuje především skutečnost, zda jsou CFC pravidla koncipována spíše na základě formálních kritérií či materiální 
kritériích. Čím více formální povahu CFC pravidla mají tím, tím je jednodušší jejich aplikace, avšak současně i možnost se 
jejich aplikaci vyhnout, a naopak. Vizte Ibid. 
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aplikaci a tím i vzniku souvisejících nákladů.744 Omezení, která v návaznosti na směrnici ATAD stanoví 

§ 38fa ZDP, je omezení rozsahu působnosti CFC pravidel pouze (i) na ovládané zahraniční 

společnosti, které jsou daňovými rezidenty ve státě s nízkou mírou daňového zatížení,745 (ii) na situace, 

kdy CFC nevykonává podstatnou hospodářskou činnost,746 a (iii) na taxativně vymezené druhy 

příjmů.747 

Co se týče vymezení rozsahu působnosti CFC pravidel v závislosti na míře daňového zatížení 

ve státě rezidence CFC, teorie rozlišuje dva základní přístupy, a to (i) globální přístup a (ii) jurisdikční 

přístup.748 Na základě prvního z těchto přístupů, globálního přístupu, se CFC pravidla aplikují 

bez ohledu na míru zdanění ve státě, ve kterém je CFC daňovým rezidentem.749 Současně se s tímto 

přístupem v jeho čisté podobě pojí omezení rozsahu působnosti CFC pravidel pouze na určitý, 

zpravidla taxativně vymezený, okruh příjmů CFC (obvykle pasivních), které jsou rizikové z hlediska 

eroze základu daně (jedná se o tzv. transakční750 přístup k vymezení CFC příjmů).751 V případě 

jurisdikčního přístupu se CFC pravidla aplikují pouze v případě, že je CFC daňovým rezidentem 

ve státě s nízkou mírou daňového zatížení. V případě tohoto přístupu v jeho čisté podobě jsou 

pak zdaněny všechny příjmy plynoucí CFC (tento přístup k vymezení rozsahu CFC příjmů 

je označován též jako jurisdikční)752. Není však výjimkou, že jurisdikční přístup je kombinován 

s transakčním přístupem, kdy je rozsah působnosti CFC pravidel omezen na vybrané pasivní příjmy 

                                                
744 V souvislosti s preventivní povahou CFC pravidel Arnold uvádí, že „obecně bývají CFC pravidla jedněmi z nejkomplexnějších 
ustanovení daňového systému jednotlivých států, vyžadují, aby správce daně měl dostatečné znalosti a personální a administrativní prostředky, 
což pro mnohé státy představuje nesnadnou výzvu, zejména pro státy rozvojové. Nicméně by mělo být pamatováno, že CFC pravidla jsou 
koncipována jako preventivní (opatření) a maximálně efektivní jsou, pokud poplatníky odradí od odklánění příjmů do ovládaných 
zahraničních společností“.  ARNOLD, Brian J., ref. č. 17, s. 633. Vizte též OECD, ref. č. 6, s. 13-14. ; OATS, Lynne, Angharad 
MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 552. ; PISTONE, pasquale a Guglielmo MAISTO, 2008. A European Model 
for Tax Member States' Legislation on the Taxation of Controlled Foreign Subsidiaries (CFCs) - Part I. European taxation. 
505. 
745 Případně stálé provozovny ovládající společnosti umístěné ve státě s nízkou mírou zdanění. Vizte § 38fa odst. 1 písm. b) 
ZDP. 
746 Vizte § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP. 
747 Vizte § 38fa odst. 6 ZDP. 
748 Vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 122-124. ; AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 39. 
749 ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 122. Tento přístup bude obyvkle následován v případě, že účelem CFC pravidel 
je zabránit obecně odlivu kapitálu ze státu aplikujícího CFC pravidla, jako je otu např. v případě USA. Vizte např. AVI-
YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 39. ;  RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 197.  
750 Vizte např. PINELLI, Martino, ref. č. 594, s. 274. ; DANON, Robert J., 2018. Some Observations on the Crave-out 
Clause of Article 7(2)(a) of the ATAD with Regard toThird Countries. WEBER, Dennis, PISTONE, Pasquale, ed. 
The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study. Amsterdam: IBFD, s. 371. ISBN 978-3-7073-3846-
1. 
751 AVI-YONAH, Reuven S., ref. č. 94, s. 39. 
752 Lze se setkat též s označením „entity approach“. Vizte např. PINELLI, Martino, ref. č. 594, s. 274. K tomu Arnold 
dodává, že tento přístup je obvykle spojen se zakotvením výjimky z aplikace CFC pravidel v případě, že CFC vykonává 
reálnou ekonomickou činnost. Pokud však CFC pod tuto výjimku nespadá, pak se CFC pravidla aplikují na všechny její 
příjmy. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 124.  
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CFC, která je daňovým rezidentem ve státě s nízkou mírou daňového zatížení.753 Na kombinaci těchto 

přístupů je založena též právní úprava českých CFC pravidel, přičemž tyto přístupy jsou doplněny 

výjimkou pro případy, kdy CFC vykonává podstatnou hospodářskou činnost754.755 

5.3.2.1 Jurisdikční přístup756 

Co se týče rozsahu působnosti CFC pravidel s ohledem na míru daňového zatížení ve státě 

daňové rezidence CFC, česká právní úprava převážně kopíruje minimální požadavky stanovené 

v čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice ATAD. Vztahuje se tak pouze na CFC, která je rezidentem ve státě 

s nízkou mírou daňového zatížení, přičemž referenční hodnotu pro porovnání míry zdanění ve státě 

rezidence CFC představuje daň, která by byla této CFC stanovena, pokud by byla daňovým rezidentem 

České republiky. Pro účely určení zda se jedná o stát s nízkou mírou daňového zatížení, se přitom 

vychází z výše daně, kterou CFC skutečně zaplatila a kterou by zaplatila, kdyby byla daňovým 

rezidentem ČR, a to ze všech svých příjmů, tedy nejen z taxativně vymezených příjmů, které jsou 

následně zahrnuty do základu daně ovládající společnosti.757 Současně jsou porovnávány výsledné 

daně, nikoli pouze nominální sazby daně, jelikož porovnání nominálních sazeb daní není z hlediska 

zjištění „skutečného daňového zatížení společnosti“758 dostačující „protože výsledná daň je ovlivňována i dalšími 

konstrukčními prvky daně, např. položkami odčitatelnými od základu daně či slevami na dani“ 759.760 

Za nedostatečné je pak zdanění příjmů CFC na základě § 38fa odst. 1 písm. b) ZDP považováno 

v takovém případě, kdy daň skutečně zaplacená CFC je nižší než polovina daně, která by jí byla 

                                                
753 Avi-Yonah nicméně uvádí, že rozsah většiny existujících CFC pravidel je obdobný bez ohledu na to, jaký z uvedených 
přístupů následují, a to vzhledem k řadě specifik a výjimek, které jednotlivá CFC pravidla obsahují. AVI-YONAH, Reuven 
S., ref. č. 94, s. 39. V případě směrnice ATAD jsou oba přísutpy založené na kombinaci jurisdikčního a transakčního 
přístupu, kdy přístup stanovený v čl. 7 odst. 2 písm a) směrnice ATAD je současně založena na kategorické přístupu 
k vymezení příjmů, tzn. že stanoví katalog příjmů, na které se CFC pravidla aplikují. V případě směrnice ATAD je pak toto 
vymezení založeno na právní kasifikaci jednotlivých CFC příjmů. Vizte čl. 7 odst. 2 písm a) směrnice ATAD. K dalším 
způsobům vymezení CFC příjmů vizte např. OECD, ref. č. 6, s. 43-55. ; PICHLER, Thomas, 2017. Threshold 
Requirements for CFC Rules: Definition of Income. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG. Limiting Base 
Erosion. Rakousko: Linde, s. 229-252. ISBN 978-3-7073-3758-7. 
754 Vizte § 38fa odst. 1 písm. a) a b) a odst. 6 ZDP. Směrnice ATAD nabízí dvě možné varianty, co se týče rozsahu 
působnosti ve vztahu k příjmům CFC, na které se tato pravidla aplikují. První z nich byla následována v případě českých 
CFC pravidel (čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice ATAD), druhá z nich pak představuje jurisdikční přístup ve své čisté podobě, 
kde je však okruh příjmů, na které se CFC pravidla aplikují, omezen povahou činnosti, ze které tyto příjmy plynou, 
resp. rozsah působnosti je omezen na ty příjmy, které plynou „z operací, které nejsou skutečné a hlavním účelem jejich uskutečnění 
bylo získání daňové výhody“ (čl. 7 odst. 2 písm. b) směrnice ATAD). 
755 Dále ke kritériu podstatné hospodářské činnosti vizte kapitolu 5 část 5.3.2.2. 
756 Lze se též setkat s označením „designated jurisdictional approach“, který ještě více vystihuje způsob, jakým je na základě 
tohoto přístupu k vymezení rozsahu CFC pravidel přistupováno (resp. že se CFC pravidla aplikují pouze v případě, že CFC 
je daňovým rezidentem ve státě s nízkou mírou zdanění příjmů). Vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 122. 
757 Vizte § 38fa odst. 1 písm. b) a důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 184. 
758 MOSER, Till a Sven HENTSCHEL, ref. č. 610, s. 612. 
759 Důvodová zpráva k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 183-184. 
760 Ke srovnání jednotlivých kritérií, na kterých může být porovnání zdanění CFC založeno (nominální sazba daně, 
efektivní sazba daně a skutečně stanovená daň), vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 122-124. 
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stanovena, pokud by byla daňovým rezidentem ČR. Na rozdíl od směrnice ATAD však § 38fa ZDP 

neobsahuje právní úpravu, která by z výpočtu porovnávaných daní vylučovala stálé provozovny CFC, 

které nepodléhají zdanění nebo jsou osvobozeny ve státě daňové rezidence CFC761. Důvod zakotvení 

této výjimky ve směrnici ATAD není zcela zřejmý vzhledem k tomu, že by ovládající společnosti 

umožňovala vyhnout se aplikaci CFC pravidel tím, že by část příjmů CFC přesunula do stálé 

provozovny této CFC (vyňaté z uvedeného výpočtu), což by mělo za následek, že by nebylo naplněno 

kritérium nedostatečného zdanění příjmů CFC.762 Samotná směrnice, jejímž cílem je předcházet 

vyhýbání se zdanění, tak obsahuje právní úpravu, která neumožňuje tohoto cíle dosáhnout. 

Ustanovení ZDP jsou tak v tomto ohledu přísnější ve srovnání se směrnicí ATAD. Nezakotvení této 

výjimky však nelze považovat za transpozici, která by byla v rozporu s požadavky této směrnice. 

Prvním důvodem je skutečnost, že ustanovení směrnice představují pouze minimální úroveň 

harmonizace763, přičemž směrnice ATAD v odůvodnění výslovně uvádí, že jednou z možností, jakou 

mohou státy zajistit vyšší ochranu základu daně je „použít vyšší prahovou hodnotu při srovnávání skutečně 

odvedené daně z příjmů právnických osob s daní z příjmů právnických osob, která by byla vyměřena v členském státě 

daňového poplatníka“764. Přitom nezakotvení této výjimky pro stálé provozovny má stejné důsledky 

jako zvýšení prahové hodnoty pro porovnání skutečné a potenciálně stanovené daně CFC. Druhým 

důvodem je skutečnost, že nezakotvení této výjimky lze považovat za přístup, který je v souladu 

s cílem směrnice ATAD vzhledem k tomu, že opačný postup (tedy zakotvení této výjimky) by umožnil 

vyhnout se aplikaci CFC pravidel a výrazně by tak snížil jejich účinnost, co se týče předcházení 

vyhýbání se zdanění. V tomto ohledu tak transpozici provedenou v ZDP nelze označit 

za minimalistickou.765 Avšak vzhledem k tomu, že zakotvení uvedené výjimky by vytvářelo prostor 

pro vyhnutí se aplikaci CFC pravidel, lze dospět k závěru, že se nejedná o zbytečně zatěžující 

transpozice směrnice ATAD.766 

                                                
761 Vizte čl. 7 odst. 1 věta druhá směrnice ATAD.  
762 Podrobněji k této výjimce směrnice ATAD a jejím důsedkům vizte MOSER, Till a Sven HENTSCHEL, ref. č. 610, 
s. 612-613. Úskalí tohoto ustanovení spočívá v tom, že vyjímá tyto stálé provozovny z výpočtu obou porovnávaných daní 
(daně skutečně zaplacené i té, které by byla CFC stanovena podle právních předpisů státu ovládající společnosti), 
tzn. že na jeho základě by se příjmy stálé provozovny a jejich zdanění nezohlednily ani v případě, že stát residence ovládající 
společnosti by takové příjmy zahrnoval do základu daně CFC a k eliminaci dovjího zdanění příjmů by používal metodu 
zápočtu ( a nikoli vynětí). 
763 Vizte čl. 3 směrnice ATAD. 
764 Vizte bod odůvodnění 12 směrnice ATAD. 
765 Král uvádí, že „o minimalistické lze hovořit o takové vnitrostátní transpizici směrnice, která v ničem nejde nad rámec toho, co je minimálně 
potřebné k náležité transpozici dotčené směrnice“. KRÁL, Richard, ref. č. 835, s. 99. 
766 K pojmu zbytečně zatěžující transpozice směrnice EU vizte poznámku pod čarou č. 838 
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5.3.2.2 Výjimka podstatné hospodářské činnosti 

Koncepce českých CFC pravidel založená na kombinaci jurisdikčního a transakčního přístupu 

je doplněna v souladu se směrnicí ATAD o výjimku pro situace, kdy CFC vykonává podstatnou 

hospodářkou činnost. Na rozdíl od směrnice ATAD767 je toto kritérium v rámci § 38fa odst. 1 písm. a) 

ZDP upraveno samostatně jako jedna z podmínek, kterou je nezbytné naplnit, aby se CFC pravidla 

aplikovala, resp. aby se aplikovala fikce stanovená v § 38fa odst. 1 ZDP (tzn. že CFC pravidla lze 

aplikovat pouze v případech, kdy CFC podstatnou hospodářkou činnost nevykonává). Cílem testu 

podstatné hospodářské činnosti je omezit rozsah CFC pravidel na ta jednání poplatníků, která jsou 

z hlediska vyhýbání se zdanění riziková,768 na opačné straně však může vést ke vzniku vyšších 

administrativních a vyvolaných nákladů.769 Problematičnost této výjimky pak spočívá v jejím rozsahu, 

resp. v tom, jaké jednání CFC lze kvalifikovat jako podstatnou hospodářskou činnost a jaké jednání 

již jako podstatnou hospodářkou činnost kvalifikovat nelze, kdy důsledkem této druhé situace 

je aplikace CFC pravidel. Je zřejmé, že cílem zakotvením této výjimky je zajištění souladu 

CFC pravidel s primárním právem EU, resp. základními svobodami EU, k němuž se před přijetím 

směrnice ATAD několikrát vyjádřil ve svých rozhodnutích SDEU.770 Do tohoto posuzování činnosti 

CFC tak přistupuje též hledisko primárního práva EU a judikatury SDEU. SDEU přitom ve svém 

rozhodnutí v případu Cadbury Schweppes771 (které se stalo východiskem pro jeho další rozhodnutí 

týkajících se CFC pravidel i jiných opatření proti vyhýbání se zdanění)772 při posuzování souladu 

CFC pravidel s primárním právem EU dospěl k závěru, že omezují-li uvedená pravidla svobodu 

volného pohybu osob (resp. svobodu usazování), lze je za účelem zamezení vyhýbání se zdanění 

aplikovat pouze v případech „čistě vykonstruovaných operací, jejichž účelem je vyhnout se obvykle dlužné 

                                                
767 Směrnice ATAD stanoví tuto výjimku v ustanovení, které stanoví taxativní výčet příjmů, na které se CFC pravidla 
aplikují.  
768 K tomu vizte též důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 183.  Arnold k tomu dodává, že v případě čistého 
transakčního přístupu, kdy jsou přesně vymezeny pasivní investiční příjmy, které současně nelze kvalifikovat jako příjmy 
z podnikatelské činnosti (jedná se např. o úroky v případě, že CFC je finanční instituce), pak je výjimka implicitně 
zakotvena v tomto vymezení příjmů, na které se CFC pravidla aplikují. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 125-126. Takové 
rozlišování příjmů je však administrativně náročné, a proto směrnice ATAD i ZDP vymezují okruh pasivních příjmů 
na který se CFC pravidla apolikují a výslovně jej doplňují výjimkou pro podstatnou hospodářskou činnost. 
769 K tomu vizte např. OECD, ref. č. 6, s. 14-15 a 48-49. 
770 Vizte bod odůvodnění 12 směrnice ATAD. 
771 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544. 
772 Vizte např. Rozhodnutí SDEU ze dne 23. 4. 2008 ve věci C-201/05, Test Claimants in the CFC and Dividend Group 
Litigation, ECLI:EU:C:2008:239. Rozhodnutí SDEU ze dne 3. 10. 2013 ve věci C-282/12, Itelcar, ECLI:EU:C:2013:629. 
; Rozhodnutí SDEU ze dne 21. 1: 2010 ve věci C-311/08, SGI, ECLI:EU:C:2010:26. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 
18. 7. 2007 ve věci C-231/05, Oy AA, ECLI:EU:C:2007:439. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 26. 2. 2019 ve věci C-135/17, 
X (Controlled companies established in third countries), ECLI:EU:C:2019:136. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 1. 10. 2015 
ve věci C-230/14, Weltimmo, ECLI:EU:C:2015:639. 
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vnitrostátní dani“773. Přičemž, pokud budeme na množinu právních jednání pohlížet jako na lineární 

a budeme hodnotit, zda je naplněno kritérium čistě vykonstruovaných operací či výkonu podstatné hospodářské 

činnosti, pak tato kritéria ve své čisté podobě budou naplněna u právních jednání, která stojí na opačné 

straně této množiny. Vzniká proto otázka, zda množina právních jednání, která naplňují kritérium čistě 

vykonstruovaných operací, končí právě tam, kde začíná množina právních jednání, která naplňují kritérium 

výkonu podstatné hospodářské činnosti, a zda jsou tak ustanovení českých CFC pravidel (ale též samotné 

směrnice ATAD) v souladu s primárním právem EU a s ním souvisejícími závěry SDEU. 

Této problematice se podrobněji věnuje kapitola 6 část 6.4. 

5.3.2.3 Ovládané zahraniční společnosti v jurisdikcích nespolupracujících v daňové oblasti 

Ustanovení § 38fa odst. 2 ZDP představuje opatření, které je svých charakterem odlišné 

od zbývající právní úpravy CFC pravidel obsažené v § 38fa ZDP. Jedná se o obranné opatření vůči 

státům, které při své správě daní uplatňují postupy a mechanismy, které jsou v rozporu s principy 

řádné správy daní a které jsou z toho důvodu uvedeny na unijním seznamu jurisdikcí 

nespolupracujících v daňové oblasti774.775 

Vztahuje se tedy především na situace, kdy určitý stát není dostatečným způsobem zapojen 

do výměny informací v daňových záležitostech, případně stanoví takový preferenční daňový režim, 

který slouží pouze k přilákání zahraničního kapitálu, aniž by v těchto státech byla vykonávána jakákoli 

související hospodářská činnost. Jedná se tak o státy, které mají většinu charakteristických rysů 

daňového ráje. Uvedené opatření je ve srovnání se zbývající právní úpravou CFC pravidel přísnější, 

jelikož se na jeho základě CFC pravidla aplikují bez ohledu na míru zdanění ve státě daňové rezidence 

CFC a povahu činnosti CFC a aplikují se na veškeré příjmy plynoucí CFC, nikoli pouze taxativně 

                                                
773 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544, odst. 76. 
774 Seznam nespolupracujících jurisdikcí je průběžně aktualizován. K aktuálnímu seznamu nespolupracujících jurisdikcí 
vizte Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (2021/C 66/10), 
Úř. věst. C 66, 26.2.2021, s. 40—45. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XG0226(01). Obecně k unijnímu seznamu nespolupracujících jurisdikcí v daňové 
oblast vizte EVROPSKÁ RADA A RADA EVROPSKÉ UNIE, 2021. Daně: unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí. 
Consilium.europa.eu [online]. EU, 4. 3. 2021 [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: 
https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/. 
775 K povaze tohoto seznamu vizte též důvodovou zprávu k zákonu č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony 
v oblasti daní a některé další zákony. která uvádí, že „smyslem této iniciativy je maximalizovat boj proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Seznam nemá primárně sloužit jako prostředek k pranýřování určitých jurisdikcí. Vzhledem 
k tomu, že samotnému sestavení seznamu předchází aktivní spolupráce členských států a Evropské komise s problémovými jurisdikcemi s cílem 
přimět tyto jurisdikce k nápravě vytčených nedostatků, iniciativa cílí hlavně na pozitivní změnu chování jurisdikcí. Na seznam jsou proto 
zařazovány pouze třetí země a jurisdikce, které buď nepřijaly dostatečné závazky ve vztahu k prvkům, které Evropská unie považuje 
za problematické, nebo je nedokázaly v daném termínu realizovat (aniž by jim v tom bránily závažné objektivní důvody). Vedle tohoto seznamu 
je dále sestavován seznam států a jurisdikcí, které na požadavky Evropské unie zareagovaly dostatečným způsobem (tzv. šedý seznam států 
a jurisdikcí s učiněnými závazky). Tyto jurisdikce musely do konce roku 2018 a v některých případech do konce roku 2019 přijmout účinná 
opatření, aby se zařazení na seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti vyhnuly.“ 
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stanovené pasivní příjmy. Jedná se tak o speciální právní úpravu ve vztahu k obecné právní úpravě 

CFC pravidel, která ve svém fungování zůstává touto speciální právní úpravou nedotčena.776 

Jelikož se toto opatření bude vztahovat na státy mimo EU, základní svobodou EU, která je 

tímto opatřením potenciálně omezena, je volný pohyb kapitálu. K souladu CFC pravidel 

(aplikovaných ve vztahu k CFC, která je daňovým rezidentem státu mimo EU) se svobodou v podobě 

volného pohybu kapitálu se SDEU vyjádřil v nedávném rozhodnutí v případu X-GmbH777.  V něm 

navázal na své předešlé závěry, ke kterým dospěl v rozhodnutí Cadbury Schweppes778, v němž uvedl, 

že přiměřená jsou taková CFC pravidla, která se vztahují pouze na čistě vykonstruované operace. 

V kontextu volného pohybu kapitálu pak SDEU dospěl k závěru, že při posuzování zda se jedná 

o čistě vykonstruovanou operaci, nelze toto kritérium „nutně omezovat na skutečnosti týkající se neexistence 

hospodářské podstaty usazení určité společnosti, zmíněné v bodech 67 a 68 rozsudku ze dne 12. září 2006, Cadbury 

Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544), neboť k vykonstruovanému vytvoření 

podmínek k neoprávněnému vyhnutí se zdanění v určitém členském státě nebo k bezdůvodnému přiznání daňového 

zvýhodnění v tomto státě může v souvislosti s přeshraničním pohybem kapitálu dojít v různých formách. Je sice pravda, 

že uvedené skutečnosti mohou poskytovat indicie ohledně existence čistě vykonstruované operace rovněž pro účely použití 

pravidel týkajících se volného pohybu kapitálu, zejména pokud se ukáže nezbytným posoudit obchodní opodstatněnost 

nabytí podílu ve společnosti, která nevykonává vlastní hospodářské činnosti. Uvedený pojem však může v kontextu 

volného pohybu kapitálu zahrnovat i jakékoli opatření, jehož hlavním nebo jedním z hlavních cílů je vykonstruovaný 

převod zisků plynoucích z činností vykonávaných na území některého členského státu do třetích zemí s nízkou úrovní 

zdanění.“779 Poskytl tak ve vztahu k volnému pohybu kapitálu další vodítko, jakým způsobem lze 

konstruovat CFC pravidla ve vztahu k zemím mimo EU tak, aby byla shledána v souladu s touto 

svobodou. K možnosti poplatníka prokázat skutečnou povahu činnosti CFC pak uvedl, že „pokud jde 

zejména o povinnost členských států umožnit osobě povinné k dani předložit důkazy o případných obchodních důvodech 

její účasti ve společnosti usazené ve třetí zemi, z judikatury Soudního dvora vyplývá, že existence takovéto povinnosti 

musí být posuzována na základě dostupnosti správních a právních opatření, jež by případně umožňovala přezkum 

věrohodnosti takovýchto důkazů.“780 A dále dodal, že „kdyby takovýto právní rámec, zejména smluvní, 

                                                
776 Toto opatření je tak svých charakterem příbuzné např. srážkové dani podle § 36 odst. 1 písm. c) ZDP která se aplikuje 
na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům, kteří zároveň (i) nejsou daňovými 
rezidenty jiného členského státu EU, státu EHP, státu, se kterým má ČR uzavřenu daňovou smlouvu nebo TIEA, ani státu 
který je smluvní stranou mnohostranné mezinárodní smlouvy upravující výměnu informací. 
777 Vizte rozhodnutí SDEU ze dne 26. 2. 2019 ve věci C-135/17, X (Controlled companies established in third countries), 
ECLI:EU:C:2019:136. 
778 Vizte rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544. 
779 Vizte rozhodnutí SDEU ze dne 26. 2. 2019 ve věci C-135/17, X (Controlled companies established in third countries), 
ECLI:EU:C:2019:136, odst. 84. 
780 Ibid. odst. 91. 
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mezi dotyčným členským státem a dotyčnou třetí zemí neexistoval, bylo by třeba dovodit, že čl. 63 odst. 1 SFEU 

nebrání tomu, aby dotyčný členský stát uplatnil takovou právní úpravu, jaká je dotčena v původním řízení, podle které 

se příjmy společnosti usazené ve třetí zemi započítávají do základu daně osoby povinného k dani – rezidenta, aniž je 

této osobě poskytnuta možnost prokázat případné obchodní důvody její účasti v této společnosti.“781 Dal tím jasně 

najevo, že ve vztahu k zemím mimo EU by aplikace CFC pravidel mohla být odůvodněna 

též nedostatečným právním rámcem pro výměnu informací v daňové oblasti, která neumožňuje 

zajistit účinnou daňovou kontrolu782.783 

5.3.3 Příjem ovládané zahraniční společnosti 

Posledním z konstrukčních prvků českých CFC pravidel, kterým je stanoven rozsah jejich 

působnosti, je vymezení okruhu příjmů, na které se CFC pravidla aplikují. Jak bylo v předchozích 

částech této kapitoly zmíněno, teorie v tomto případě rozlišuje dva základní přístupy, jejichž 

následování je obvykle provázané s tím, jaký přístup je zvolen k výši daňového zatížení ve státě daňové 

rezidence CFC.784 Jsou jimi (i) transakční přístup, kdy je okruh příjmů, na který se aplikují CFC pravidla 

omezen na určitý taxativně vyjmenovaný okruh (obvykle pasivních) příjmů plynoucích CFC, které 

jsou rizikové z hlediska eroze základu daně, a (ii) jurisdikční přístup, na jehož základě jsou CFC 

pravidlům podrobeny všechny příjmy plynoucí CFC. Právní úprava § 38fa odst. 5 ZDP vychází 

z varianty směrnice ATAD stanovené v čl. 7 odst. 2 písm. a) této směrnice, který je založen 

na transakčním přístupu, resp. na vymezení okruhu příjmů taxativním výčtem jejich druhů, přičemž 

jednotlivé druhy příjmů jsou klasifikovány s ohledem na jejich právní povahu.785 Zákon o daních 

z příjmů současně nevyužil možnosti výslovně stanovené směrnicí ATAD zakotvit výjimku 

pro případy, kdy taxativně vymezené druhy příjmů tvoří nejvíce jednu třetinu příjmů CFC.786 V případě 

zakotvení této výjimky by se pak CFC pravidla vůbec neaplikovala. Její zakotvení by však bylo 

nadbytečné vzhledem k tomu, že ZDP zakotvil výjimku pro případy, kdy CFC vykonává podstatnou 

hospodářskou činnost. Případy, na které by tato výjimka dopadala, jsou totiž zahrnuty již ve výjimce 

pro výkon podstatné hospodářské činnosti.787  

                                                
781 Ibid. odst. 95. 
782 K této problematice podrobně z perspektivy polské právní úpravy CFC pravidel vizte např. KUŹNIACKI, Błażej, 
2018. Implementing the ATAD’s CFC Rules by Poland Contrary to EU Primary Law: A Solitary Example or the Beginning 
of Infamous Trend? EC Tax Review. 27(3), 160-176. ISSN 1875-8363. 
783 K odůvodnění opatření omezující základní svobody EU, na základě potřeby zajistit účinnou daňovou kontrolu 
vizte např. LAZAROV, Ivan, ref. č. 832, s. 61-102. 
784 Vizte kapitolu 5 část 5.3.2 a 5.3.2.1. 
785 Tento způsob klasifikace příjmů na základě jejich právní povahy pak je ozančován jako kategorický přístup. K tomu 
blíže vizte např.  OECD, ref. č. 6, s. 44-46. ; PICHLER Thomas, ref. č. 753, s. 232-240. 
786 Vizte čl. 7 odst. 3 směrnice ATAD. 
787 K tomu vizte též důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 111. 
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Každý jednotlivý příjem je pak pro účely aplikace CFC pravidel posuzován zvlášť, a pokud 

jsou naplněny podmínky stanovené v § 38fa ZDP, pak se na tento příjem CFC pravidla aplikují.788 

S ohledem na výjimku podstatné hospodářské činnosti však lze předpokládat, že druhy příjmů, které 

budou v posuzovaných případech u CFC převažovat, budou právě ty druhy příjmů, které jsou 

taxativně vymezeny v § 38fa odst. 6 ZDP. Vymezený okruh příjmů, na který se česká CFC pravidla 

aplikují, zahrnuje pouze pasivní druhy příjmů. Ty jsou zákonem o daních z příjmů označeny 

jako zahrnované příjmy.789 Samotné vymezení jednotlivých kategorií druhů příjmů se nejeví 

jako problematické.790 Rozsah tohoto katalogu nicméně nezahrnuje veškeré typy příjmů, které mohou 

být získávány prostřednictvím tzv. fakturačních společností a jsou rizikové z hlediska vyhýbání se 

zdanění.  Opomenutí jednoho z těchto druhů rizikových příjmů přitom vytváří prostor pro vyhnutí se 

aplikaci CFC pravidel a oslabuje tak jejich schopnost dosáhnout účelu v podobě zamezení vyhýbání 

se zdanění a v podobě dostatečného zdanění příjmů CFC. Dva typy těchto příjmů jsou obsaženy 

v ustanoveních § 38fa odst. 6 písm. a) a h) ZDP, která svým rozsahem odpovídají ustanovení směrnice 

ATAD791. Tato ustanovení ZDP se vztahují k příjmům získávaným prostřednictvím takových 

fakturačních společností, které samy přeprodávají zboží. Vedle tohoto postupu je však běžně 

využívána též daňová struktura, které zahrnuje fakturační společnost, která sama zboží nepřeprodává 

a slouží pouze jako prostředník k vystavení faktury a příjmu platby za poskytnuté zboží. Uvedené lze 

ilustrovat na následujícím příkladu, kdy ovládající společnost A, která je daňovým rezidentem v ČR, 

založí CFC ve státě s nízkou mírou daňového zatížení. Ovládající společnost A následně prodá zboží 

společnosti B, které je daňovým rezidentem např. na Slovensku (nicméně daňové rezidenství 

společnosti B je v tomto případě irelevantní). Fakturu na toto zboží však vystaví CFC, které je též 

zaslána platba za dodané zboží. Příjem tak bude zdaněn pouze v rukou CFC ve státě její daňové 

rezidence, a to pouze minimálně ve srovnání se zdaněním, kterému by tento příjem podléhal v případě, 

že by (při nevyužití fakturační společnosti) plynul přímo ovládající společnosti A. V tomto ohledu 

tak lze dospět k závěru, že rozsah působnosti českých CFC pravidel není široký natolik, aby tato 

pravidla zcela zamezila vyhýbání se zdanění prostřednictvím využívání CFC, která je fakturační 

                                                
788 K tomuto způsobu posuzování CFC příjmů vizte též OECD, ref. č. 6, s. 50-52. 
789 Vizte § 38fa odst. 6 ZDP. Mezi tyto příjmy v souladu s minimálními požadavky stanovenými směrnicí ATAD 
ustanovení § 38fa odst. 6 ZDP zahrnuje příjmy (i) ve formě výpůjčních příjmů, (ii) ve formě licenčních poplatků, 
(iii) z podílu na zisku, (iv) z pozbytí podílu v poplatníkovi daně z příjmů právnických osob, (v) z přenechání majetku 
k úplatnému užití s právem na následné úplatné nabytí tohoto majetku stranou tohoto závazku, (vi) z pojišťovacích, 
bankovních a jiných finančních činností, (vii) z prodeje zboží a poskytování služeb nakoupených od přidružených osob 
a přidruženým osobám prodávaných bez přidané ekonomické hodnoty nebo pouze s malou přidanou ekonomickou 
hodnotou, (viii) z prodeje zboží nebo poskytnutí služby přidružené osobě, jejíž činnost spočívá převážně v nákupu zboží 
a služeb od přidružených osob a následném prodeji tohoto zboží a poskytování těchto služeb přidruženým osobám 
bez přidané ekonomické hodnoty nebo pouze s malou přidanou ekonomickou hodnotou. 
790 K tomu blíže vizte HRDLIČKA, Lukáš and Petra ŠMIRAUSOVÁ, ref. č. 73. 
791 Vizte čl. 7 odst. 2 písm. vi) směrnice ATAD. 
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společností. Vzhledem k tomu, že rozšíření taxativního katalogu zahrnovaných příjmů o právě 

popsaný druh příjmu by představovalo přísnější úpravu ve srovnání se směrnicí ATAD, vyvolávalo by 

toto rozšíření dvě otázky, které obecně provází transpoziční právní úpravu, která je přísnější 

ve srovnání s transponovanou směrnicí. První z nich se vztahuje k primárnímu právu EU, 

resp. k tomu, zda by dané rozšíření nad rámec minimálního standardu stanoveného směrnicí ATAD, 

bylo v rozporu s primárním právem EU. Druhá z nich se týká směrnice ATAD, konkrétně toho, 

zda by toto rozšíření nepředstavovalo zbytečně zatěžující transpozici směrnice ATAD.792 Lze dospět 

k závěru, že na obě otázky je možné odpovědět záporně (resp. rozšíření by nepředstavovalo rozpor 

s primárním právem EU, ani by se nejednalo o zbytečně zatěžující transpozici směrnice ATAD). 

Důvodem je pasivní povaha těchto příjmů společně s jejich rizikovostí z hlediska vyhýbání se zdanění, 

a tudíž i skutečnost, že jejich opomenutí ve výčtu příjmů, na které se CFC pravidla vztahují, vytváří 

prostor pro vyhnutí se aplikaci těchto pravidel a tím neumožňuje zcela dosáhnout účelu CFC pravidel 

stanoveného směrnicí ATAD v podobě zamezení vyhýbání se zdanění. Výjimka stanovená 

pro případy výkonu podstatné hospodářské činnosti by pak i v případě aplikace CFC pravidel na tyto 

příjmy zajistila soulad s primárním právem EU (resp. se zachováním svobody usazování a volného 

pohybu kapitálu)793.794 

5.4 Konstrukční prvky CFC pravidel – aplikace CFC pravidel 

Společně s konstrukčními prvky CFC pravidel, které vymezují jejich rozsah, jsou další 

nezbytnou součástí tohoto opatření konstrukční prvky, které stanoví způsob, jakým je nakládáno 

s příjmy, na které se tato pravidla aplikují, a způsob, jakým jsou tyto příjmy zdaněny. Tyto prvky proto 

musí určit, (i) jakým způsobem se zjistí výše zahrnovaných CFC příjmů, (ii) jakým způsobem budou 

CFC příjmy zahrnuty do základu daně ovládající společnosti a (iii) v jaké výši budou následně 

zdaněny.795 Povaha a podoba těchto konstrukčních prvků se pak odvíjí od celkové koncepce 

                                                
792 Podrobněji k problematice zbytečně zatěžující transpozice směrnice EU (či tzv. neodůvodněného gold-platingu) 
vizte např. KRÁL, Richard, Harald Christian SCHEU, Miloš KULDA, Petr MÁDR, Monika MATYSOVÁ, Petr 
NAVRÁTIL a Aneta VONDRÁČKOVÁ, vydání2015. Zbytečně zatěžující transpozice – neodůvodněný gold-plating směrnic EU 
v České republice. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta. ISBN 978-80-87975-18-3. 
793 Podrobněji ke vztahu opatření v podobě CFC pravidel k primárnímu právu EU a s ním související judikatuře vizte 
kapirolu 6. 
794 K odůvodnění vizte dále kapitolu 6 část 6.3.3. 
795 Obecně k těmto konstrukčním prvkům vizte např. ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 124-126. ; PALATICKÁ, Eva, 
2017. Implementation of a CFC Rule: Rules to Compute and Attribute Income. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER 
a Michael LANG, ed. Limiting Base Erosion. Rakousko: Linde, s. 253-270. ISBN 978-3-7073-3758-7. 
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CFC pravidel, založené na některém z modelů zmíněných výše v této kapitole796, či na kombinaci 

těchto modelů.797 

5.4.1 Zjištění výše zahrnovaných příjmů 

Způsob, jakým je na základě českých CFC pravidel zjišťována výše zahrnovaných příjmů 

(a stejně tak způsob, jakým jsou následně CFC příjmy v rukou ovládající společnosti zdaněny) 

se primárně odvíjí od fikce stanovené v § 38fa odst. 1 ZDP, podle které se „na činnost ovládané zahraniční 

společnosti (…) a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy, hledí, jako by byly uskutečněny 

ovládající společností na území České republiky“798. Při výpočtu se tak obecně postupuje podle české právní 

úpravy, která by se vztahovala na příjmy plynoucí přímo ovládající společnosti z činnosti vykonávané 

na území ČR. Informace GFŘ k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, ve vztahu k problematice ATAD799 k tomu uvádí, že „zahrnované příjmy dle § 38fa 

odst. 5 ZDP (nyní odst. 6800) je nutné posoudit v kontextu ZDP (příjmy osvobozené od daně, nezahrnované 

do základu daně, zdaňované v obecném základu daně, zdaňované v samostatném základu daně). Dále k těmto 

příjmům, pokud to ZDP umožňuje, se uplatní související výdaje dle ustanovení § 24 a § 25 ZDP. Při posuzování 

daňových výdajů se vychází z výše výdajů (nákladů) tak, jak je deklaruje ovládaná zahraniční společnost, které se 

                                                
796 Povaha těchto konstrukčních prvků je tedy dána tím, (i) zda je k CFC přistupováno jako k transparentní entitě, nebo 
(ii) zda je k těmto příjmům přistupováno jako k podílu na zisku, který by byl ovládající společnosti vyplacen, pokud by 
došlo k jeho rozdělení. K tomu podrobněji vizte výše tuto kapitolu část 5.2. 
797 K tomu vizte též LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, 
s. 23. 
798 Vizte § 38fa odst. 1 ZDP. 
799 V tomto ohledu se jako nadbytečná jeví též právní úprava této výjimky na úrovni směrnice ATAD vzhledem k tomu, 
že CFC pravidla všech členských států musí v určité podobě obsahovat výjimku pro případy, kdy CFC vykonává 
podstatnou hospodářskou činnosti, protože v opačném případě by vznikalo riziko rozporu této právní úpravy s primárním 
právem. K tomu vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes 
Overseas, ECLI:EU:C:2006:544. Dále vizte též bod odůvodnění 12 směrnice ATAD, kde směrnice ATAD výsloně uvádí, 
že „v zájmu dodržení základních svobod by kategorie příjmů měly být spojeny s výjimkou týkající se ekonomické podstaty, jejímž cílem je 
omezit v rámci Unie dopad těchto pravidel pouze na případy, kdy ovládaná zahraniční společnost nevykonává podstatnou hospodářskou 
činnost“. Text směrnice jako celek je ovšem v mnoha ohledech poměrně vágní a nekoherentní, což lze pravděpodobně 
připsat řadě úprav, kterým byl návrh směrnice v krátkém časovém období podroben. K tomu podrobněji 
vizte např. GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, ref. č. 273, s. 221-223. ; PANAYI, Christiana HJI, 2018. The ATAD’s 
CFC Rule and its Impact on the Existing Regimes of EU Member States. PISTONE, Pasquale a Dennis WEBER, ed. 
The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study. Amsterdam: IBFD, s. 355-360. ISBN 978-
90-8722-446-2. K pozměňovacím návrhům k návrhu směrnice ATAD vizte též EUROPEAN PARLIAMENT, 2016. 
European Parliament legislative resolution of 8 June 2016 on the proposal for a Council directive laying down rules against 
tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 
2016/0011(CNS)). Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0265_EN.html. 
800 Uvedené je důsledkem novelizace právní úpravy § 38fa ZDP zákonem č. 60/2020 Sb., kterým se mění některé zákony 
v oblasti daní a některé další zákony, kterým byl do § 38fa doplněn současný odstavec druhý, stanovují speciální režim 
aplikace CFC pravidel v přáípadě, že je CFC daňovým rezidentem státu uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí 
nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie nebo stálou provozovnou umístěnou v takovém 
státě. 
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následně posoudí dle pravidel ZDP. Obecně lze uplatnit náklady přímé i nepřímé.“801 Zakotvením této fikce 

tak § 38fa odst. 1 ZDP zajišťuje soulad s ostatními harmonizovanými oblastmi daně z příjmů 

právnických osob, kterými je zdanění příjmů plynoucích mezi mateřskými a dceřinými společnostmi, 

které jsou daňovými rezidenty v rámci členských států EU802, a dále zdanění příjmů v podobě úroků 

a licenčních poplatků plynoucích mezi přidruženými osobami, které jsou daňovými rezidenty 

ve členských státech EU803. 

Problematickou otázkou, která se obecně vztahuje k tomuto konstrukčnímu prvku, 

je umožnění zohlednit daňovou ztrátu vytvořenou CFC vůči příjmům zdaňovaným na úrovni 

ovládající společnosti.804 Možnost ovládající společnosti zohlednit bez omezení daňovou ztrátu 

vytvořenou CFC (jak vůči příjmům získaným samotnou ovládající společností, tak vůči příjmům CFC 

zahrnutým do základu daně ovládající společnosti na základě CFC pravidel) je obecně v souladu 

s koncepcí CFC pravidel, která přistupuje k CFC jako k transparentní entitě805. Zakotvením této 

možnosti by však CFC pravidla vytvářela široký prostor pro vyhnutí se aplikaci těchto pravidel806, 

proto většina CFC pravidel obsahuje specifikou úpravu, která nakládání se ztrátami vytvořenými CFC 

omezuje zpravidla jak časově, tak ve vztahu k příjmům ovládající společnosti, které lze o takovou 

daňovou ztrátu snížit.807 Specifickou úpravu obsahuje z tohoto důvodu též § 38fa odst. 8 ZDP, který 

neumožňuje ztrátu vytvořenou CFC v rámci jejího zdaňovacího období zohlednit vůči vlastním 

příjmům ovládající společnosti. O částku této ztráty nicméně může ovládající společnost snížit svůj 

základ daně ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, avšak pouze vůči příjmům 

této konkrétní CFC, které jsou zahrnuty do základu daně ovládající společnosti na základě 

CFC pravidel.808 Právní úprava § 38fa ZDP v tomto ohledu tedy zvolila možnost mírnější právní 

                                                
801 Informace GFŘ k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu 
k problematice ATAD, č. j. 54816/20/7100-40113-207118, s. 14 (dále jen „informace GFŘ k aplikaci ATAD“). 
802 Vizte směrnici PSD a § 19 odst. 1 písm. ze) a zi) ZDP. 
803 Vizte směrnici IRD a § 19 odst. 1 písm. zj) a zk) ZDP. 
804 Obecně k této problematice vizte např. OECD, ref. č. 6, s. 57-60. Podrobně k této problematice z pohledu primárního 
práva EU a související judikatury SDEU vizte např. PALATICKÁ, Eva, ref. č. 795, s. 257-261. 
805 Časové omezení možnosti uplatnit daňovou ztrátu vytvořenou CFC by se v tomto případě odvíjelo od běžné právní 
úpravy daného státu stanovené pro zacházení s daňovou ztrátou jako položkou snižující základ daně. Současně jak bylo 
výše uvedeno, v případě, že je k CFC přistupováno jako transparentní entitě, je přesnějším použití pojmu „negativní příjem 
CFC“ namísto pojmu „daňová ztráty CFC“ vzhledem k tomu, že pokud by byla CFC daňově transparentí, jednalo by se 
o ztrátu ovládající společnosti. K tomu vizte výše tuto kapitolu část 5.2. 
806 Vizte např. HRDLIČKA, Lukáš and Petra ŠMIRAUSOVÁ, ref. č. 73. 
807 Vizte např. PALATICKÁ, Eva, ref. č. 795, s. 253-270. 
808 Skutečnost, že o daňovou ztrátu vytvořenou CFC lze snížit pouze zahranované příjmy této CFC (a nikoli zahrnované 
příjmy případných jiných CFC), lze dovodit ze znění § 38fa odst. 8 ZDP, které uvádí, že výsledek hospodaření ovládající 
společnosti lze snížit „vždy do výše částky, o kterou se v daném zdaňovacím období výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 
na základě odstavce 1 zvyšuje“. Odkazuje tak na fikci stanovenou v § 38fa odst. 1 ZDP, přičemž v obou těchto ustanoveních 
ZDP používá jednotné číslo. Používání jednotného čísla je přitom podle čl. 40 odst. 5 LPV výchozím způsobem při tvorbě 
znění právního předpisu, množného čísla by pak mělo proto použito v případě, kdy je jeho použití pro stanovení právní 
normy nezbytné. Přestože LPV mají formu usnesení vlády a nejsou tedy obecně závazným právním předpisem, lze dospět 
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úpravy, kterou výslovně umožňuje směrnice ATAD.  Ta totiž možnost zohlednit daňovou ztrátu 

vytvořenou CFC stanoví pouze jako alternativu k právní úpravě, která toto zohlednění vůbec 

neumožňuje. Zakotvení mírnější alternativy ve směrnici ATAD je nezbytné z důvodu zajištění jejího 

souladu (resp. CFC pravidel na jejím základě transponovaných) s primárním právem EU, zejména 

svobodou usazování, která by v opačném případě mohla být v případě některých států transpozicí 

CFC pravidel narušena (např. v případech, kdy vnitrostátní právo státu umožňuje zohledňovat daňové 

ztráty dceřiné společnosti v základu daně mateřské společnosti, pokud jsou obě daňovými rezidenty 

v tomto státě).809 Ustanovení § 38fa odst. 8 ZDP tak sice zakotvuje mírnější variantu, nicméně 

vzhledem k tomu, že zákon o daních z příjmů obecně neumožňuje zohlednit ztrátu jiného subjektu 

daně (bez ohledu na jeho daňovou rezidenci), potenciální konflikt s primárním právem v případě 

českých CFC pravidel vůbec nevzniká.810 

5.4.2 Zahrnutí příjmů do základu daně ovládající společnosti 

V rámci tohoto konstrukčního prvku by obecně CFC pravidla měla určit (i) poplatníka, 

do jehož základu daně budou CFC příjmy zahrnuty, (ii) poměr v jakém budou tyto příjmy do základu 

daně zahrnuty (v případě, kdy ovládající společnost není jediným společníkem CFC), (iii) okamžik, 

kdy k zahrnutí příjmů dojde, (iv) jak bude z hlediska daňového systému státu aplikujícího CFC pravidla 

s příjmy zacházeno a (v) v jaké výši budou tyto příjmy zdaněny.811 

Stejně jako v případě předchozího konstrukčního prvku je i tento prvek v případě českých 

CFC pravidel částečně upraven právní fikcí stanovenou v § 38fa odst. 1 ZDP. Tuto fikci doplňuje 

ustanovení § 38fa odst. 7 ZDP, které vymezuje jak velký podíl ze zahrnovaných příjmů (příjmů, 

na které se aplikují CFC pravidla) bude zdaněn v rukou konkrétní ovládající společnosti. Poplatníkem, 

                                                
k závěru, že o daňovou ztrátu vytvořenou CFC lze snížit pouze zahrnované příjmy této CFC, a to jednak s ohledem 
na skutečnost, že zákon č. 80/2019 Sb., kterým byla CFC pravidla transponována, byl připraven Ministerstvem financí 
ČR, pro které jsou LPV závazná, a dále s ohledem na předpoklad racionálního zákonodárce, jelikož zakotvení tohoto 
omezení v podobě, která by umožňovala ztráty uplatňovat i vůči příjmům jiných CFC, by neplnila svůj účel, kterým je 
zamezit úmyslnému vytváření ztráty CFC a snižování základu daně ovládající společnosti. Byla by tak totiž možné 
dosáhnotu výsledku, kdy by sice na základě CFC pravidel byly příjmy zahrnuty do základě ovládající osoby, současně 
by však byly v celé své výši sníženy o ztráty vytvořené jinou CFC. Vizte též důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., 
s. 188 a informaci GFŘ k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu 
k problematice ATAD, č. j. 54816/20/7100-40113-207118, s. 11-12, které podporují uvedený závěr. 
809 K tomu vizte rozhodnutí SDEU, v nichž se vyjádřil k odepření možnosti uplatnit daňovou ztrátu dceřiné společnosti 
vůči základu daně mateřské společnosti a rozporu takové právní úpravy se svobodou usazování. Vizte např. rozhodnutí 
SDEU ze dne 13. 12. 2005 ve věci C-446/03, Marks & Spencer, ECLI:EU:C:2005:763, odst. 61. ;  Rozhodnutí SDEU 
ze dne 18. 7. 2007 ve věci C-231/05, Oy AA, ECLI:EU:C:2007:439. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 15. 5. 2008 ve věci C-
414/06, Lidl Belgium, ECLI:EU:C:2008:278. Obecně k této problematice vizte též např. PALATICKÁ, Eva, ref. č. 795, 
s. 257-261. 
810 Obecně k potenciálnímu konfliktu vnitrostátní právní úpravy v oblasti daní z příjmů a primárního práva EU, 
a posuzování těchto konfliktů ze strany SDEU vizte např. LAZAROV, Ivan, ref. č. 832, s. 61-102. 
811 K povaze těchto konstrukčních prvků obecně vizte např. PALATICKÁ, Eva, ref. č. 795, s. 262-269. ; OECD, ref. č. 6, 
s. 61-64. ; OATS, Lynne, Angharad MILLER a Emer MULLIGAN, ref. č. 19, s. 555-556 a 570-577. 
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do jehož základu daně jsou na základě této úpravy příjmy CFC zahrnovány, je poplatník, který se 

kvalifikuje jako ovládající společnost. Rozhodným kritériem pro určení podílu CFC příjmů, které jsou 

do základu daně této ovládající společnosti zahrnuty, se však odvíjí pouze od velikosti jejího podílu 

na základním kapitálu CFC (nikoli tedy od kritéria podílu na hlasovacích právech či podílu na zisku 

CFC, tato kritéria jsou relevantní pouze pro určení vztahu ovládání).812 Velikost tohoto podílu je 

podle důvodové zprávy k zákonu č. 80/2019 Sb.813, a informace GFŘ k aplikaci ATAD814 zkoumána 

ve vztahu ke každé činnosti či nakládání s majetkem, na které se vztahuje právní fikce § 38fa odst. 1 

ZDP, a to vždy k okamžiku, kdy tuto činnost či nakládání s majetkem CFC uskutečnila. Znění 

ustanovení § 38fa odst. 7 ZDP je však v tomto ohledu poněkud matoucí vzhledem k tomu, 

že ustanovení § 38fa odst. 1 ZDP stanoví, že na činnost a nakládání s majetkem CFC se „hledí, 

jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky k okamžiku skončení zdaňovacího období 

ovládané zahraniční společnosti v zahraničí“ (tzn. že stanoví fikci toho, že se veškerá činnost CFC 

uskutečnila v jeden okamžik, a to na konci zdaňovacího období CFC), přičemž § 38fa odst. 7 ZDP 

následně stanoví, že velikost podílu na zahrnovaných příjmech se zkoumá podle „jejího (ovládající 

společnosti) podílu na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti k okamžiku uskutečnění této činnosti 

nebo tohoto nakládání s jejím majetkem“. Použití jazykového výkladu pak vede k závěru, že se velikost 

podílu na základním kapitálu vzhledem ke stanovené fikci posuzuje pouze k okamžiku skončení 

zdaňovacího období CFC (resp. k okamžiku, ke kterému se na základě fikce § 38fa odst. 1 ZDP hledí 

na činnost CFC, jako by byla uskutečněna ovládající společností). Z důvodové zprávy k zákonu 

č. 80/2019 Sb., je zřejmé, že záměrem zákonodárce nebylo vázat posuzování velikosti podílu 

na základním kapitálu pro účely určení podílu na zahrnovaných příjmech k jednomu okamžiku 

(okamžiku skončení zdaňovacího období CFC)815, stejně tak informace GFŘ k aplikaci ATAD816 

naznačuje, že podíl bude zkoumán prvním uvedeným způsobem (tedy v průběhu celého zdaňovacího 

                                                
812 Uvedené řešení se jeví jako logické. Problematické je však v tomto ustanovení směrnice ATAD, které dává možnost 
výběru kritéria, na jehož základě bude příjem zahrnut do základu daně ovládající společnosti, což může mít za následek 
rozdílnou úpravu CFC pravidel v jednotlivých členských státech, jejímž výsledkem může být dvojí zdanění téhož CFC 
příjmu ve dvou různých členských státech. K tomu dále vizte HRDLIČKA, Lukáš and Petra ŠMIRAUSOVÁ, ref. č. 73. 
813 Důvodová zpráva k zákonu č. 80/2019 Sb., výslovně uvádí, že „objem přičítané činnosti a nakládání s majetkem se určí v poměru 
podle podílu na základní kapitálu ovládané zahraniční společnosti, a to vždy podle podílu v okamžiku uskutečnění konkrétní činnosti nebo 
konkrétního nakládání s majetkem ovládané zahraniční společnosti, tedy nikoli podle podílu v okamžiku skončení zdaňovacího období ovládané 
zahraniční společnosti.“ Vizte důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 187. 
814 Vizte informaci GFŘ k aplikaci aplikaci ATAD, ref. č. 801, s. 14. 
815 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2019 Sb., na straně 182 uvádí, že „Samotná skutečnost, zda se jedná o ovládanou zahraniční 
společnost (tedy zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3) a zda se tedy na konkrétní činnost nebo nakládání s majetkem vztahuje fikce 
uvedená v odstavci 1, se však posuzuje vždy k okamžiku, kdy byly daná činnost či nakládání s majetkem opravdu uskutečněny, tedy v průběhu 
zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.“  
816 Informace GFŘ k aplikaci ATAD na straně 15 uvádí, že „pokud poplatník nebude po celé zdaňovací období ovládající společností, 
potom vyýše zahrnovaného příjmu se bude zjišťovat pouze za část zdaňovacího období, kdy byly naplněny podmínky ovládající společnosti 
a ovládané zahraniční společnosti.“ Dále vizte též příklad uvedený na téže straně této zprávy. 
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období CFC vždy k okamžiku, kdy CFC danou činnost uskuteční).817 Opačná praxe je nežádoucí 

z toho důvodu, že umožňuje ovládající společnosti vyhnout se zdanění zahrnovaných příjmů tím, 

že před koncem zdaňovacího období CFC dočasně převede svůj podílu na základním kapitálu na jinou 

společnost, která není daňovým rezidentem (čímž sníží svůj podíl na základním kapitálu, a tím 

minimalizuje též velikost zahrnovaných příjmů). Totožný problém vyvstává v souvislosti s výše 

zmíněným okamžikem, ke kterému jsou posuzována kritéria ovládaní.818 Dostačujícím by přitom bylo, 

kdyby ustanovení § 38fa odst. 7 ZDP obsahovalo upřesnění, že se jedná o okamžik, kdy činnost 

a nakládání s majetkem uskutečňuje CFC, a explicitně se tak vyloučila nežádoucí provazba na právní 

fikci stanovenou v § 38fa odst. 1 ZDP. 

 Od výše zmíněného okamžiku, ke kterému je posuzováno naplnění kritérií ovládání a kritéria 

pro přiřazení příjmů, je nutno odlišit již zmíněný okamžik skončení zdaňovacího období CFC, který 

je podle právní fikce § 38fa odst. 1 ZDP okamžikem, ke kterému se příjmy zahrnují do základu daně 

ovládající společnosti. V tomto případě je však stanovení tohoto okamžiku namístě. Pokud by totiž 

i v tomto případě byla činnost CFC ovládající společnosti přičítána v okamžiku uskutečnění této 

činnosti ovládanou společností, pak by, v případě, že se neshodují zdaňovací období CFC a ovládající 

společnosti, příjmy z jednoho zdaňovacího období CFC byly zahrnuty do dvou zdaňovacích období 

ovládající společnosti, což je z hlediska spravovatelnosti daní nežádoucí. 

S ohledem na právní fikci stanovenou v § 38fa odst. 1 ZDP a povahu zahrnovaných příjmů, 

které jsou pasivními příjmy, budou tyto příjmy následně zahrnuty jako položka zvyšující výsledek 

hospodaření (příp. rozdíl mezi příjmy a výdaji)819 do samostatného základu daně ovládající 

společnosti820 a zdaněny sazbou, která je stanovena pro tento základ daně821. 

5.4.3 Zamezení dvojímu zdanění příjmů 

Prostředky eliminace dvojího zdanění příjmů, které v důsledku aplikace CFC pravidel vzniká, 

je posledním konstrukčním prvkem CFC pravidel, který je jejich nezbytnou součástí proto, aby tato 

pravidla umožnila předcházet erozi základu daně a současně nežádoucím způsobem neovlivňovala 

konkurenceschopnost subjektů daně, na která tato právní úprava dopadá, a nezapříčinila tak na opačné 

                                                
817 Tento způsob posuzování jednotlivých kritérií je ve srovnávní s druhým způsobem (hodnocením pouze k okamžiku, 
kterým je konec zdaňovacího odbobí CFC) nepochybně administrativně náročnějším, na opačné straně však přesně 
kopíruje okamžiky, kdy CFC uskutečnění jednotlivé transakce, které budou v případě poplatníků daně z příjmů osob 
právnických v převážné většině zachyceny v souladu s akruálním modelem zdanění příjmů. Ke zdanění příjmů právnických 
osob na základě akruálního modelu a k dalším principům daňového práva vizte např. KOUBA, Stanislav, 2017. Systém 
principů daňového práva. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-685-4. 
818 K tomu vizte tuto kapitolu část 5.3.1.3. 
819 Vizte § 38fa odst. 8 ZDP. 
820 Vizte § 20b ZDP. 
821 Vizte § 21 odst. 4 ZDP. 
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straně přesun daňové residence těchto subjektů do zahraniční, resp. do míst s příznivějším daňovým 

režimem.822 

Právní úprava českých CFC pravidel zamezuje dvojímu právnímu i ekonomickému zdanění 

na několika úrovních. Dvojímu právnímu zdanění zahrnovaných příjmů, které nastává v důsledku 

jejich zdanění v rukou ovládající společnosti nejprve na základě CFC pravidel a následně v okamžiku 

skutečného rozdělení zisku, zamezuje § 38fa odst. 1 ZDP výše zmíněnou právní fikcí, podle které se 

na činnost a nakládání s majetkem CFC hledí, jako by je uskutečnila sama ovládající společnost. 

Na základě této fikce nelze následné skutečné vyplacení podílu na zisku považovat za příjem 

(a tedy za předmět daně z příjmů právnických osob), jelikož se s ohledem na tuto fikci jedná 

o transakci, kterou uskutečňuje ovládající společnost vůči sobě samotné.823 Explicitně pak ZDP 

eliminuje dvojí zdanění příjmů, ke kterému dochází v případě, že ovládající společnost prodá podíl 

v CFC či majetek stálé provozovny, jelikož na tyto případy se uvedená právní fikce nevztahuje. Jejich 

důsledky jsou však stejné jako v případě skutečného vyplacení podílu na zisku. Ustanovení 

§ 38fa odst. 12 ZDP proto výslovně stanoví, že se za předmět daně z příjmů nepovažují příjmy 

z pozbytí podílu v ovládané zahraniční společnosti nebo z pozbytí majetku stálé provozovny (která je 

CFC), a to v rozsahu v jakém již byly tyto příjmy zdaněny v rukou ovládající společnosti 

jako zahrnované příjmy na základě CFC pravidel.824 Nicméně s tím, že příjem z podílu na zisku 

(popř. příjem z prodeje podílu v CFC či majetku stálé provozovny) není v uvedených situacích 

považován za předmět daně z příjmů, se pak pojí skutečnost, že ovládající společnost nemá možnost 

zápočtu srážkové daně, kterou tato společnost zaplatí z tohoto příjmu ve státě residence CFC, a kterou 

by měla v případě, že by se neaplikovala CFC pravidla a došlo by k rozdělení zisku CFC či prodeji 

podílu v CFC. 

Dvojí ekonomické zdanění zahrnovaných příjmů je pak eliminováno jednak (i) v případě, kdy 

ovládající společnost (daňový rezident ČR) drží podíl v CFC prostřednictvím jiného daňového 

rezidenta ČR (který se z toho důvodu kvalifikuje též jako ovládající společnost pro účely českých CFC 

pravidel), (ii) v případě, kdy ovládající společnost (daňový rezident ČR) drží podíl v CFC 

prostřednictvím daňového nerezidenta, a dále též (iii) v případě daně, kterou ze zahrnovaných příjmů 

zaplatila sama CFC (případně ovládající společnost, pokud je CFC stálou provozovnou). V prvním 

uvedeném případě je dvojímu zdanění zamezeno tím, že se podíl ovládající společnosti na základním 

kapitálu (pro účely výpočtu podílu na zahrnovaných příjmech) sníží o podíl, který v CFC drží druhá 

                                                
822 Obecně k problematice zamezení dvojímu zdanění v případě aplikace CFC pravidel vizte např. PINELLI, Martino, 
ref. č. 594, s. 271-292. ; OECD, ref. č. 6, s. 65-69. 
823 K tomu vizte též důvodovou zprávu k zákonu č. 89/2019 Sb., s. 184. 
824 Vizte § 38fa odst. 12 ZDP. 
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ovládající společnost, jejímž prostřednictvím první ovládající společnost drží podíl v CFC.825 Výjimku 

představuje situace, kdy je tímto prostředníkem investiční fond. V tomto případě je dvojímu zdanění 

zamezeno tím, že ovládají společnost má možnost snížit svou daň o daň zaplacenou ze zahrnovaných 

příjmů investičním fondem826, přičemž se postupuje obdobně jako v případě použití metody prostého 

zápočtu827. Tímto způsobem je pak eliminováno dvojí ekonomické zdanění též ve vztahu k dani 

zaplacené samotnou CFC ve státě její daňové residence (příp. ovládající společností ve státě, kde je 

umístěna stálá provozovna, pokud je CFC stálou provozovnou)828 a ve vztahu k dani zaplacené 

daňovým nerezidentem ČR (ve státě jeho daňové rezidence), jehož prostřednictvím ovládající 

společnost drží podíl v CFC829. 

Dvojí ekonomické zdanění příjmů nicméně může vzniknout v důsledku zdanění jednoho 

a toho samého CFC příjmu v rukou ovládajících společností jedné CFC, které jsou daňovými rezidenty 

ve více členských státech EU. Důvodem je právní úprava směrnice ATAD, která nestanoví jednotné 

kritérium, na základě kterého je určen podíl na CFC příjmech, které jsou zahrnuty do základu daně 

ovládající společnosti.830 Tato kritéria se tak mohou mezi členskými státy lišit a vést ke dvojímu 

ekonomickému zdanění příjmů jedné CFC. 

5.5 Závěr 

V této kapitole byla analyzována česká právní úprava CFC pravidel zakotvená primárně 

v § 38fa ZDP. Na základě této analýzy byl z teoretického hlediska posouzen charakter této právní 

úpravy, jehož určení je potřebné k posouzení souladu českých CFC pravidel s daňovými smlouvami. 

Kapitola dospěla k závěru, že princip fungování českých CFC pravidel odpovídá kombinaci modelu, 

podle kterého CFC pravidla fungují jako vnitrostátní pravidlo pro alokaci příjmů ovládající 

společnosti, a modelu, kdy je na CFC nahlíženo jako na daňově transparentní entitu. Následně byla 

podoba české právní úpravy podrobněji analyzována v kontextu právní úpravy směrnice ATAD, která 

byla touto úpravou transponována do právního řádu ČR, a to s cílem identifikovat prvky české právní 

úpravy, které jsou problematické (i) jednak z hlediska souladu českých CFC pravidel s právem EU 

a dále (ii) z hlediska dosažení účelu CFC pravidel i směrnice ATAD, kterým je primárně zamezení 

vyhýbání se zdanění (resp. komplikují dosažení tohoto účelu). Tato analýza současně slouží 

                                                
825 Vizte § 38fa odst. 7 věta druhá ZDP. 
826 Vizte § 38fa odst. 10 ZDP. 
827 Vizte § 38fa odst. 11 ZDP. 
828 Vizte § 38fa odst. 9 písm. a) a b) ZDP. 
829 Vizte § 38fa odst. 9 písm. c) ZDP. 
830 Vizte čl. 8 odst. 3 směrnice ATAD, který umožňuje členskému státu jako kritérium pro určení velikosti podílu 
na příjmech CFC zvolit jakékoli ze tří kritérií stanovených při určení vztahu ovládání v čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice 
ATAD. 
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jako podklad pro posouzení souladu českých CFC pravidel s právem EU a pro posouzení možností 

úpravy problematických konstrukčních prvků způsobem, který lépe umožní dosáhnout účelu 

CFC pravidel a současně bude v souladu s právem EU. 

Prvek právní úpravy CFC pravidel, který byl shledán jako potenciálně problematický, co se 

týče souladu s právem EU, je zejména výjimka z aplikace CFC pravidel v situacích, kdy CFC vykonává 

podstatnou hospodářskou činnost. Prvky, které byly shledány jako problematické z hlediska dosažení 

účelu CFC pravidel a směrnice ATAD v podobě zamezení vyhýbání se zdanění, jsou (i) omezení 

rozsahu působnosti CFC pravidel pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob, kteří se 

na rozdíl od poplatníků daně z příjmů fyzických osob mohou kvalifikovat jako ovládající společnost, 

(ii) nezahrnutí příjmů z fakturačních společností, které samy nepřeprodávají zboží a slouží pouze jako 

prostředník k vystavení faktury a příjmu platby za poskytnuté zboží, do taxativního výčtu CFC příjmů, 

(iii) absentující právní úprava výpočtu nepřímého podílu ovládající společnosti na CFC pro účely 

určení, zda existuje mezi těmito subjekty vztah ovládání, (iv) zakotvení okamžiku, ke kterému je 

posuzováno naplnění kritérií ovládání a kritéria velikost podílu na základním kapitálu, pro účely určení 

velikosti podílu, v jakém budou CFC příjmy zahrnuty do základu daně ovládající společnosti. 
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6 Problematické aspekty právní úpravy CFC pravidel zakotvených v zákoně 

o daních z příjmů 

6.1 Úvod 

Cílem této kapitoly je posoudit nedostatky konstrukčních prvků českých CFC pravidel, které 

byly identifikovány v předchozí kapitole a které vytvářejí prostor pro vyhnutí se aplikaci těchto 

pravidel. Tyto nedostatky jsou posuzovány z hlediska minimálního standardu stanoveného směrnicí 

ATAD, limitů stanovených primárním právem EU a z hlediska potenciálního rizika zbytečně 

zatěžující transpozice směrnice ATAD. Těmito nedostatky jsou (i) omezení rozsahu působnosti 

CFC pravidel pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob, (ii) nedostatečně vymezený 

způsob, jakým má být určen vztah ovládání v případě nepřímého podílu ovládající společnosti na CFC, 

(iii) stanovení okamžiku, ke kterému se posuzují kritéria ovládání a velikosti podílu na základním 

kapitálu a kterým je konec zdaňovacího období CFC a (iv) nezahrnutí části pasivních příjmů 

dosahovaný prostřednictvím fakturačních společností do taxativního výčtu CFC příjmů. Dále je cílem 

této kapitoly posoudit soulad české právní úpravy CFC pravidel s primárním právem EU, co se týče 

rozsahu působnosti CFC pravidel. Za tímto účelem je v této kapitole analyzována relevantní judikatura 

SDEU, týkající se souladu CFC pravidel se svobodou usazování v čele s rozhodnutím v případu 

Cadbury Schweppes, a dále jsou též stručně zmíněny relevantní aspekty směrnice ATAD. V poslední 

části této kapitoly je posouzen soulad české právní úpravy CFC pravidel s daňovými smlouvami, 

a to s alokačními právními normami těchto smluv (resp. Modelové smlouvy OECD) a se závazkem, 

který z těchto smluv plyne a kterým je zamezení dvojímu zdanění příjmů. 

6.2 Charakter směrnice ATAD 

Jedním ze stěžejních důvodů, které vedly k přijetí směrnice ATAD, byla potřeba v rámci 

členských států EU zajistit koordinovanou implementaci doporučení vzešlých z Projektu BEPS 

OECD.  Specifickému charakteru směrnice ATAD a s ním souvisejícím nedostatkům se podrobněji 

věnovala kapitola 2 část 2.3.3. Z hlediska posouzení nedostatků právní úpravy českých CFC pravidel, 

které byly zjištěny v předchozí kapitole 5, a možností jejich nápravy a dále z hlediska posouzení 

souladu českých CFC pravidel s právem EU, co se týče kritéria podstatné hospodářské činnosti, jsou však 

zásadní zejména dva aspekty této směrnice. Prvním z nich je skutečnost, že se tato směrnice vztahuje 

pouze na oblast daně z příjmů právnických osob a oblast daně z příjmů fyzických osob zůstává, co se 

týče opatření proti vyhýbání se zdanění, nadále neharmonizovanou oblastí.831 Druhým aspektem je 

                                                
831 Vizte čl. 1 směrnice ATAD. Dále vizte též např. GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, ref. č. 273, s. 222. 
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minimální harmonizace, kterou směrnice ATAD zavádí. Důsledkem tohoto druhého aspektu pak je, 

že soulad opatření, která státy na základě směrnice ATAD transponují, s právem EU může být 

posuzován nejen ve vztahu k samotné směrnici ATAD, ale též ve vztahu k primárnímu právu EU.832 

6.3 Posouzení zjištěných nedostatků právní úpravy CFC pravidel 

6.3.1 Omezení rozsahu působnosti CFC pravidel na poplatníky daně z příjmů právnických 

osob 

Prvním zjištěným nedostatkem právní úpravy českých CFC pravidel zakotvených 

v § 38fa ZDP je omezení rozsahu jejich působnosti pouze na poplatníky daně z příjmů právnických 

osob. Omezení rozsahu působnosti CFC pravidel na tyto poplatníky odráží skutečnost, že směrnice 

ATAD harmonizuje právní úpravu proti vyhýbání se zdanění pouze v oblasti daně z příjmů 

právnických osob, vytváří tím však prostor, ve kterém se poplatníci mají možnost aplikaci těchto 

pravidel vyhnout.833 Rozšíření rozsahu působnosti českých CFC pravidel též na poplatníky daně 

z příjmů fyzických osob se proto z hlediska zamezení vyhýbání se zdanění jeví jako nezbytné.834 

Vzhledem k tomu, že směrnice ATAD nestanoví právní úpravu pro oblast daně z příjmů fyzických 

osob, je třeba toto rozšíření rozsahu působnosti CFC pravidel a jeho soulad s právem EU posuzovat 

pouze ve vztahu k primárnímu právu EU. Za předpokladu, že by CFC pravidla byla ve vztahu 

k poplatníkům daně z příjmů fyzických osob koncipována totožným způsobem a na základě 

totožných kritérií jako je tomu u poplatníků daně z příjmů právnických osob, pak by měla být 

s primárním právem v souladu. Jelikož směrnice ATAD neharmonizuje oblast daně z příjmů fyzických 

osob, jednalo by se v případě rozšíření působnosti CFC pravidel též na fyzické osoby o tzv. přesahující 

transpozici směrnice ATAD.835 Tento způsob transpozice směrnice obecně není vyloučen, ledaže tak 

např. stanoví sama směrnice.836 Vzhledem k tomu, že přesahující transpozice představuje transpozici 

neminimalistickou, bylo by nutné v případě rozšíření rozsahu působnosti CFC pravidel zvážit též 

                                                
832 Vizte např. GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, ref. č. 273, s. 243-244. Obecně k posuzování souladu 
vnitrostátních opatření členských států v oblasti daní z příjmů s primárním právem vizte např. LAZAROV, Ivan, 2018. 
The Relevance of Fundamental Freedoms for Direct Taxation. LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH 
a Claus STARINGER. Introduction to European Tax Law on Direct Taxation. 5. vydání. Rakousko: Linde, s. 61-102. 
ISBN 978-3-7073-3846-1. 
833 K obdobnému závěru dochází též Govind a Zolles. Vizte GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, ref. č. 273, s. 221. 
834 K tomu vizte též sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 
ze dne 10. 12. 2007 - Použití opatření proti zneužívání daňového systému v oblasti přímého zdanění – uvnitř EU 
a ve vztahu ke třetím zemím, KOM(2007) 785 v konečném znění. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0785&from=EN. 
835 „O přesahující transpozici jde tehdy, kdy se členský stát zcela o své vlastní vůli rozhodne použít úpravu obsaženou ve směrnici i na úpravu 
jiných vztahů či stiuací než těch, co spadají do její působnosti, a to včetně její působnosti opční. O přesahující transpozici jde tedy tehdy, 
kdy členský stát dobrovolně rozšíří působnost úpravy osabžené ve směrnici tím, že této úpravě podrobí i vztahy či situace, které ani opčně 
nespadají do předmětu úpravy směrnice, tedy do její působnosti.“ KRÁL, Richard, 2014. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice 
a vnitrostátních účinků. Praha: C. H. Beck, s. 118. ISBN 978-80-7400-282-3. 
836 Podrobněji k problematice přesahující transpozice a její přípustnosti vizte např. KRÁL, Richard, ref. č. 835, s. 119-121. 
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hledisko potenciálních dopadů v podobě narušení soutěže.837 Přesto s ohledem na skutečnost, 

že omezení rozsahu působnosti CFC pravidel pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob 

vytváří prostor pro vyhnutí se aplikaci těchto pravidel, a tím neumožňuje zcela dosáhnout účelu 

CFC pravidel, a tudíž ani účelu směrnice ATAD, v podobě zamezení vyhýbání se zdanění, lze dospět 

k závěru, že by rozšíření rozsahu působnosti nemělo představovat riziko z hlediska zbytečně zatěžující 

transpozice směrnice.838,839 Současně je však nutné podotknout, že uvedené rozšíření rozsahu 

působnosti CFC pravidel není právní úpravou, která by umožňovala naplnit další deklarovaný cíl 

směrnice ATAD, kterým je snaha “zabránit fragmentaci trhu a ukončit stávající nesoulady a narušení trhu”. 

Dosažení tohoto cíle je však obecně velmi obtížné již kvůli samotné minimální harmonizaci, kterou 

stanovuje směrnice ATAD prostřednictvím obecné odchylovací klauzule obsažené v čl. 3 této 

směrnice, a to i s ohledem na CFC pravidla jiných členských států, která existovala již před přijetím 

směrnice ATAD a stanovila přísnější právní úpravu nad rámec minimálních požadavků směrnice 

ATAD. 

6.3.2 Určení vztahu ovládání v případě nepřímého podílu na ovládané zahraniční společnosti 

Proto aby mohla být CFC pravidla aplikována, je nezbytné identifikovat mezi daňovým 

rezidentem ČR a zahraniční entitou vztah ovládání, na jehož základě je možné uvedené subjekty 

kvalifikovat jako ovládající společnost a CFC. Právní úprava českých CFC pravidel ani směrnice 

ATAD však výslovně neřeší způsob, jakým se posuzuje naplnění kritéria ovládání v případě, že daňový 

rezident ČR drží podíly v CFC nepřímo, tedy prostřednictvím další entity. V kapitole 5 části 5.3.1.3 

byly nastíněny dva možné způsoby, kterými lze v tomto případě k určení vztahu ovládání přistoupit. 

První z nich je formálního charakteru a je založen na násobení velikosti podílů jednotlivých subjektů. 

Druhý z nich je založen na předpokladu, že více jak 50% účast na hlasovacích právech umožňuje 

společníkovi vykonávat efektivní kontrolu nad rozhodováním zahraniční entity, a proto fakticky 

                                                
837 KRÁL, Richard, ref. č. 835, s. 128-129. 
838 Zbytečně zatěžující transpozice bývá označována též jako neodůvodněný gold-plating a je obvykle charakterizována 
jako případy, kdy stát „neminimalisticky transponuje směrnici (tj. jde při její transpozici dovoleně nad rámec jejích minimálních požadavků), 
a kdy tato skutečnost přináší větší než transpozičně nezbytně nutné regulatorní zatížení dotčenyých subjektů, které nelze přesvědčivě odůvodnit 
národními důvody veřejného zájmu.“ Vizte KRÁL, Richard. K zamezování regulatorně zcela bezpředmětné nebo zbytečně zatěžující 
transpozice směrnic EU v České republice [online]. 1-8 [cit. 2021-5-27]. Dostupné z: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG9uG
O7enwAhXOpYsKHeuKBnUQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fkral-
pdf.aspx&usg=AOvVaw3HLBiwGgcFGx5CCKB-mAIu. Dále vizte též ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, 2016. 
Metodická pomůcka pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže při implementaci práva EU. Praha: Úřad vlády České republiky. Dostupné 
také z: https://ria.vlada.cz/wp-content/uploads/Metodicka-pomucka-prevence-zateze-pri-transpozici-prava-EU-UV-
2016.pdf. 
839 Podrobněji k problematice zbytečně zatěžující transpozice směrnice EU vizte též KRÁL, Richard, Harald Christian 
SCHEU, Miloš KULDA, Petr MÁDR, Monika MATYSOVÁ, Petr NAVRÁTIL a Aneta VONDRÁČKOVÁ, ref. č. 792. 
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z hlediska kritéria ovládání odpovídá podílu ve výši 100 %.840 Vzhledem k tomu, že druhý jmenovaný 

přístup zohledňuje faktický stav a postihuje tak případy, které jsou z hlediska vyhýbání se zdanění 

rizikové, ale při aplikaci prvního přístupu by se na ně CFC pravidla nevztahovala, je třeba dospět 

k závěru, že při výkladu a aplikaci právní úpravy ZDP by měl preferován tento druhý přístup.841 

Ve prospěch uvedeného závěru hovoří též právní úprava obsažená v návrhu CCCTB, který stanovuje 

kritéria pro určení vztahu mateřských a dceřiných společností za účelem stanovení společného základu 

daně a který se shoduje s druhým uvedeným přístupem.842 Přitom směrnice ATAD z hlediska 

připravovaného návrhu CCCTB představuje pouze dočasné opatření proti BEPS, které by mělo být 

později začleněno do právní úpravy CCCTB.843 Lze proto předpokládat, že k posuzování kritéria 

ovládání v případě nepřímého podílu by mělo být přistupováno obdobným způsobem.844 Výjimka 

stanovená pro případy výkonu podstatné hospodářské činnosti by pak zajistila soulad s primárním 

právem EU (resp. svobodou usazování), ať už by byl aplikován jakýkoli z těchto dvou přístupů.845 

6.3.3 Příjem dosahovaný prostřednictvím fakturačních společností 

Na základě skutečností uvedených v kapitole 5 části 5.3.3 je třeba dále dospět k závěru, 

že rozsah působnosti českých CFC pravidel není pro účely zamezení vyhýbání se zdanění dostatečný 

ani z hlediska taxativního katalogu pasivních příjmů, které zahrnuje. Mezi výčtem těchto příjmů schází 

příjmy, kterých je dosahováno prostřednictvím fakturační společnosti, která sama nepřeprodává zboží 

a slouží pouze jako prostředník k vystavení faktury a příjmu platby za poskytnuté zboží. 

Přestože rozšíření taxativního katalogu zahrnovaných příjmů o právě popsaný druh příjmu by 

představovalo přísnější úpravu ve srovnání s výčtem příjmů, který stanovuje směrnice ATAD, 

lze dospět k závěru, že toto rozšíření by nebylo v rozporu s primárním právem EU.846 Výjimka 

stanovená pro případy výkonu podstatné hospodářské činnosti by zajistila soulad s primárním právem 

EU (resp. zachování svobody volného pohybu osob a kapitálu) i v případě, kdy by se CFC pravidla 

aplikovala na uvedené příjmy dosahované prostřednictvím fakturačních společností.847 S ohledem 

                                                
840 K tomu podrobněji vizte kapitolu 5 část 5.3.1.3. 
841 K tomu podrobněji vizte též kapitolu 5 část 5.3.1.3. 
842 Vizte návrh CCCTB, ref. č. 737. 
843 Vizte návrh CCCTB, ref. č. 737, s. 4. 
844 Pokud jde o výklad směrnic pro účely jejich transpozice a aplikace pak by podle Krále „vnitrostátní i aplikační orgány měly 
při výkladu směrnice, tedy při zjišťávní jejich pravého smyslu a obsahu, používat ty metody výkladu, které používá ESD. Měly by přitom tyto 
metody používat takovým způsobem, jakým je používá ESD“. KRÁL, Richard, ref. č. 835, s. 231. 
845 Podrobněji ke vztahu opatření v podobě CFC pravidel k primárnímu právu EU a s ním související judikatuře 
vizte kapitolu 6. 
846 K požadavkům na zachování souladu transpoziční úpravy, která se stanoví povinnosti nad rámec minimálních 
požadavků směrnice, s primárním právem EU vizte např. KRÁL, Richard, ref. č. 835, s. 109-111. 
847 Podrobněji ke vztahu opatření v podobě CFC pravidel k primárnímu právu EU a s ním související judikatuře 
vizte kapitolu 6. 
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na minimální standard stanovený směrnicí ATAD848 lze dále dospět k závěru, že rozšíření výčtu příjmů 

směrnice obecně umožňuje.849 Vzhledem k tomu, že odchylovací klauzule směrnice ATAD 

nestanovuje meze “aplikovatelnosti přísnější právní úpravy”850, je však i v tomto případě nutné zvážit 

hledisko zbytečně zatěžující transpozice směrnice ATAD. Obdobně jako v případě rozšíření rozsahu 

působnosti CFC pravidel na poplatníky daně z příjmů fyzických osob lze nicméně dospět k závěru, 

že rozšíření katalogu pasivních příjmů je odůvodněno požadavkem na dosažení účelu CFC pravidel, 

který je současně cílem směrnice ATAD a kterým je zamezení vyhýbání se zdanění. Pasivní povaha 

příjmů získávaných prostřednictvím fakturačních společností, činí tyto příjmy stejně rizikovými 

z hlediska vyhýbání se zdanění jako ostatní příjmy aktuálně zahrnuté v taxativní výčtu § 38fa odst. 6 

ZDP. Nezahrnutí těchto příjmů do taxativního výčtu zahrnovaných příjmů zakotveného 

v § 38fa odst. 6 tudíž vytváří prostor pro vyhnutí se aplikaci těchto pravidel, a tím neumožňuje zcela 

dosáhnout účelu CFC pravidel ani směrnice ATAD. I toto rozšíření rozsahu působnosti je však 

potenciálně problematické z hlediska dosažení cíle směrnice v podobě zabránění fragmentaci 

vnitřního trhu. Toto riziko se však pojí s jakoukoli transpoziční úpravou, která stanoví přísnější 

požadavky nad rámec minimálního standardu směrnice ATAD, a obecně poukazuje na skutečnost, 

že zvolená metoda v podobě minimální harmonizace není zcela vhodným nástrojem k dosažení 

tohoto cíle.851 

6.3.4 Okamžik posouzení kritérií ovládání a velikosti podílu na základním kapitálu 

Posledním problematickým aspektem české právní úpravy CFC pravidel, který byl 

identifikován v kapitole 5 části 5.3.1.3 a 5.4.2 je nepřesné vymezení okamžiku, ke kterému se posuzuje 

(i) naplnění kritérií vztahu ovládání mezi ovládající společností a CFC a (ii) naplnění kritéria podílu 

na základním kapitálu, které je rozhodující pro určení podílu na CFC příjmech, které mají být zahrnuty 

do základu daně ovládající společnosti. Přitom samotná směrnice ATAD se k této otázce vůbec 

nevyjadřuje.852 Očividným záměrem zákonodárce bylo, aby se tato kritéria posuzovala vždy 

k okamžiku, ke kterému CFC uskutečnila jednotlivou činnost či nakládání s majetkem, z nichž plynou 

zahrnované příjmy.853 Ze znění ustanovení § 38fa odst. 1 a 7 ZDP však vyplývá, že tímto okamžikem, 

                                                
848 Vizte čl. 3 směrnice ATAD. 
849 Obecně k možnosti odchýlení se od právní úpravy stanovené směrnicí, při transpozici této úpravy do vnitrostátního 
právního řádu vizte např. KRÁL, Richard, ref. č. 835, s. 104-117. 
850 Vizte KRÁL, Richard, ref. č. 835, s. 114-115. 
851 K tomu vizte též tuto kapitolu část 6.3.1. Podrobněji k charakteru směrnice ATAD a jeho problematickým aspektům 
vizte též kapitolu 2 část 2.3.3 a dále např. DANON, Robert J., ref. č. 750, s. 379-380. 
852 Vizte čl. 8 směrnice ATAD. Směrnice ATAD pouze vymezuje minimální požadavky na stanovená kritéria okamžikem, 
ke kterému mají být posuzována se však vůbec nezabývá.  
853 K tomu vizte Důvodová zpráva k zákonu č. 80/2019 Sb., která na straně 187 výslovně uvádí, že „objem přičítané činnosti 
a nakládání s majetkem se určí v poměru podle podílu na základní kapitálu ovládané zahraniční společnosti, a to vždy podle podílu v okamžiku 
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ke kterému se kritéria posuzují, je pouze konec zdaňovacího období CFC. Tento druhý přístup přitom 

není žádoucí, a to vzhledem k tomu, že ovládající společnosti umožňuje vyhnout se zdanění 

zahrnovaných příjmů tím, že před koncem zdaňovacího období CFC ovládající společnost dočasně 

převede svůj podílu na jinou společnost, která není daňovým rezidentem, čímž nenaplní kritéria 

ovládání a nekvalifikuje se jako ovládající společnost. Přestože Generální finanční ředitelství dalo 

ve své informaci k aplikaci ATAD854 zcela jasně najevo, že Finanční správa ČR bude při aplikaci 

CFC pravidel následovat první z uvedených přístupů, resp. bude hodnotit naplnění kritérií k okamžiku 

uskutečnění jednotlivé činnosti či nakládání s majetkem ovládanou zahraniční společností, nelze 

vyloučit, že tento postup bude v budoucnu, s ohledem na znění § 38fa odst. 1 a 7 ZDP, ze strany 

poplatníků rozporován. Řešením by v tomto případě spočívalo v jednoduché úpravě ustanovení 

§ 38fa odst. 7 ZDP, a to v upřesnění, že se jedná okamžik, kdy činnost či nakládání s majetkem 

uskutečnila CFC. Uvedená úprava by tím zajistila, že na určení tohoto okamžiku nebude možné 

vztáhnout právní fikci stanovenou v § 38fa odst. 1 ZDP. 

6.4 Vztah kritéria podstatné hospodářské činnosti ke kritériu čistě vykonstruovaných 

operací 

Právní úprava českých CFC pravidel se vztahuje pouze na daňové rezidenty ČR (ovládající 

společnosti), kteří ovládají společnosti, které nejsou daňovými rezidenty ČR. S těmito daňovými 

rezidenty ČR, kteří mají ovládané zahraniční společnosti, je tak zacházeno méně příznivě, než by s nimi 

bylo zacházeno v případě čistě vnitrostátní situace, tedy v případě, kdy by jimi ovládané společnosti 

byly též daňovými rezidenty ČR. Právní úprava českých CFC pravidel proto představuje omezení 

svobody usazování (a též svobody pohybu kapitálu)855.856 Jak bylo uvedeno výše v této kapitole, 

směrnice ATAD nepředstavuje úplnou harmonizaci opatření proti vyhýbání se zdanění v oblasti daně 

z příjmů právnických osob, je proto nutné se ve světle judikatury SDEU zabývat též jejich souladem 

                                                
uskutečnění konkrétní činnosti nebo konkrétního nakládání s majetkem ovládané zahraniční společnosti, tedy nikoli podle podílu v okamžiku 
skončení zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti“. 
854 Vizte informaci GFŘ k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu 
k problematice ATAD, č. j. 54816/20/7100-40113-207118, s. 14. 
855 Soulad CFC pravidel s primárním právem je posuzován ve vztahu k volnému pohybu kapitálu v případě, že tento soulad 
nemůže být posuzován ve vztahu ke svobodě usazování. Přitom ve vztahu ke svobodě usazování bude soulad 
CFC pravidel s primárním právem posuzován vždy, pokud se CFC pravidla vztahují na situce, kdy ovládající společnost 
skutečně vykonává dostatečný vliv v CFC, který jí umožní ovlivňovat jednání CFC. Současně ve vztahu ke třetím zemím 
přichází v úvahu pouze aplikace kritéria volného pohybu kapitálu, nikoli svobody usazování, protože ta se vztahuje pouze 
na vnitřní trh EU. K tomu vizte čl. 63 SFEU. Dále vizte např. DANON, Robert J., ref. č. 750, s. 399. Vizte též rozhodnutí 
SDEU ze dne 24. 11. 2016 ve věci C-464/14, SECIL, ECLI:EU:C:2016:896. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 11. 9. 2014 
ve věci C-47/12, Kronos International, ECLI:EU:C:2014:2200. 
856 Podrobně k vnitrostátním opatřením omezujícím základní svobody EU vizte např. LAZAROV, Ivan, ref. č. 832, s. 71-
86. Dále obecně k problematice kompatibility CFC pravidel s primárním právem vizte též LANG, Michael, Hans-Jörgen 
AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 37-51. 
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s primárním právem EU, resp. základními svobodami EU.857 To znamená, že je třeba se zabývat tím, 

zda je použití těchto pravidel odůvodněné a zda jsou důsledky jejich aplikace (tzn. omezení relevantní 

svobody) proporcionální ve vztahu k cíli, kterého má být jejich aplikací dosaženo.858 Zásadní roli 

v tomto směru hraje výjimka z aplikace CFC pravidel stanovená v § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP, která 

se vztahuje na případy, kdy CFC vykonává podstatnou hospodářskou činnost859. Znění této výjimky 

stanovené v ZDP vychází z výjimky stanovené čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice ATAD. 

Podle odůvodnění směrnice ATAD zajišťuje tato výjimka soulad se základními svobodami EU860. 

Je však nutné podotknout, že z jazykového hlediska je rozsah této výjimky v podobě, v jaké ji 

stanovuje směrnice ATAD, užší ve srovnání s výjimkou stanovenou v ZDP vzhledem k tomu, 

že směrnice kritérium podstatné hospodářské činnosti výslovně váže na podmínku „využití personálu, 

vybavení, majetku a prostor“861.862 Jak směrnice ATAD, tak česká CFC pravidla nicméně konstruují 

výjimku z aplikace CFC pravidel za pomoci kritéria podstatné hospodářské činnosti. Jedná se tak 

o kritérium, které stojí na opačné straně spektra než kritérium čistě vykonstruovaných operací, které 

za účelem posuzování souladu CFC pravidel se základními svobodami EU (v tomto případě svobodou 

usazování) aplikuje SDEU. Současně pojem podstatné hospodářské činnosti není z jazykového hlediska 

zcela totožný s pojmy skutečná hospodářská činnosti či hospodářská realita, které použil SDEU 

v souvislosti s posuzováním souladu CFC pravidel se základními svobodami EU.863 Vzniká proto 

často diskutovaná otázka864, zda množina právních jednání, která lze s ohledem na judikaturu SDEU 

kvalifikovat jako „čistě vykonstruované operace, jejichž účelem je vyhnout se obvykle dlužné vnitrostátní dani“865, 

je totožná s množinou právních jednání, u kterých není naplněno kritérium výkonu podstatné hospodářské 

činnosti, které stanovuje směrnice ATAD a česká CFC pravidla. A v případě, že je druhá uvedená 

množina širší ve srovnání s první (jinými slovy směrnice ATAD a česká CFC pravidla stanoví přísnější 

                                                
857 K tomu vizte např. GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, ref. č. 273, s. 243-244. 
858 Podrobněji k jednotlivým krokům, které SDEU následuje při posuzování souladu vnitrostátních opatření v oblasti daní 
z příjmů se základními svobodami EU vizte např. LAZAROV, Ivan, ref. č. 832, s. 61-102. 
859 Vizte § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP. S ohledem na skutečnost, že ZDP transponoval variantu vymezení CFC příjmů 
stanovenou v čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice ATAD, tedy kategorický přístup k vymezení CFC příjmů společně s výjimkou 
podstatné hospodářské činnosti, věnuje se dále tato část práce pouze tomuto kritériu a kritériem stanoveným v čl. 7 odst. 2 
písm. b) směrnice ATAD se nezabývá. 
860 Vizte bod odůvodnění 12 směrnice ATAD. 
861 Vizte čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice ATAD. 
862 Vizte též § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP. 
863 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544, odst. 54 a 65. 
864 Vizte např. GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, ref. č. 273, s. 247. ; PANAYI, Christiana HJI, ref. č. 799, s. 375-
376. ; DANON, Robert J., ref. č. 750, s. 379-380. ; PALATICKÁ, Eva, ref. č. 795, s. 257-262. ; DE JONG, Julia, 2017. 
Controlled Foreign Company Rules and the EU. PINETZ, Erik, Erich SCHAFFER a Michael LANG, ed. Limiting Base 
Erosion. Rakousko: Linde, s. 302-307. ISBN 978-3-7073-3758-7. 
865 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544, odst. 75. 
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právní úpravu ve srovnání s dosavadní judikaturou SDEU), vyvstává otázka, zda je nutné vykládat 

kritérium směrnice ATAD ve světle kritéria čistě vykonstruovaných operací tak, jak jej SDEU vymezil 

v rozhodnutí v případě Cadbury Schweppes866 a v dalších rozhodnutí, kterými na něj navázal867. Za účelem 

posouzení této otázky jsou níže rekapitulovány závěry SDEU, které uvedl v rozhodnutí v případě 

Cadbury Schweppes, závěry uvedené v dokumentech orgánů EU a OECD, které se vymezení tohoto 

kritéria dále věnují, a v dalších vybraných rozhodnutí SDEU a Soudního dvora ESVO, v nichž bylo 

kritérium podstatné (či skutečné) hospodářské činnosti posuzováno. Ve světle těchto závěrů je pak 

posouzeno kritérium výkonu podstatné hospodářské činnosti stanovené českými CFC pravidly. 

Zásadním rozhodnutím SDEU pro aplikaci CFC pravidel je zmíněné rozhodnutí z roku 2008 

v případě Cadbury Schweppes868, a to zejména z toho důvodu, že v něm SDEU poprvé podrobněji 

vymezil jednotlivá kritéria, která hodnotil, když posuzoval soulad CFC pravidel se svobodou 

usazování869.870 SDEU v tomto případě dospěl k závěru, že CFC pravidla, jakožto opatření, jejichž 

účelem je zamezit vyhýbání se zdanění, lze aplikovat pouze v případě „čistě vykonstruovaných operací, jejichž 

účelem je vyhnout se obvykle dlužné vnitrostátní dani. Uplatnění takového daňového opatření musí být tedy vyloučeno, 

pokud se na základě objektivních, třetími osobami zjistitelných skutečností ukáže, že bez ohledu na existenci důvodů 

daňové povahy je uvedená ovládaná zahraniční společnost skutečně usazena v hostitelském členském státě a vykonává 

zde skutečnou hospodářskou činnost.“  Obdobně jako v jiných případech, kdy se SDEU zabýval souladem 

pravidel proti vyhýbání se zdanění se základními svobodami EU871, i v tomto případě se 

při posuzování zda se jedná o čistě vykonstruovanou operaci, zabýval kritérii subjektivní a objektivní 

povahy. „Vedle subjektivního prvku spočívajícího v úmyslu získat daňové zvýhodnění“, tak bylo podle SDEU 

nezbytné, „aby z objektivních skutečností vyplývalo, že přes formální dodržení podmínek stanovených právem 

                                                
866 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544. 
867 Vizte např. Rozhodnutí SDEU ze dne 23. 4. 2008 ve věci C-201/05, Test Claimants in the CFC and Dividend Group 
Litigation, ECLI:EU:C:2008:239. Rozhodnutí SDEU ze dne 3. 10. 2013 ve věci C-282/12, Itelcar, ECLI:EU:C:2013:629. 
; Rozhodnutí SDEU ze dne 21. 1: 2010 ve věci C-311/08, SGI, ECLI:EU:C:2010:26. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 
18. 7. 2007 ve věci C-231/05, Oy AA, ECLI:EU:C:2007:439. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 26. 2. 2019 ve věci C-135/17, 
X (Controlled companies established in third countries), ECLI:EU:C:2019:136. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 1. 10. 2015 
ve věci C-230/14, Weltimmo, ECLI:EU:C:2015:639. 
868 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544. 
869 Stejná kritéria SDEU použil již dříve, nicméně se jejich podrobnému vymezení v přechozích rozhodnutích nevěnoval. 
Vizte např. Rozhodnutí SDEU ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-264/96, Imperial Chemical Industries v Colmer, 
ECLI:EU:C:1998:370, odst. 26. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 12. 2002 ve věci C-324/00, Lankhorst-Hohorst, 
ECLI:EU:C:2002:749, odst. 37. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 11. 3. 2004 ve věci C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, 
ECLI:EU:C:2004:138, odst. 50. ;  Rozhodnutí SDEU ze dne 13. 12. 2005 ve věci C-446/03, Marks & Spencer, 
ECLI:EU:C:2005:763, odst. 49, 50 a 57. 
870 LANG, Michael, 2011. Cadbury Schweppes’ Line of Case Law from the Member States’ Perspective. DE LA FERIA, 
Rita a Stefan VOGENAUER. Prohibition of Abuse of Law A New General Principle of EU Law?. London: Hart Publishing, 
s. 435-437. Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law. ISBN 9781841139388. 
871 K těmto rozhodnutím SDEU vizte poznámku pod čarou č. 869. 
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Společenství nebylo cíle sledovaného svobodou usazování (…) dosaženo“. Cílem svobody usazovaní přitom je 

umožnit usazení v jiném členském státě EU, „jehož účelem je výkon skutečných hospodářských činností 

v hostitelském členském státě“. Přičemž posouzení, zda je vykonávána skutečná hospodářská činnost „musí 

spočívat na objektivních skutečnostech zjistitelných třetími osobami, které se týkají zejména rozsahu fyzické přítomnosti 

CFC (v hostitelském státě) co se týče prostor, zaměstnanců a vybavení“872.873 SDEU tak v tomto rozhodnutí 

uvedl výčet skutečností, které poukazují na existenci výkonu skutečné hospodářské činnosti, nikoli 

však výčet uzavřený. 

Lang k argumentaci SDEU týkající se objektivního kritéria dodává, že SDEU vyžaduje, 

aby bylo zcela prokázáno, že skutečná hospodářská činnost není vykonávána, resp. aby předtím, 

než bude jednání poplatníka shledáno jako zneužívající (resp. čistě vykonstruovanou operací), byly 

zhodnoceny všechny skutečnosti, které mohou prokazovat výkon skutečné hospodářské činnosti, 

a na jejich základě bylo prokázáno, že činnost neodpovídá ekonomické realitě a neexistuje pro její 

výkon fyzické zázemí. Dále pak dodává, že například pouhým prokázáním neexistence fyzického 

zázemí CFC nelze dospět k závěru, že se jedná o čistě vykonstruovanou operaci.874 Tento postřeh, který 

Lang uvádí, přitom v současné době nabývá na značném významu vzhledem k možnostem podnikání, 

které nabízí digitální ekonomika a nové technologie. Jeho význam předjímala vzápětí i Evropská 

komise ve svém sdělení z roku 2007, když uvedla, že „není zcela vyjasněno, jakým způsobem se tato kritéria 

(uvedená v rozhodnutí SDEU) aplikují např. ve vztahu ke vnitroponikovému financování a holdingovým 

společnostem, jejichž činnost nevyžaduje významnou fyzickou přítomnost“ v místě výkonu jejich činnosti.875 

Při posuzování zda se v určitém případě jedná o čistě vykonstruovanou operaci, pak SDEU 

vedle objektivních kritérií zohledňuje též subjektivní prvek, a to v podobě jediného, popř. hlavního, 

účelu posuzované operace či jednání, kterým je vyhýbání se zdanění. Navazuje tak na svá předešlá 

rozhodnutí v případech, ve kterých se zabýval problematikou zneužití práva.876 Argumentace SDEU 

v případě Cadbury Schweppes, kterou odůvodňuje použití subjektivního kritéria při posuzování souladu 

CFC pravidel Velké Británie se svobodou usazování, je však méně přesvědčivá ve srovnání s výše 

                                                
872 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544, odst. 67. 
873 Přitom v souvislosti se svobodou usazování SDEU uvádí, že „pojem „usazení“ ve smyslu ustanovení Smlouvy o svobodě usazování 
zahrnuje účinný výkon hospodářské činnosti prostřednictvím stálé provozovny v tomto členském státě po neurčitou dobu“. Vizte Rozhodnutí 
SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, ECLI:EU:C:2006:544, 
odst. 54. 
874 Lang v této souvislosti poznamenává, že označení CFC jako tzv. prázdné schránky, které použil SEU, tak může být 
v tomto případě zavádějící. Vizte LANG, Michael, ref. č. 870, s. 444-445. 
875 Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 10. 12. 2007 
- Použití opatření proti zneužívání daňového systému v oblasti přímého zdanění – uvnitř EU a ve vztahu ke třetím zemím, 
KOM(2007) 785 v konečném znění. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0785&from=EN. 
876 K těmto rozhodnutím SDEU vizte poznámku pod čarou č. 869. 
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zmíněnou argumentací, na níž založil posouzení objektivních kritérií. Naplnění subjektivního kritéria 

SDEU s odkazem na svou předešlou judikaturu vyžadoval v tomto případě proto, aby jednání 

poplatníka bylo možné kvalifikovat jako zneužívající a umožnilo tak aplikaci CFC pravidel.877 

Podrobněji se však naplnění subjektivního kritéria v tomto konkrétním případě nevěnoval.878 Přitom 

aplikace subjektivního kritéria při posuzování jednání, které je navíc již na základě objektivně 

zjistitelných okolností shledáno jako čistě vykonstruovaná operace, činí toto posuzování velmi 

komplikovaným. Prokázání zneužívajícího účelu čistě vykonstruované operace je totiž velmi obtížné 

a vytváří prostor pro vyhnutí se aplikaci příslušné právní úpravy (v tomto případě CFC pravidel).879 

Použití tohoto kritéria při posuzování, zda jsou určitá pravidla proti vyhýbání se zdanění přiměřená, 

co se týče omezení základních svobod EU, či nikoli, je autory současně kritizována z toho důvodu, 

že dvě totožné CFC, které s ohledem na objektivně zjistitelné skutečnosti nevykonávají skutečnou 

hospodářskou činnosti, budou z právního hlediska posouzeny rozdílně pouze v důsledku odlišného 

účelu jejich činnosti.880 Použití tohoto subjektivního kritéria ve dvou jinak totožných situacích 

pak vyústí v aplikaci CFC pravidel v jednom případě a ve vyloučení jejich aplikace v případě druhém. 

Lang i de Jong tak shodně dospívají k závěru, že je-li určité jednání na základě objektivních kritérií 

shledáno čistě vykonstruovanou operací, pak by na aplikaci CFC pravidel neměl mít vliv subjektivní prvek 

v podobě záměru poplatníka.881 

V návaznosti na závěry SDEU uvedené v  rozhodnutí v případě Cadbury Schweppes vydala  

Evropská komise doporučení týkající se aplikace CFC pravidel, ve kterém uvádí, že identifikace čistě 

vykonstruovaných operací v sobě odráží aplikaci principu přednosti obsahu před formou.882 Dále pak 

dodala, že pro posouzení zda lze určité jednání kvalifikovat jako čistě vykonstruovanou operaci, je nutné 

vyhodnotit, zda účel konkrétního jednání poplatníka sleduje cíle a účely předpokládané základními 

svobodami EU.883 Přitom podotkla, že usazování společností je spojeno s nevyhnutelnými obtížemi, 

pokud se jedná o posouzení toho, zda takové usazení reflektuje ekonomickou realitu, a pokud ano, 

pak do jaké míry. Mezi objektivními a ověřitelnými okolnostmi, na základě kterých lze takovou situaci 

                                                
877 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544, odst. 64. 
878 Vizte Rozhodnutí SDEU ze dne 12. 9. 2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, 
ECLI:EU:C:2006:544, odst. 51-64. Dále vizte též LANG, Michael, ref. č. 870, s. 448-450. 
879 Vizte např. DE JONG, Julia, ref. č. 864, s. 304. 
880 Vizte např. Vizte LANG, Michael, ref. č. 870, s. 449-450. ; DE JONG, Julia, ref. č. 864, s. 304. 
881 Vizte LANG, Michael, ref. č. 870, 448-450. ; DE JONG, Julia, ref. č. 864, s. 304-305. 
882 Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 10. 12. 2007 
- Použití opatření proti zneužívání daňového systému v oblasti přímého zdanění – uvnitř EU a ve vztahu ke třetím zemím, 
KOM(2007) 785 v konečném znění. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0785&from=EN. 
883 Ibid. 
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posoudit, pak zmiňuje „skutečné sídlo vedení a fyzickou existenci podniku a související reálné podnikatelské 

riziko“. Současně však upozornila na skutečnost, že „v kontextu usazování společností se s posuzováním úrovně 

hospodářské a obchodní reality dotčených operací pojí nevyhnutelné potíže. (…) Není totiž s určitostí jisté, jak se mají 

tato (objektivní) kritéria použít například v případě vnitropodnikového financování a holdingových společností, jejichž 

činnosti většinou nevyžadují žádnou výraznou fyzickou přítomnost.“884 

Podrobnější návod pro identifikaci situací, ve kterých je možné aplikovat CFC pravidla, 

pak podala v roce 2010 též Rada ve svém usnesení, kde demonstrativním výčtem uvedla „ukazatele 

naznačující, že mohlo dojít k umělému přesměrování zisků do některé ovládané zahraniční společnosti“885. Tímto 

výčtem dále konkretizovala objektivní i subjektivní kritéria, která posuzoval SDEU v rozhodnutí 

v případě Cadbury Schweppes. 

Ze závěrů SDEU v předmětném rozhodnutí Cadbury Schweppes, stejně jako z výše uvedených 

dokumentů Komise a Rady je tak zřejmé, že v centru objektivního kritéria stojí výkon skutečné (reálné) 

činnosti. Přitom posouzení, zda je taková skutečná (reálná) činnost vykonávána, vyžaduje podrobnou 

analýzu a zhodnocení jednotlivých okolností konkrétního případu.886 

Návrh směrnice ATAD ze dne 28. 1. 2016 obsahoval výjimku z aplikace CFC pravidel, která 

kopírovala výše uvedené závěry SDEU.887 Výjimka tak stanovila, že se CFC pravidla v situacích, 

kdy je ovládající společnost i CFC daňovým rezidentem v členských EU a EHP, nepoužijí, ledaže 

je prokázáno, že se v daném případě jedná o čistě vykonstruovanou operaci.888 V průběhu 

projednávání návrhu směrnice ATAD však bylo znění této výjimky několikrát upraveno, jelikož 

nepanovala shoda ohledně toho, zda se mají CFC pravidla v rámci EU a EHP vůbec aplikovat, 

ohledně podoby kritéria podstatné hospodářské činnosti a ani ohledně subjektu, na kterém, bude ležet 

                                                
884 Ibid. 
885 Mezi těmito skutečnosti Rada uvedla následující: 
„a) neexistují dostatečné ekonomické nebo obchodní důvody k přiřazení zisku, který tím pádem neodpovídá ekonomické realitě; 
b) zápis v rejstříku zásadně neodpovídá existující provozovně, jež má vyvíjet skutečnou hospodářskou činnost; 
c) fyzická velikost prostor, počet zaměstnanců a vybavení ovládané zahraniční společnosti neodpovídají činnostem, které zdánlivě vyvíjí; 
d) nerezidentská společnost je překapitalizovaná, disponuje výrazně vyšším kapitálem, než ke své činnosti potřebuje; 
e) poplatník provádí operace, které jsou odtrženy od ekonomické reality, mají malý nebo žádný obchodní účel nebo mohou všeobecným obchodním 
zájmům škodit, nemají-li jiný účel než vyhýbání se daňovým povinnostem“. Usnesení Rady ze dne 8. 6. 2010 o koordinaci pravidel 
týkajících se ovládané zahraniční společnosti a nízké kapitalizace uvnitř Evropské unie, 2010/C 156/01. Dostupné také z: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010G0616(01)&from=EN. 
886 Vizte např. DE JONG, Julia, ref. č. 864, s. 302-307. 
887 Vizte návrh směrnice Rady ze dne 28. 1. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu, COM(2016) 26 final, s. 20. 
888 Výjimka v návrhu směrnice ATAD zněla: „Členské státy nepoužijí odstavec 1 (CFC pravidla), pokud je subjekt daňovyým 
rezidentem v členském státě nebo ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o EHP, nebo ve vztahu ke stálé provozovně subjektu ze třetí 
země umístěnou v členském státě, ledaže je usazení daného subjektu zcela vykonstruované nebo do té míry, v níž danyý subjekt během své 
činnosti provádí operace, které nejsou skutečné a hlavním účelem jejich uskutečnění bylo získání daňové vyýhody.“ Vizte čl. 8 odst. 2 návrhu 
směrnice Rady ze dne 28. 1. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které 
přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu, COM(2016) 26 final, s. 20. 
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důkazní břemeno při prokazování skutečností svědčících ve prospěch výkonu podstatné hospodářské 

činnosti. Jedna z mezitímních verzí návrhu směrnice ATAD obsahoval výjimku v podobě, která 

na rozdíl od původního návrhu stanovila, že se CFC pravidla aplikují, ledaže poplatník prokáže, 

že vykonává skutečnou hospodářkou činnost. Původně navržená právní norma tak byla obrácena 

a důkazní břemeno bylo v této variantě přeneseno na poplatníka.889,890 Tato podoba však byla 

zamítnuta. Výsledná verze této výjimky pak zůstala v obrácené podobě (CFC pravidla se 

podle směrnice ATAD aplikují, ledaže je prokázán výkon podstatné hospodářské činnosti), současně 

však byly vypuštěny jak výslovný odkaz na subjektivní kritérium, tak přenesení důkazního břemena 

na poplatníka.891 Bod odůvodnění 12 ve znění směrnice ATAD přijatém Radou pak již pouze uvádí, 

že „v zájmu dodržení základních svobod by kategorie příjmů měly být spojeny s výjimkou týkající se ekonomické 

podstaty, jejímž cílem je omezit v rámci Unie dopad těchto pravidel pouze na případy, kdy ovládaná zahraniční 

společnost nevykonává podstatnou hospodářskou činnost“892. Soulad výsledné podoby výjimky z aplikace 

CFC pravidel s primárním právem EU tak směrnice ATAD bere jako daný. 

Uvedený vývoj tohoto ustanovení naznačuje, že původní koncepce této výjimky, doslovně 

reflektující závěry SDEU, se posunula k hodnocení výkonu podstatné hospodářské činnosti 

ve smyslu, v jakém k tomuto hodnocení přistupuje OECD v závěrečné zprávě Akce 3 Projektu BEPS 

a v dalších materiálech, podle kterého se výkon podstatné hospodářské činnosti posuzuje podle toho, 

                                                
889 Vizte znění této výjimky navržené v komprosmisním znění vypracovaném předsednictvím: „Členské státy nepoužijí odstavec 
1 (CFC pravidla), pokud je subjekt daňovým rezidentem v členském státě nebo ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o EHP, nebo 
ve vztahu ke stálé provozovně subjektu ze třetí země umístěnou v členském státě, ledaže daňový poplatník může prokázat, že kontrolovaná 
zahraniční společnost byla založena z oprávněných obchodních důvodů a vyvíjí hospodářskou činnost, která se zakládá na úměrném počtu 
zaměstnanců a přiměřeném vybavení, aktivech a prostorách, které prokazují příjem, který je mu přisuzován.“ Vizte EUROPEAN 
PARLIAMENT, 2016. European Parliament legislative resolution of 8 June 2016 on the proposal for a Council directive 
laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market 
(COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)). Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0265_EN.html. 
890 Změny provedené v této verzi v odůvodnění současně výslovně odkazovaly jak na objektivní, tak subjektivní kritéria 
a současně na pravidlo tržního odstupu, čím zdůraznily povahu CFC pravidel jako doplňku pravidel pro stanovení 
převodních cen. Vizte znění bodu odůvodnění 10 navržené v kompromisním znění vypracovaném předsednictvím: 
„Dopad těchto pravidel v rámci Unie by měl obsáhnout všechny mechanismy, u nichž je jedním z hlavních účelů vykonstruovaný přesun zisků 
z členského státu mateřské společnosti do ovládané zahraniční společnosti. V tomto případě by měla být výše příjmů přiřazených mateřské 
společnosti upravena podle zásady obvyklých tržních podmínek, aby stát mateřské společnosti zdaňoval pouze částky příjmů ovládané zahraniční 
společnosti v míře, v níž s touto zásadou nejsou v souladu.“ Vizte EUROPEAN PARLIAMENT, 2016. European Parliament 
legislative resolution of 8 June 2016 on the proposal for a Council directive laying down rules against tax avoidance 
practices that directly affect the functioning of the internal market (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)). 
Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-
0265_EN.html. Dále vizte též Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu − obecný přístup ze dne 24. 5. 2016, 9432/16 FISC 84 
ECOFIN 499. ; Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, 
které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu − kompromisní znění vypracované předsednictvím ze dne 26. 5. 2016, 
9520/16 FISC 87 ECOFIN 512. 
891 Výjimka z aplikace CFC pravidel ve znění přijatém Radou zní: „Toto písmeno (CFC pravidla) se nepoužije, pokud ovládaná 
zahraniční společnost vykonává podstatnou hospodářskou činnost s využitím personálu, vybavení, majetku a prostor, což je doloženo příslušnými 
skutečnostmi a okolnostmi.“ Vizte čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice ATAD. 
892 Vizte bod odůvodnění 12 směrnice ATAD. 
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zda by CFC byla schopna získat dotčené příjmy sama, popř. byla schopna samostatně fungovat 

s ohledem na její prostory, zaměstnance a vybavení, i v případě, že by nebyla spojena s ovládající 

společností.893 Nicméně směrnice ATAD nepodává podrobnější návod, jakým k aplikaci tohoto 

kritéria přistupovat a jeho zakotvení tak provází právní nejistota, zejména s ohledem na skutečnost, 

že uvedené kritérium nemusí být v členských státech vykládáno totožným způsobem.894 

SDEU se k aplikaci kritéria výkonu podstatné hospodářské činnosti stanoveného v čl. 7 odst. 2 

písm. a) směrnice ATAD a na jejím základě též českými CFC pravidly, prozatím nevyjádřil. K aplikaci 

CFC pravidel transponovaných na základě směrnice ATAD se doposud věnoval pouze ve vztahu 

k zemím mimo EU a EHP a ve vztahu k volnému pohybu kapitálu.895 I v aktuálním rozhodnutí 

z roku 2019 však opětovně odkazoval na závěry, ke kterým dospěl v případě Cadbury Schweppes.896 

Stejně tak další nedávná rozhodnutí potvrzují konzistentní pohled SDEU na vyhýbání se zdanění, 

v nichž opětovně uvádí, že proto, „aby mohly být vnitrostátní právní předpisy považovány za předpisy směřující 

k potlačení daňových úniků a zneužívání daňových předpisů, musí být jejich specifickým cílem zabránit jednání 

spočívajícímu ve vytváření čistě vykonstruovaných operací, zbavených hospodářské podstaty, s cílem neoprávněně získat 

daňovou výhodu“897.898 Přestože se tato rozhodnutí týkají opatření transponovaných na základě směrnice 

PSD, je třeba v nich uvedené postoje SDEU k problematice vyhýbání se zdanění a zneužití práva 

považovat za relevantní též pro CFC pravidla transponovaná na základě směrnice ATAD vzhledem 

k tomu, že se v nich SDEU dále podrobněji vyjádřil též k povaze čistě vykonstruovaných operací. 

V souvislosti s posledně jmenovanými rozhodnutími SDEU i s rozhodnutím v případě 

Cadbury Schweppes, je však nutné zdůraznit, že nepřiměřenost právní úpravy členských států EU, co se 

týče omezení svobody usazování, SDEU shledává primárně v tom, že tato právní úprava a priori 

považovala určité situace za vyhýbání se zdanění, aniž by ze strany správce daně vyžadovala prokázání 

toho, že se skutečně jedná o vyhýbání se zdanění. V tomto kontextu je pak nutné vnímat též vymezení 

konceptu čistě vykonstruovaných operací, které je v rozhodnutích SDEU provázáno s požadavkem 

na prokázání skutečného stavu (tzn. vyhýbání se zdanění), a vyloučení aplikace zákonného ustanovení, 

                                                
893 Vizte např. OECD, ref. č. 6, s. 47-48. OECD, 2017. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations 2017. Paříž: OECD, s. 105-110. ISBN 9789264265127. Dostupné také z: https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-
2017-en#page5. ; OECD, 2018. Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions: 
Inclusive Framework on BEPS: Action 5. Paříž: OECD. Dostupné také z: www.oecd.org/tax/beps/resumption-of-
application-of-substantial-activities-factor.pdf. 
894 Vizte např. též DE JONG, Julia, ref. č. 864, s. 305. 
895 Vizte rozhodnutí SDEU ze dne 26. 2. 2019 ve věci C-135/17, X (Controlled companies established in third countries), 
ECLI:EU:C:2019:136. 
896 Ibid. 
897 Rozhodnutí SDEU ze dne 20. 12. 2017 ve věci C-504/16 a C-613/16, Deister Holding a Juhler Holding, 
ECLI:EU:C:2017:1009, odst. 60. 
898 Rozhodnutí SDEU ze dne 7. 9. 2017 ve věci C-6/16, Eqiom and Enka, ECLI:EU:C:2017:641, odst. 30. 
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který takový stav presumuje.899 SDEU tak v těchto případech nebyl nucen podrobně zkoumat 

a hodnotit vztah mezi posuzovanými příjmy CFC (či dceřiné společnosti) a činností, kterou tato CFC 

vykonává, ani samotnou činnost CFC. Právní úprava posuzovaná v těchto případech totiž byla 

neproporcionální již z toho důvodu, že ji bylo možné na základě presumpce aplikovat i v případech, 

kdy byla vykonávána činnosti, která by na základě dokazování mohla být kvalifikována jako skutečná 

hospodářská činnost. V rozhodnutí v případě Deister Holding AG tak SDEU jako příklad sice uvádí, 

že „okolnost, že hospodářská činnost nerezidentní mateřské společnosti spočívá ve správě aktiv jejích dceřiných 

společností nebo že příjmy této mateřské společnosti pocházejí jen z této správy, nemůže sama o sobě znamenat existenci 

čistě vykonstruované operace, zbavené jakékoliv hospodářské podstaty“900. Současně je však z jeho příkladu 

zřejmé, že SDEU nevylučuje, že v případě prokázání dalších okolností, které by svědčily ve prospěch 

toho, že tyto příjmy jsou do dceřiné společnosti uměle odkloněny (např. že dceřiná společnost pro tuto 

činnost není vybavena personálně ani majetkově a současně v souvislosti s výkonem této činnosti nese 

pouze minimální riziko), by činnost takové holdingové společnosti byla též shledána čistě 

vykonstruovanou operací. Nevylučuje tudíž ani možnost, že právní úprava CFC pravidel, která 

pro svou aplikaci vyžaduje prokázání skutečné povahy činnosti CFC, aniž by presumovala, že je tato 

činnost vyhýbáním se zdaněním, by na rozdíl od posuzované právní úpravy byla v uvedených 

případech shledána jako přiměřená, a tudíž v souladu s primárním právem EU. 

Další skutečností, na kterou poukázal SDEU v rozhodnutí Deister Holding AG a která je 

z hlediska kritéria podstatné hospodářské činnosti stanoveného směrnicí ATAD relevantní, je, „že směrnice 

o mateřských a dceřiných společnostech neobsahuje (v souvislosti s možností zakotvit ustanovení proti 

vyhýbání se zdanění) žádný požadavek ohledně povahy hospodářské činnosti společností, které spadají do její 

působnosti nebo výši příjmů z jejich vlastní hospodářské činnosti.“ Přitom posuzované opatření 

stanovené v § 50d odst. 3 německého zákona o daních z příjmů stanovilo takové opatření 

proti vyhýbání se zdanění, na jehož základě byl poplatníkovi automaticky odepřen nárok 

na osvobození od daně jinak plynoucí na základě směrnice PSD, pokud naplnil kritéria, která byla 

stanovena v uvedeném ustanovení německého zákona o daních z příjmů a která se týkala právě 

povahy hospodářské činnosti společnosti či výše příjmů z této činnosti.901 Naproti tomu směrnice 

                                                
899 „(…) zjištění takové vykonstruované operace vyžaduje, aby se případ od případu přistoupilo k celkovému přezkumu dotyčné situace, který 
se vztahuje na znaky, jako jsou organizační, hospodářské a jiné významné vlastnosti skupiny společností, ke které patří dotyčná mateřská 
společnost, jakož i struktury a strategie této skupiny.“ Rozhodnutí SDEU ze dne 20. 12. 2017 ve věci C-504/16 a C-613/16, 
Deister Holding a Juhler Holding, ECLI:EU:C:2017:1009, odst. 74. 
900 Vizte rozhodnutí SDEU ze dne 20. 12. 2017 ve věci C-504/16 a C-613/16, Deister Holding a Juhler Holding, 
ECLI:EU:C:2017:1009, odst. 73. 
901 Rozhodnutí SDEU ze dne 20. 12. 2017 ve věci C-504/16 a C-613/16, Deister Holding a Juhler Holding, 
ECLI:EU:C:2017:1009, odst. 14. 
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ATAD explicitně stanoví jednotlivá kritéria, ke kterým má být přihlíženo při hodnocení, zda se jedná 

o podstatnou hospodářskou činnost či nikoli.902 

Pro interpretaci a aplikaci kritéria výkonu podstatné hospodářské činnosti, které stanovuje směrnice 

ATAD a česká CFC pravidla, pak mohou být vodítkem též některá další rozhodnutí SDEU 

a Soudního dvora ESVO, kde tyto soudy obecně při posuzování toho, zda je podstatná hospodářská 

činnost vykonávána či nikoli, zohledňují celkovou činnost posuzovaného subjektu a analyzují nejen 

fyzickou existenci v podobě prostor, vybavení a zaměstnanců, ale též postavení tohoto subjektu 

v rámci celé nadnárodní struktury a jeho samostatnost jak z funkčního, tak i finančního hlediska.903 

Obdobně k posuzování kritéria podstatné hospodářské činnosti prostřednictvím komplexní 

analýzy okolností zkoumaného případu s ohledem na majetek, funkci a vybavení CFC, přistoupil 

též český zákonodárce v § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP904, což lze dovodit ze znění důvodové zprávy 

k zákonu č. 89/2019 Sb. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2019 Sb., na prvním místě uvádí, 

že „podmínka vykonávání podstatné hospodářské činnosti v sobě odráží princip přednosti obsahu před formou“905.906 

Uvedené přitom v kontextu správy daní znamená, že chce-li správce daně vyvrátit daňové tvrzení 

daňového subjektu, je povinen prokázat skutečný obsah jeho právního úkonu nebo jiné skutečnosti.907 

Tudíž co se týče důkazního břemene, které v těchto případech primárně leží na správci daně, 

je výjimka stanovená v § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP v souladu s ustálenou judikaturou SDEU, který 

jako proporcionální (co se týče omezení svobody usazování) neshledává opatření, která má „obecnou 

platnost a automaticky vylučuje určité kategorie daňových poplatníků z daňové výhody, aniž je daňová správa povinna 

předložit byť jen neúplný nebo nepřímý důkaz o daňovém úniku či zneužívání daňových předpisů, jde nad rámec toho, 

                                                
902 Vizte čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice ATAD. 
903 Vizte např. rozhodnutí Soudního dvora ESVO ze dne 9. 7. 2014 ve věci E-3/13 a E-20/13 Fred. Olsen and Others 
v the Norwegian State, [2014] EFTA Ct. Rep. 400. ; Rozhodnutí SDEU ze dne 15. 2. 2002 ve věci C-43/00, Andersen 
og Jensen, ECLI:EU:C:2002:15, odst. 35 a 36. Dále vizte též Stanovisko generálního advokáta M. Poiarese Madura 
přednesené dne 18. května 2004 ve věci C-8/03, BBL, ECLI:EU:C:2004:309, odst. 10. 
904 Vizte důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 183. 
905 Vizte důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 183. K principu přednosti obsahu před formou 
vizte § 8 odst. 3 DŘ. 
906 Výjimka pro výkon podstatné hospodářské činnosti se nevztahuje na CFC, která je daňovým rezidentem státu 
uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie nebo 
stálou provozovnou umístěnou v takovém státě. Vizte § 38fa odst. 2 ZDP a dále k tomu vizte poznámku pod čarou č. 915. 
907 Vizte § 92 odst. 5 písm. d) DŘ. Dále vizte též komentář k tomuto ustanovení, který současně dodává, že „jde o skutkové 
zjištění, k němuž je nutno dospět zpravidla dokazováním, nepostačuje, pokud by správce daně jen oznámil daňovému subjektu, že jím tvrzený 
obsah právního úkonu považuje za úkon jiný, a bez dalšího z tohoto tvrzení vyvodil daňové důsledky v podobě např. doměření daně. Provedené 
důkazy je nutno zhodnotit, vyvodit z nich skutková zjištění a přezkoumatelným způsobem odůvodnit, proč není možno úkon posuzovat 
v souladu s tvrzením daňového subjektu, ale jaké skutkové okolnosti nasvědčují závěru jinému o skutečném obsahu právního úkonu nebo jiné 
skutečnosti.“ BERÁNEK, Petr, Radim BLÁHA, Savina FINARDI, Jiří HLAVÁČ, Lubomír JANOUŠEK, Drahomíra 
MARTINCOVÁ a Zdeněk MORÁVEK, ref. č. 701. Dále vizte též rozhodnutí NSS ze dne 2. 3. 2011 sp. zn. 1 Afs 9/2011. 
Dále vizte též komentář k § 8 odst. 3 DŘ. GROSSOVÁ, Marie Emilie a Lenka MATYÁŠOVÁ, 2015. Daňový řád 
s komentářem a judikaturou. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges. ISBN 978-80-7502-081-9. 
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co je nezbytné pro zabránění takovému úniku a zneužívání“908.909 Následně důvodová zpráva poměrně 

návodně popisuje, jakým způsobem by k interpretaci tohoto kritéria mělo být přistupováno.910 

Výslovně přitom odkazuje na využití personálu, prostor a vybavení a jiného majetku, na rozdíl 

od znění tohoto kritéria stanoveného ve směrnici ATAD však nepovažuje tyto okolnosti za jediné 

rozhodující. Dokladem uvedeného je i skutečnost, že znění ustanovení § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP 

neobsahuje výslovný odkaz na tato kritéria na rozdíl od ustanovení č. 7 odst. 2 písm. a) směrnice 

ATAD. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2019 Sb., dále uvádí, že k posouzení, zda se jedná 

o skutečnou hospodářskou činnost, lze též vycházet z kritérií, která pro vymezení podstatné hospodářské 

činnosti uvádí OECD v pokynech pro stanovení převodních cen.911 OECD pak v těchto pokynech též 

klade při posouzení kritéria podstatné hospodářské činnosti důraz na funkci a postavení CFC v rámci 

struktury, jejíž je součástí, rizika, která CFC v souvislosti se svou činností nese a přidanou hodnotu 

činnosti CFC v kontextu celé struktury, jejíž je součástí.912 Způsob posouzení kritéria podstatné 

hospodářské činnosti, který důvodová zpráva vymezuje, tak výrazně koresponduje též s přístupem 

k posouzení tohoto kritéria, který nastínila Rada ve výše zmíněném usnesení z roku 2010 pro účely 

identifikace situací, ve kterých dochází k „umělému přesměrování zisků do některé ovládané zahraniční 

společnosti“913. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tak lze dospět k závěru, že přístup, který k zakotvení 

a posuzování kritéria podstatné hospodářské činnosti zaujal český zákonodárce, zahrne okruh právních 

jednání, která by SDEU nevyhodnotil jako čistě vykonstruované operace. Tím současně umožní kritérium 

                                                
908 Vizte rozhodnutí SDEU ze dne 20. 12. 2017 ve věci C-504/16 a C-613/16, Deister Holding a Juhler Holding, 
ECLI:EU:C:2017:1009, odst. 62. 
909 Dále vizte též Rozhodnutí SDEU ze dne 7. 9. 2017 ve věci C-6/16, Eqiom and Enka, ECLI:EU:C:2017:641, odst. 32. 
; Rozhodnutí SDEU ze dne 8. 3. 2017 ve věci C-14/16, Euro Park Service, ECLI:EU:C:2017:177, odst. 55-56. ; Dále vizte 
též DE JONG, Julia, ref. č. 864, s. 305. 
910 Dále důvodová zpráva k zákonu č. 80/2019 Sb., na straně 3 uvádí, že „v tomto kontextu je nutné posoudit, zda ovládaná 
zahraniční společnost vykonává skutečnou (reálnou) ekonomickou činnost, tj. činnost odrážející skutečnou ekonomickou realitu. Tu lze rozeznat 
zejména tak, že daná společnost ke své činnosti využívá personál, prostory a vybavení a jiný majetek. Pokud společnost vykonává skutečnou 
činnost, pak je rovněž nutné posoudit, zda příjmy plynoucí z této činnosti tvoří významnou část vzhledem k dosahovaným tzv. pasivním příjmům 
(zahrnovaným příjmům), což lze zjistit např. poměrem aktivních a zahrnovaných příjmů, popř. poměrem účetního zisku k provozním 
nákladům. Nutné je také posoudit, zda zahrnované příjmy souvisejí s aktivní činností společnosti (např. v případě běžně podnikající banky 
s pobočkami a řadou klientů, která může mít rovněž i tzv. pasivní příjmy v podobě úroků, je zřejmé, že tyto pasivní příjmy souvisejí s její 
činností). Pokud dojde ke zjištění, že skutečná ekonomická činnost ovládané zahraniční společnosti je pouze okrajovou záležitostí a většinu 
příjmů tvoří tzv. zahrnované příjmy přímo nesouvisející s aktivní činností, nebo vykonávání ekonomické činnosti je pouze zastřením skutečného 
stavu, pak takovouto činnost nelze považovat za podstatnou hospodářskou činnost. Dále důvodová zpráva dodává, že „smyslem této 
podmínky je omezit použití pravidla o zdanění ovládaných zahraničních společností pouze na tzv. prázdné schránky, tedy na entity, které slouží 
pouze k tomu, aby do nich byla převáděna aktiva, ze kterých plynou příjmy, např. práva duševního vlastnictví nebo cenné papíry. Tyto příjmy 
v důsledku toho podléhaly zdanění ve státě této prázdné schránky a nikoli v České republice, ačkoli mají reálný ekonomický zdroj v České 
republice, tj. hlavním cílem existence zahraniční společnosti je získání daňové výhody v podobě nižšího zdanění.“ 
911 Vizte OECD, ref. č. 893. 
912 Vizte OECD, ref. č. 893., s. 109. 
913 Vizte usnesení Rady ze dne 8. 6. 2010 o koordinaci pravidel týkajících se ovládané zahraniční společnosti a nízké 
kapitalizace uvnitř Evropské unie, 2010/C 156/01. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010G0616(01)&from=EN. 
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podstatné hospodářské činnosti stanovené českými CFC pravidly vykládat a aplikovat v souladu se závěry 

SDEU. Níže jsou shrnuty skutečnosti, které svědčí ve prospěch tohoto závěru.  

Z aktuálních rozhodnutí SDEU je zřejmé, že SDEU v případě posuzování vnitrostátních 

opatření proti vyhýbání se zdanění následuje argumentační linii případu Cadbury Schweppes, včetně 

vymezení pojmu čistě vykonstruovaných operací a kritéria výkonu skutečné (reálné) ekonomické činnosti 

stojícího na opačné straně. Závěry, ke kterým v tomto rozhodnutí dospěl, jsou proto relevantní 

též pro aplikaci českých CFC pravidel. Na opačné straně však nelze opomenout skutečnost, že tyto 

závěry SDEU, ke kterým dospěl v jednotlivých rozhodnutích, jsou výsledkem posouzení konkrétního 

případu, přestože mají přesah zejména, co se týče skutkově obdobných případů. Koncept čistě 

vykonstruovaných operací přitom SDEU vymezil především v kontextu právní úpravy jednotlivých 

členských států, která a priori považovala určité situace za vyhýbání se zdanění, a umožňovala 

tak členskému státu aplikovat CFC pravidla (popř. jiná opatření proti vyhýbání se zdanění), aniž by 

ze strany správce daně vyžadovala prokázání toho, že se skutečně o vyhýbání se zdanění jedná. 

Z tohoto důvodu nemusel SDEU v těchto případech podrobně zkoumat a vyhodnotit vztah 

mezi posuzovanými příjmy CFC (či dceřiné společnosti) a činností, kterou tato CFC vykonává, 

ani samotnou činnost CFC. A z toho důvodu též ani nevyloučil, že i výkon činnosti, která je pouze 

zastřením skutečného stavu (případně je svým rozsahem zcela nepodstatná ve vztahu 

k CFC příjmům), by shledal čistě vykonstruovanou operací. Přitom posouzení těchto skutečností 

je zcela zásadní pro aplikaci kritéria podstatné hospodářské činnosti tak, jak k ní přistupuje ZDP. 

Současně § 38fa odst. 1 písm. a) ZDP, na rozdíl od směrnice ATAD, výslovně u kritéria podstatné 

hospodářské činnosti nestanoví, že se musí jednat o činnost vykonávanou „s využitím personálu, majetku, 

vybavení a prostor“914, a na tyto okolnosti pouze odkazuje v důvodové zprávě s tím, že se jedná 

o okolnosti, které by měly být při posouzení činnosti CFC zejména zohledněny, avšak nikoli výlučně. 

Zákon o daních z příjmů tak umožňuje při aplikaci CFC pravidel posoudit celou škálu objektivních 

okolností relevantních pro vyhodnocení, zda se jedná o podstatnou hospodářskou činnosti, a zahrnout 

tak pod toto kritérium např. i činnosti, které ke svému výkonu nevyžadují významnou fyzickou 

přítomnost CFC v místě, kde CFC tuto činnost vykonává. Lze tudíž dospět jednak k závěru, 

že kritérium stanovené v ZDP je dostatečně široké na to, aby zahrnulo veškeré činnosti, které by 

SDEU shledal skutečnou hospodářskou činností. A současně lze dospět též k závěru, že způsob 

výkladu a aplikace tohoto kritéria, předvídané zákonodárcem v důvodové zprávě k zákonu 

č. 80/2019. Sb., nejsou v rozporu se závěry, ke kterým dospěl SDEU v jednotlivých výše uvedených 

                                                
914 Podrobněji k těmto okolnostem stanoveným v čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice ATAD vizte např.  DANON, Robert J., 
ref. č. 750, s. 390. 
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případech. Ve prospěch tohoto závěru svědčí též skutečnost, že česká právní úprava nepovažuje 

žádnou činnosti CFC a priori za vyhýbání se zdanění915, což správci daně neumožňuje aplikovat 

CFC pravidla, aniž by musel prokazovat skutečnou povahu této činnosti, přičemž důkazní břemeno 

je v tomto případě primárně umístěno na stranu správce daně. 

Ke stejnému závěru dospívá též Pichler, podle kterého lze uvést, že „judikatura SDEU 

je v souladu s novým přístupem směrnice ATAD ke skutečné hospodářské činnosti“916. Obdobně pak též 

např. Govind a Zolles dospívají k závěru, že přestože se znění pojmu podstatná hospodářská činnost liší 

od pojmů použitých SDEU, např. skutečná ekonomická činnost, tak by měl být tento pojem s přívlastkem 

„podstatná“ dostatečně široký na to, aby jej bylo možné vykládat v souladu se závěry SDEU, 

a to s ohledem na odkaz na „personál, vybavení, majetek a prostory“917.918 Tato argumentace se nicméně 

nejeví jako přesvědčivá vzhledem k tomu, že výslovný odkaz na  „personál, vybavení, majetek a prostory“ 

naopak rozsah kritéria podstatné hospodářské činnosti zužuje. K nutnosti aplikovat CFC pravidla 

v souladu se závěry SDEU pak dospívají např. i Danon a Panayi, ti však na rozdíl od  Govindy a Zolles 

polemizují nad tím, zda je vůbec možné kritérium nevykonávání podstatné hospodářské činnosti interpretovat 

v rozsahu, který odpovídá pojmu čistě vykonstruované operace.919 Zdůrazňují přitom, že není zřejmé, 

zda uvedené kritérium podstatné hospodářské činnosti zahrne též činnosti podpůrného či pomocného 

charakteru920 či činnost čistě holdingových společností921, podrobnější analýze kritéria podstatné 

hospodářské činnosti se však nevěnují.  

6.5 Vztah právní úpravy CFC pravidel a smluv o zamezení dvojímu zdanění 

V kapitole 5 části 5.2 bylo stručně nastíněno, že názory na kompatibilitu CFC pravidel (jakožto 

opatření vnitrostátního práva) s alokačními normami mezinárodních smluv o zamezení dvojímu 

zdanění (které jsou uzavřeny mezi státem daňové rezidence ovládající společnosti a státem daňové 

rezidence CFC) nejsou zcela jednotné.922 Je přitom otázkou, zda se český zákonodárce touto 

                                                
915 Výjimku v tomto případě představuje aplikace CFC pravidel ve vztahu k CFC, která je daňovým rezidentem státu 
uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie nebo 
stálou provozovnou umístěnou v takovém státě. Vizte § 38fa odst. 2 ZDP. Tato úprava má na rozdíl od zbývající právní 
úpravy CFC pravidel stanovené v ZDP sankční charakter a není transpoziční úpravou směrnice ATAD. Jejím zakotvením 
však vzniká potenciální riziko rozporu s primárním právem EU. Vzhledem ke zcela odlišnému charakteru této právní 
úpravy se však otázce jejího souladu s primárním právem EU tato práce nevěnuje.   
916 Vizte PICHLER Thomas, ref. č. 753, s. 247. 
917 Vizte č. 7 odst. 2 písm. a) směrnice ATAD. 
918 Vizte GOVIND, Sriram a Stephanie ZOLLES, ref. č. 273, s. 247. 
919 Vizte DANON, Robert J., ref. č. 750, s. 390. ; PANAYI, Christiana HJI, ref. č. 799, s. 376. 
920 Vizte PANAYI, Christiana HJI, ref. č. 799, s. 376. 
921 Vizte DANON, Robert J., ref. č. 750, s. 390. 
922 Přestože OECD shledala, že opatření v podobě CFC pravidel jsou obecně v souladu ustanoveními daňových smluv, 
názory odborné veřejnosti i názory vyslovené v rozhodnutí soudních orgánů jednotlivých států se liší. Většina soudních 
řízení týkající se aplikace CFC pravidel (s výjimkou řízení před francouzským Nejvyšším soudem) nicméně dospěla 
ke stejnému závěru jako OECD. K tomu vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 129. K rozhodnutí francouzského 
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problematikou vůbec zabýval vzhledem k tomu, že důvodová zpráva k zákonu č. 80/2019 Sb., se 

k této otázce žádným způsobem nevyjadřuje.923 Obecně jsou z hlediska CFC pravidel problematická 

především ustanovení týkající se alokace práva zdanit podnikatelské příjmy a příjmy z dividend, 

případně též ostatní příjmy.924 Které ustanovení daňové smlouvy se v případě konkrétních 

CFC pravidel použije, záleží na tom, jakým způsobem jsou CFC pravidla koncipována a jakým 

způsobem jsou kvalifikovány CFC příjmy zdaňované na základě těchto pravidel. Právní úprava CFC 

pravidel v ZDP stanoví právní fikci, podle které „pro účely daní z příjmů se na činnost ovládané zahraniční 

společnosti (…) a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy, hledí, jako by byly uskutečněny 

ovládající společností na území České republiky k okamžiku skončení zdaňovacího období ovládané zahraniční 

společnosti v zahraničí“925.926 S ohledem na tuto právní fikci, v jejímž důsledku se na příjmy plynoucí 

z těchto činností hledí jako na příjmy, které plynou přímo ovládající společnosti, se tyto příjmy 

kvalifikují jako podnikatelské příjmy podle čl. 7 Modelové smlouvy OECD.927 Jejich kvalifikace 

jako dividendy pro účely daňových smluv nepřichází v úvahu. Důvodem je právní fikce stanovená 

v § 38fa odst. 1 ZDP, která neumožňuje CFC příjmy kvalifikovat jako dividendu podle daňové 

smlouvy mezi ČR a státem daňové rezidence CFC. V případě dividend je to přitom právě daňová 

smlouva (nikoli vnitrostátní právo), která primárně definuje pojem dividenda pro účely použití této 

smlouvy (na rozdíl od podnikatelských příjmů).928 Relevantním ustanovením daňových smluv je tudíž 

v případě českých CFC pravidel ustanovení týkající alokace práva na zdanění podnikatelských příjmů, 

které v případě Modelové smlouvy OECD odpovídá jejímu čl. 7.929 V uvedeném případě spočívá 

problém v tom, že čl. 7 Modelové smlouvy OECD alokuje právo zdanit podnikatelské příjmy výlučně 

                                                
Nejvyššího soudu vizte např. MONSENEGO, Jérôme, 2012. Taxation of Foreign Business Income within the European Internal 
Market. Amsterdam: IBFD, s. 164. ISBN 978-90-8722-113-3. 
923 Vizte důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., s. 141-144. 
924 Vizte čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 5 a čl. 21 Modelové smlouvy OECD. K tomu vizte též ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, 
s. 129. Obecně k podrobné diskuzi na téma souladu CFC pravidel s daňovými smlouvami vizte např. ANDERSSON, Sara, 
2006. CFC rules and double tax treaties: The OECD and UN model tax conventions. Jönköping. Diplomová práce. Jönköping 
University. 
925 Vizte § 38fa odst. 1 ZDP. 
926 Podrobněji ke koncepci a charakteru právní úpravy CFC pravidel v ZDP vizte kapitolu 5 část 5.2. 
927 Článek 7 odst. 1 Modelové smlouvy OECD zní „Zisky podniků jednoho smluvního státu podléhají zdanění jen v tomto státě, 
pokud podnik nevykonává svoji činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna. Jestliže podnik 
vykonává svoji činnost tímto způsobem, mohou být zisky podniku zdaněny v tomto druhém státě, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém 
je lze přičítat této stálé provozovně.“ 
928 Pojem dividendy pro účely aplikace daňovém slouvy ve vetšině případů vymezen přímo v dotčené daňové smlouvě. 
K tomu vizte čl. 10 odst. 3 Modelové smlouvy OECD a dále např. např. LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich 
SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 34-36. Pojem podnikatelské příjmy podle čl. 7 je naopak s ohledem 
na čl. 3 odst. 2 Modelové smlouvy OECD, interpretován v kontextu vnitrostátního práva, jelikož sama daňová smlouva 
obvykle tento pojem nevymezuje. 
929 Právní úprava obsažená v článku daňové smlouvy, který se vztahuje ke zdanění příjmů v podobě dividend, by byla 
relevantní, pokud by s CFC příjmy, které jsou zdaňovány na základě CFC pravidel, bylo ve státě rezidence ovládající osoby 
nakládáno jako s příjmy z podílu na zisku. Vizte např. LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE 
a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 34-36.  
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státu zdroje tohoto příjmu s jedinou výjimkou, kterou je existence stálé provozovny na území druhého 

smluvního státu (tedy státu, kde tento příjem zdroj nemá). Tento článek proto obecně neumožňuje 

státu daňové rezidence ovládající společnosti zdanit podnikatelské příjmy CFC, ledaže by CFC měla 

stálou provozovnu ve státě rezidence ovládající společnosti. 

Ve prospěch daňových smluv je pak obvykle argumentováno právě tím, že podnikatelské 

příjmy daňového nerezidenta jednoho státu, který nemá ve druhém smluvním státě stálou 

provozovnu, nelze v tomto druhém státě zdanit, a to ani na základě CFC pravidel930.931 Soulad 

smluvních ustanovení týkajících se podnikatelských příjmů byl již v řadě států předmětem soudních 

sporů, přičemž ve prospěch daňových smluv byla uváděna právě zmíněná argumentace.932 Přestože 

názory na soulad čl. 7 Modelové smlouvy OECD a CFC pravidel se mezi odbornou veřejností 

i rozhodnutími soudních orgánů jednotlivých států liší933, převažují názory, které hovoří ve prospěch 

souladu CFC pravidel s daňovými smlouvami (resp. ve prospěch toho, že aplikace CFC pravidel není 

v rozporu s daňovými smlouvami)934. Tento názor zastává též OECD, podle které CFC pravidla 

nejsou v rozporu s ustanoveními daňových smluv týkajících se jak podnikatelských příjmů, 

tak dividend. Podle OECD představují CFC pravidla primárně vnitrostátní opatření, na jehož základě 

je daň uložena daňovému rezidentovi státu aplikujícího CFC pravidla (tj. ovládající společnosti), 

a proto CFC pravidla přímo neomezují daňovou jurisdikci státu zdroje příjmu, kterému je na základě 

čl. 7 Modelové smlouvy OECD přiznáno právo zdanit podnikatelské příjmy plynoucí ovládané 

                                                
930 Vizte LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 30-31. ; 
HAMZAOUI, Ridha a Lydia OGAZÓN JUÁREZ, 2015. Common Strategies against Tax Avoidance: A Global Overview.  
COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema OBUOFORIBO a Ola 
OSTASZEWSKA, ref. č. 55, s. 22-23. ; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 129. ; ANDERSSON, Sara, ref. č. 924, s. 22-25. 
931 Obdobná argumentace je ve prospěch daňových smluv je pak obvykle následována též ve vztahu k čl. 10 Modelové 
smlouvy OECD. Vizte např. COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema 
OBUOFORIBO a Ola OSTASZEWSKA, ref. č. 55, s. 23. V tomto případě je však nutno zdůraznit, že uvedená 
argumentace s odkazem na existenci stálé provozovny ve státě rezidence ovládající společnosti je omezena pouze 
na situace, kdy mají příjmy, z nichž je následně vyplácena ze strany CFC dividenda (popř. by byla vyplácena, kdyby došlo 
k rozdělení zisku), zdroj ve státě rezidence ovládající společnosti. K tomu vizte znění čl. 10 odst. 5 Modelové smlouvy 
OECD. 
932 Vizte LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 30-31. ; 
HAMZAOUI, Ridha a Lydia OGAZÓN JUÁREZ, 2015. Common Strategies against Tax Avoidance: A Global Overview. 
COTRUT, Madalina, Aleksandra BAI, Rijkele BETTEN, Ridha HAMZAOUI, Belema OBUOFORIBO a Ola 
OSTASZEWSKA. International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures. Amsterdam: IBFD, s. 22-
23. ISBN 978-90-8722-333-5.; ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 129. ; ANDERSSON, Sara, ref. č. 924, s. 22-25. 
933 K tomu vizte např. LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, 
s. 33-34. Dále vizte též poznámku pod čarou č. 930. 
934 Minimálně co se týče rozhodnutí vnitrostátních soudních orgánů. Nesoulad CFC pravidel s daňovými smlouvami 
shledal pouze francouzský Nejvyšší soud. K tomu vizte např. MONSENEGO, Jérôme, ref. č. 922. Dále k tomu 
vizte též ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 129. Podrobněji k analýze soudních rozhodnutí vizte např. ANDERSSON, Sara, 
ref. č. 924, s. 21-25. K argumentaci ve prospěch souladu CFC pravidel s daňovými smlouvami pak vizte např. Ibid., s. 28-
31. ; K tomuto závěru dospívá též Rust, avšak pouze, v případě, že CFC pravidla jsou koncipována, tak, že je na CFC 
nahlíženo jako na transparentní entitu. I v tomto případě, však dochází k závěru, že, přestože daňové smlouvy aplikaci 
CFC pravidel zcela nevylučují, nadále ji mohou omezovat. RUST, ref. č. 560, s. 496.  
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zahraniční společnosti v rukou této společnosti.935 Jinými slovy OECD dochází k závěru, že v obou 

smluvních státech je daní (ve vztahu k totožným CFC příjmům) zatížen jiný subjekt daně, čímž 

nedochází k rozporu s alokační normou stanovenou v čl. 7 Modelové smlouvy OECD.936 Změny 

provedené v komentáři k Modelové smlouvě OECD v roce 2003937 současně potvrdily, 

že podle názoru OECD není nutné do daňových smluv výslovně uvádět, že smluvní státy mohou CFC 

pravidla použít.938 Starší verze komentáře k Modelové smlouvě OECD nicméně uváděly, že státy by 

nadále měly respektovat ujednání obsažená v daňových smlouvách a zajistit eliminaci dvojího 

zdanění.939 Aktuální verze komentáře k Modelové daňové smlouvě však již tuto informaci 

neobsahuje.940 

Skutečnost, že OECD dospívá k závěru, že CFC pravidla jsou obecně v souladu 

s ustanoveními daňových smluv, není překvapující. Vzhledem k její inciativě v podobě Projektu BEPS 

(i dalším předešlým iniciativám)941, jehož součástí je též Akce 3 a podpora implementace CFC pravidel 

v jednotlivých členských státech, fakticky totiž nemá jinou možnost.942 Stejně tak se nezdá překvapující 

ani to, že velká část států, které jsou zaměřeny na export kapitálu, tento závěr OECD nerozporuje.943 

V opačném případě by totiž jejich síť daňových smluv neumožňovala CFC pravidla aplikovat 

za účelem předcházení erozi základu daně. Opačného názoru než OECD jsou však např. Aigner, 

                                                
935 BRAUNER, Yariv, ref. č. 30, s. 86. ; OECD, ref. č. 79, s. 152-153 (odst. 81 komentáře k čl. 1 Modelové smlouvy 
OECD). Andersson dochází ke stejnému závěru, když uvádí, že „v případě aplikace FC pravidel, je podnikatelský příjem zdaněn 
dvakrát. Nicméně vzhledem k tomu, že (jednou) je subjektem daně v případě aplikace CFC pravidel (ovládaná) společnost ve státě své rezidence 
a (podruhé) společník ve státě své rezidence, pak se jedná o ekonomické dvojí zdanění, přičemž není cílem Modelové smlouvy OECD 
ani Modelové smlouvy OSN tento typ dvojího zdanění eliminovat“. ANDERSSON, Sara, ref. č. 924, s. 29. 
936 Komentář k čl. 7 Modelové smlouvy OECD uvádí, že „účelem odst. 1 je omezit právo jednoho smluvního státu zdanit 
podnikatelské příjmy společnosti druhého smluvního státu. Jak potvrzuje čl. 1 odst. 3, tento odstavec neomezuje právo smluvního státu zdanit 
své daňové rezidenty na základě jejich vnitrostátních pravidel pro ovládané zahraniční společnosti, a to přestože může být tato daň uložená 
těmto daňovým rezidentům vypočtena s odkazem na příjmy společnosti, které je rezidentem druhého smluvního státu (…). Takto stanovená 
daň daňovým rezidentům jednoho státu (ovládajícím společnostem), nesnižuje příjmy společnosti (CFC) druhého smluvního státu 
(na jejich základě je daň vypočtena), a tudíž nelze dospět k závěru, že tato daň zatěžuje příjmy této společnosti“ ve druhém smluvním 
státě (CFC). 
937 K tomu vizte ARNOLD, Brian J., ref. č. 19, s. 129. Dále vizte též OECD, 2003. Model Tax Convention on Income 
and on Capital: Condensed Version 2003. Paříž: OECD, S. 64. Dostupné také z: https://www.oecd-
ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2003_mtc_cond-2003-en. 
938 Aktuálnímu komentáři k Modelové smlouvě OECD vizte OECD, ref. č. 79, s. 152-153 (odst. 81 komentáře k čl. 1 
Modelové smlouvy OECD). Dále vizte též OECD, ref. č. 79, s. 641 ke vztahu CFC pravidel a čl. 10 odst. 5 Modelové 
smlouvy OECD. 
939Vizte OECD, ref. č. 937, s. 64. 
940 Vizte OECD, ref. č. 79. 
941 Vizte např. OECD, ref. č. 541. 
942 Obdobně na tuto situaci pohlíží též např. Riedl. Vizte RIEDL, Wolfgang, ref. č. 392, s. 197. Uvedená situace nicméně 
poukazuje na to, že problémy se kterými se v současnosti potýká oblast mezinárodního zdanění, jsou řešeny 
prostřednictvím souboru opatření různorodé povahy (od vnitrostátních, před mezinárodní opatření bilaterální 
i multilaterální povahy), přičemž ne všechna tato opatření míří na podstatu těchto problémů a z toho důvodu nejsou vždy 
navzájem kompatibilní. K tomu vizte též kapitolu 4 část 4.2. 
943 Výjimkou je však např. Švýcarsko, které učinilo výhradu k úpravě komentáře k Modelové smlouvě OECD z roku 2017, 
které se týká vztahu CFC pravidel a daňových smluv, přičemž uvedlo, že s ohledem na konkrétní okolnosti se domnívá, 
že CFC pravidla mohou být v rozporu s čl. 7 Modelové smlouvy OECD. K tomu vizte OECD, ref. č. 79, s. 91. 
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Scheuerle a Stefaner, podle kterých je aplikace CFC pravidel možná pouze v případě, že je výslovně 

povolena v daňové smlouvě.944 Podle Rusta jsou v rozporu s alokačními normami daňových smluv 

taková CFC pravidla, která jsou koncipována jako pravidlo, na základě kterého jsou CFC příjmy 

přiřazeny přímo ovládající osobě, jelikož stát rezidence ovládající osoby považuje tyto příjmy 

za nesprávně přiřazené ovládané společnosti.945 K tomu Rust uvádí, že přestože si je vědom toho, 

že daňová smlouva nemůže založit právo zdanit určitý příjem (a v tomto směru proto daňová smlouva 

odkazuje na vnitrostátní právní úpravu, na jejímž základě daňová povinnost v konkrétním případě 

vzniká)946, je přesvědčen, že daňové smlouvy vylučují aplikaci vnitrostátních alokačních opatření, která 

nesystematicky přiřazují příjmy daňovým rezidentům státu v rozporu s obecně následovanými 

vnitrostátními zásadami pro přiřazení příjmů daňovým rezidentům.947 V souladu s daňovými 

smlouvami naopak Rust shledává taková CFC pravidla, která jsou koncipována tak, že na CFC nahlíží 

jako na transparentní entitu. I v tomto případě však dochází k závěru, že, přestože daňové smlouvy 

aplikaci takto koncipovaných CFC pravidel nevylučují, nadále možnost zdanění příjmů 

prostřednictvím CFC pravidel omezují (resp. vyžadují, aby bylo zamezeno dvojímu zdanění), stejně 

jako by tomu bylo v případě, kdy by CFC byla skutečně transparentní entitou.948 Pokud je tak 

např. uzavřena daňová smlouva, která eliminuje dvojí zdanění metodou vynětí, vynětí by se mělo 

uplatnit též na příjmy, které jsou zahrnuty do základu daně ovládající společnosti na základě 

CFC pravidel, a tyto příjmy by pak vůbec neměly být v rukou ovládající osoby zdaněny.949  

Pokud jde o právní úpravu CFC pravidel zakotvenou v § 38fa ZDP, pak lze na základě výše 

uvedeného shledat, že je tato právní úprava v souladu se závěry OECD uvedenými v komentáři 

k Modelové smlouvě OECD, jelikož formálně jsou zdaněny dva odlišné daňové subjekty a nevzniká 

tak dvojí právní zdanění totožného CFC příjmu. Podle těchto závěrů je tudíž česká právní úprava 

CFC pravidel kompatibilní s daňovými smlouvami zejména článkem, který se vztahuje 

k podnikatelským příjmům. Z formálního hlediska lze s tímto závěrem OECD souhlasit.950 

Z materiálního úhlu podhledu je však odpověď na otázku souladu českých CFC pravidel, které jsou 

koncipovány jako vnitrostátní alokační pravidlo, méně jednoznačná. Přitom výše uvedené skutečnosti 

svědčí ve prospěch závěru, ke kterému dospívá Rust ohledně CFC pravidel, která jsou koncipována 

                                                
944 Vizte LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 30-31. 
945 K tomu blíže vizte kapitolu 5 část 5.2. 
946 K tzv. „zlatému pravidlu daňového smluvního práva“ vizte blíže kapitolu 2 část 2.3.4.2 a poznámku pod čarou č. 220. 
947 RUST, ref. č. 560, s. 493. 
948 RUST, ref. č. 560, s. 496. 
949 RUST, ref. č. 560, s. 496. 
950 Současně je třeba mít na paměti, že Komentář k Modelové smlouvě OECD není právně závazný. K tomu 
vizte též SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 
VAŇOUSOVÁ, ref. č. 69, s. 56. 
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jako pravidlo, na základě kterého jsou příjmy namísto CFC přiřazeny přímo ovládající společnosti. 

Tímto závěrem je, že česká CFC pravidla nejsou v souladu ustanoveními smluv, která alokují právo 

zdanit podnikatelské příjmy. A to i navzdory skutečnosti, že současná podoba Modelové smlouvy 

OECD výslovně jako svůj účel deklaruje též eliminaci vyhýbání se zdanění, což je též účelem 

CFC pravidel.951 Důvodem pro tento závěr je zmíněný charakter právní úpravy českých CFC pravidel. 

Tento charakter je dán právní fikcí stanovenou v § 38fa odst. 1 ZDP, na základě které se na činnost 

CFC nahlíží, jako by ji uskutečnila sama ovládající společnost na území ČR (a tudíž i na příjmy CFC 

se nahlíží jako by plynuly přímo ovládající společnosti). Česká CFC pravidla jsou tudíž koncipována 

jako vnitrostátní alokační pravidlo, (i) na jehož základě jsou ovládající společnosti přímo přiřazeny 

příjmy, pro jejichž zdanění z hlediska ČR neexistuje dostatečný právní titul, a (ii) které současně 

neumožňuje dostát závazku v podobě eliminace dvojího zdanění příjmů, který plyne z daňových 

smluv, které zamezují dvojímu zdanění metodou vynětí.952 Při nezakotvení CFC pravidel by tak ČR 

nebyla oprávněna zdanit příjmy plynoucí CFC (tedy příjmy daňového nerezidenta), ledaže by tyto 

příjmy plynuly ze zdrojů na území ČR. V daných případech totiž v České republice neexistuje 

ani personální jurisdikční titul v podobě daňového rezidenství CFC, ani teritoriální jurisdikční titul 

v podobě zdroje příjmu na území ČR, na jejichž základě by bylo možné v ČR zdanit příjmy plynoucí 

CFC.953 Nesoulad českých CFC pravidel s daňovými smlouvami je pak zcela zřejmý v případě, kdy se 

jako CFC kvalifikuje stálá provozovna. Zde je rozpor s alokační normou daňové smlouvy 

nevyhnutelný vzhledem k tomu, že daň je v tomto případě jak ve státě CFC (tedy ve státě umístění 

stálé provozovny), tak ve státě rezidence ovládající společnosti ukládána jednomu a tomu samému 

poplatníkovi, kterým je ovládající společnost. Přitom daňová smlouva v těchto případech alokuje 

právo zdanit podnikatelské příjmy výlučně státu, ve kterém je umístěna stálá provozovna.954 

Nicméně v souladu s poznámkou Aignera, Scheuerlea a Stefanera by uvedený rozpor 

s alokačními právními normami fakticky nebyl problematický, pokud by bylo zamezeno dvojímu 

zdanění příjmů v souladu s ujednáním obsaženým v konkrétní daňové smlouvě.955 Právní úprava 

obsažená v § 38fa ZDP sice vzhledem ke stanovené fikci vylučuje z čistě vnitrostátního hlediska ČR 

aplikaci daňové smlouvy mezi ČR a státem CFC956, stanoví však jako součást CFC pravidel speciální 

                                                
951 K tomu vizte např. preambuli aktuální verze Modelové smlouvy OECD. OECD, ref. č. 79, s. 29. 
952 Takovou daňovou smlouvou je např. smlouva mezi ČR a Německem. Vizte vyhlášku ministra zahraničních věcí 
č. 18/1984 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení 
dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. 
953 Podrobněji k jurisdikčním titulům vizte kapitolu 2 část 2.2.3. 
954 Vizte čl. 7 Modelové smlouvy OECD a články konkrétních daňových smluv, které z tohoto článku vycházejí. 
955 LANG, Michael, Hans-Jörgen AIGNER, Ulrich SCHEUERLE a Markus STEFANER, ref. č. 333, s. 37. 
956 S ohledem na fikci uskutečnění činnosti a nakládání s majetkem na území České republiky v případě českých 
CFC pravidel vůbec nevyvstane otázka aplikace daňových smluv, co se týče vzniku stálé provozovny z důvodu 
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právní úpravu, která právnímu i dvojímu ekonomickému zdanění zamezuje v několika ohledech. 

Jednak právní úprava § 38fa odst. 8 písm. a) a b) ZDP zamezuje dvojímu zdanění příjmů, které vzniká 

v důsledku aplikace CFC pravidel v případě, že (i) je z CFC příjmů zaplacena daň ovládající společností 

v ČR v důsledku aplikace CFC pravidel a (ii) současně je z těch samý příjmů zaplacena daň ve státě 

CFC, a to buď samotnou CFC (pak se zamezuje dvojímu ekonomickému zdanění) či ovládající 

osobou, pokud je ovládanou zahraniční společností stálá provozovna (pak se zamezuje dvojímu 

právnímu zdanění). Na základě § 38fa odst. 8 písm. c) ZDP je pak eliminováno i dvojí ekonomické 

zdanění v případě, že daň z těchto CFC příjmů je zaplacena též daňovým nerezidentem, 

prostřednictvím kterého ovládající společnost drží podíl v CFC, pokud se jedná o daň zaplacenou 

ve státě jeho daňové rezidence (bude se tedy jednat o daň zaplacenou ve státě, který též aplikuje 

CFC pravidla). Tomuto dvojímu zdanění je zamezeno tak, že ovládající společnost sníží svou daň 

z CFC příjmů, která jí vznikne v ČR v důsledku aplikace CFC pravidel, o výše uvedené daně zaplacené 

v zahraničí. Zákon o daních z příjmů přitom stanoví, že při tomto snížení daně se postupuje obdobně 

jako při použití metody prostého zápočtu957.958 Dále v důsledku výše uvedené právní fikce stanovené 

v § 38fa odst. 1 ZDP nejsou předmětem daně ani podíly na zisku, které skutečně CFC následně vyplatí 

ovládající společnosti, jelikož by se na základě této právní fikce jednalo o podíly na zisku, které by 

ovládající společnost vyplácela sama sobě.959 Tím je zamezeno dalšímu možnému dvojímu právnímu 

zdanění CFC příjmů v rukou ovládající společnosti, které může v důsledku aplikace CFC pravidel 

vzniknout. Touto právní úpravou je tak podstatně omezen potenciální rozpor s cílem daňových smluv, 

kterým je eliminace především dvojího právního zdanění příjmů. Problematické však nadále zůstávají 

situace, na které se vztahuje daňová smlouva, která zamezuje dvojímu zdanění metodou vynětí. Jedná 

se tak o všechny případy, kdy se na základě českých CFC pravidel kvalifikuje jako CFC stálá 

provozovna (jelikož CFC pravidla se vtahují pouze na stálé provozovny, s nimiž má ČR uzavřenu 

daňovou smlouvu, která zamezuje dvojímu zdanění prostřednictvím metody vynětí), a dále případy 

kdy se jako CFC kvalifikuje daňový rezident státu, s nímž má ČR uzavřenu daňovou smlouvu, která 

                                                
uskutečňování této činnosti ve státě rezidence CFC. Je to totiž vnitrostátní právo, které primárně stanoví daňovou 
povinnost poplatníka a daňová smlouvy ji pak již může jen omezit, přičemž ZDP považuje CFC příjmy za příjmy plynoucí 
z činnosti a nakládaní s majetkem, které jsou uskutečněny (i) daňovým rezidentem ČR (ii) na území ČR. To má za následek, 
že z čistě vnitrostátního hlediska české právní úpravy daní z příjmů, vůbec nevzniká konflikt mezi daňovou jurisdikcí státu 
ovládající společnosti a daňovou jurisdikcí státu CFC, ledaže pasivní příjmy, na které se aplikují CFC pravidla, plynou 
ze zdroje na území státu, v němž je CFC daňovým rezidentem. K tomu vizte též kapitolu 5 část 5.2. 
957 Vizte § 38fa odst. 11 a § 38f ZDP. 
958 K tomu vize též důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé 
další zákony, která je součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, 
Sněmovní tisk 206/0, Poslanecká sněmovna, VIII. Volební období, 13. 6. 2018, Praha (dále jen „důvodová zpráva 
k zákonu č. 80/2019 Sb.“). 
959 Vizte důvodovou zprávu k zákonu č. 80/2019 Sb. 
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zamezuje dvojímu zdanění prostřednictvím metody vynětí.960 V těchto případech sice též dojde 

ke zohlednění daně zaplacené ve státě daňové rezidence CFC (či umístění stálé provozovny), fakticky 

tedy dojde k zápočtu této daně zaplacené v zahraničí (tedy ve státě daňové rezidence CFC), nikoli však 

k vynětí CFC příjmů ze základu daně ovládající společnosti. 

Za vhodné řešení lze přitom považovat řešení navrhované Rustem, tedy koncipování CFC 

pravidel způsobem, kdy se na CFC nahlíží jako na transparentní entitu, což umožní aplikovat 

příslušnou daňovou smlouvu způsobem, jakým by byla aplikována, kdyby CFC byla skutečně 

transparentní entitou.961 Umožňovala by tak zohlednit též závazek v podobě zamezení dvojímu 

zdanění metodou vynětí. Na opačné straně je však třeba podotknout, že by touto úpravou mohla být 

podstatně snížena účinnost CFC pravidel, co se týče dosažení jejich účelu v podobě zamezení 

vyhýbání se zdanění. 

Nicméně s ohledem na praxi mnoha jiných států, které aplikují CFC pravidla, přestože tím 

jednají více či méně v rozporu s daňovými smlouvami, a s ohledem na to, že druhé smluvní strany 

nemají prostředky, které by jim efektivně umožnily z takového jednání dovodit důsledky,962 nelze 

předpokládat, že by situace byla odlišná v případě aplikace českých CFC pravidel v jejich stávající 

podobě. Nicméně v případě států, které učinily výhradu k výše uvedeným částem komentáře 

k Modelové smlouvě OECD, které se vyjadřují ke vztahu CFC pravidel a daňových smluv963, čímž 

daly najevo, že nesdílí názor, který ohledně tohoto vztahu zastává OECD, by aplikace CFC pravidel 

měla být s těmito státy přinejmenším konzultována. Nadto uvedený rozpor, který obecně vzniká mezi 

CFC pravidly a daňovými smlouvami, pouze poukazuje na skutečnost, že problémy se kterými se 

potýká oblast mezinárodního zdanění964, jsou řešeny prostřednictvím souboru opatření různorodé 

povahy od vnitrostátních až po mezinárodní opatření bilaterální i multilaterální povahy, která na jedné 

straně zamezují dvojímu zdanění, a na druhé straně eliminují BEPS, přičemž ne všechna tato opatření 

míří na podstatu těchto problémů a z toho důvodu nejsou vždy navzájem kompatibilní.965  

                                                
960 Vizte např. daňovou smlouvu mezi ČR a Německem. Vizte vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 18/1984 Sb., 
o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího 
zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. 
961 Vizte RUST, ref. č. 560, s. 494-496. Podrobně k aplikaci daňových smluv ve vztahu k transparentním entitám 
vizte též OECD, ref. č. 638.  
962 Vizte např. ANDERSSON, Sara, ref. č. 924, s. 26-27. Případně se jedná o státy, které též zakotvily CFC pravidla 
koncipovaná takovým způsobem, který je v rozporu s daňovými smlouvami. V takovém případě, by rozporování 
CFC pravidel nedávalo smysl z hlediska ani jednoho státu, který je smluvní stranou dotčené daňové smlouvy. 
963 Tímto státem je např. Švýcarsko. K tomu vizte OECD, ref. č. 79, s. 91 a dále poznámku pod čarou č. 943. 
964 Podrobněji k aktuálním problémům celkové koncepce mezinárodního zdanění příjmů vizte kapitolu 4. 
965 Obdobně na tuto situaci pohlíží též např. Riedl. Vizte RIEDL, Wolfgang, ref. č. 393, s. 197. 
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6.6 Závěr 

Tato kapitola se věnovala posouzení a návrhu úpravy konstrukčních prvků CFC pravidel, které 

byly v předchozí kapitole identifikovány jako problematické z hlediska dosažení účelu CFC pravidel, 

kterým je zamezení vyhýbání se zdanění. Dospěla přitom k závěru, že navržená úprava v podobě 

rozšíření působnosti CFC pravidel na poplatníky daně z příjmů fyzických osob a na příjmy 

z fakturačních společností, které nejsou v současné době zahrnuty v taxativním výčtu CFC příjmů, 

by nepředstavovala rozpor s primárním právem EU (konkrétně svobodou usazování), ani zbytečně 

zatěžující transpozici směrnice ATAD. V případě způsobu, jakým má být určen vztah ovládání 

v případě nepřímého podílu ovládající společnosti na CFC a který je v současné době v zákoně 

o daních z příjmů nedostatečně vymezen, byl jako preferovaný shledán přístup, který je založen 

na předpokladu, že více jak 50% účast na hlasovacích právech umožňuje společníkovi vykonávat 

efektivní kontrolu nad rozhodováním zahraniční společnosti. Co se týče okamžiku, ke kterému jsou 

posuzována jednotlivá kritéria stanovená v rámci CFC pravidel, preferovaným je jednoznačně řešení, 

které zamýšlel zákonodárce a následuje jej též správce daně. Podle tohoto řešení by se kritéria měla 

posuzovat vždy k okamžiku, ke kterému CFC uskutečnila jednotlivou činnost či nakládání s majetkem, 

z nichž plynou zahrnované příjmy. Nicméně uvedený postup neodpovídá znění zákona o daních 

z příjmů, ze kterého plyne, že je tímto okamžikem konec zdaňovacího období CFC. Přestože lze 

předpokládat, že preferované řešení bude aplikováno v praxi, nelze vyloučit, že tento postup bude 

v budoucnu ze strany poplatníků rozporován. 

Dále tato kapitola dospěla k závěru, že kritérium podstatné hospodářské činnosti stanovené v § 38fa 

odst. 1 písm. a) ZDP je dostatečně široké na to, aby zahrnulo veškeré činnosti, které by SDEU shledal 

skutečnou hospodářskou činností (resp. by je neshledal čistě vykonstruovanou operací), a též k závěru, 

že způsob výkladu a aplikace tohoto kritéria předvídané zákonodárcem v důvodové zprávě k zákonu 

č. 80/2019. Sb., nejsou v rozporu se závěry, ke kterým dospěl SDEU v rozhodnutích, ve kterých 

posuzoval soulad CFC pravidel a jiných opatření proti vyhýbání se zdanění s primárním právem EU. 

Ve prospěch těchto závěrů svědčí (i) jednak skutečnost, že česká právní úprava nepovažuje žádnou 

činnost CFC a priori za vyhýbání se zdanění, což správci daně neumožňuje aplikovat CFC pravidla, 

aniž by musel prokazovat skutečnou povahu této činnosti, přičemž důkazní břemeno je v tomto 

případě primárně umístěno na stranu správce daně, a dále (ii) skutečnost, že k posouzení kritéria 

podstatné hospodářské činnosti je nezbytné provést komplexní analýzu okolností zkoumaného 

případu s ohledem na majetek, funkci a vybavení CFC. 

V části této kapitoly, která se zabývala souladem českých CFC pravidel s daňovými smlouvami, 

bylo shledáno, že česká CFC pravidla nejsou v souladu s právní normou daňových smluv, která alokuje 
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právo zdanit podnikatelské příjmy. Hlavní příčinou tohoto nesouladu je skutečnost, že česká 

CFC pravidla, jsou primárně koncipována jako vnitrostátní alokační pravidlo, které z hlediska 

právního řádu ČR přiřazuje příjmy plynoucí CFC přímo ovládající osobě (nikoli CFC), tedy v rozporu 

s obecně následovanými principy pro přiřazení příjmů určitému subjektu daně a principy pro vymezení 

rozsahu daňové jurisdikce. Přestože samotná úprava CFC pravidel zamezuje dvojímu zdanění 

v několika ohledech, současná koncepce CFC pravidel neumožňuje dostát závazkům, které plynou 

z daňových smluv, na jejichž základě je dvojímu zdanění zamezeno metodou vynětí. Řešením by 

v tomto případě mohlo být koncipování CFC pravidel způsobem, kdy je na CFC nahlíženo jako 

na transparentní entitu, což by umožnilo příslušným závazkům dostát. Na opačné straně by však touto 

úpravou mohla být snížena účinnost CFC pravidel, co se týče dosažení jejich účelu v podobě zamezení 

vyhýbání se zdanění. 
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7 Závěr 

7.1 Shrnutí závěrů disertační práce 

Předkládaná disertační práce se zabývala právní úpravou CFC pravidel zakotvenou v českém 

právním řádu, konkrétně v zákoně o daních z příjmů, a věnovala se posouzení této právní úpravy 

z hlediska (i) její schopnosti dosáhnout svého účelu, kterým je zamezení vyhýbání se zdanění, (ii) jejího 

souladu s primárním právem EU, co se týče rozsahu působnosti CFC pravidel, a (iii) jejího souladu 

s daňovými smlouvami, které ČR uzavřela se státy, v nichž se nachází ovládaná zahraniční společnost. 

Na základě argumentů předložených v této práci pak tato práce dospěla k následujícím závěrům: 

1. Posuzovaná právní úprava není zcela schopna dosáhnout svého účelu, a tedy zamezit vyhýbání 

se zdanění. První z identifikovaných příčin je rozsah působnosti CFC pravidel, který umožňuje 

aplikovat tato pravidla pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob a nezahrnuje 

některé druhy příjmů, které CFC získává prostřednictvím fakturačních společností a které jsou 

rizikové z hlediska vyhýbání se zdanění. Rozsah působnosti CFC pravidel proto není 

dostatečně široký na to, aby umožňoval postihnout veškerá jednání, která jsou riziková 

z hlediska eroze základu daně ovládající společnosti ve státě její daňové rezidence. Druhou 

identifikovanou příčinou je nedostatečné vymezení způsobu, jakým jsou posuzována kritéria 

pro určení vztahu ovládání mezi ovládající společností a CFC v případě, kdy se ovládající 

společnost podílí na CFC nepřímo, tedy prostřednictvím další entity. V práci byly posouzeny 

dvě základní možnosti, kterými lze k posouzení kritéria ovládání přistoupit, jedna více 

formálního a druhá materiálního charakteru, přičemž bylo shledáno, že následování 

formálního přístupu neumožní postihnout všechny rizikové situace, které by byly postihnuty 

v případě následování materiálního přístupu. Případná volba formálního přístupu tak znamená 

snížení efektivnosti CFC pravidel. Poslední identifikovanou příčinou je vymezení okamžiku, 

ke kterému se posuzují kritéria ovládaní a kritérium velikosti podílu ovládající společnosti 

na základním kapitálu CFC. Přes očividný záměr zákonodárce i správce daně posuzovat tato 

kritéria pokaždé k okamžiku, kdy CFC uskutečnila jednotlivou činnost či nakládání 

s majetkem, znění zákona o daních z příjmů za tento okamžik považuje konec zdaňovacího 

období CFC. Tím ovládající společnosti umožňuje vyhnout se aplikaci CFC pravidel, 

a to prostým převedením podílů na daňového nerezidenta před koncem zdaňovacího 

období CFC. 

V návaznosti na identifikované problematické aspekty jednotlivých konstrukčních prvků 

CFC pravidel byla navržena možná řešení, která by uvedené nedostatky eliminovala a která by 
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současně byla v souladu s primárním právem EU a nepředstavovala zbytečně zatěžující 

transpozici směrnice ATAD. 

2. Dále bylo v této práci shledáno, že posuzovaná právní úprava je v souladu s primárním 

právem EU (konkrétně svobodou usazování), co se týče rozsahu působnosti CFC pravidel. 

Stěžejní roli v tomto ohledu hraje výjimka z aplikace CFC pravidel stanovená pro případy, 

kdy CFC vykonává podstatnou hospodářskou činnosti, a otázka, zda je rozsah této výjimky 

v souladu se závěry SDEU, podle kterých lze CFC pravidla v rámci EU použít pouze na čistě 

vykonstruované operace, jejichž účelem je vyhnout se obvykle dlužné vnitrostátní dani. Práce 

dospěla k závěru, že kritérium podstatné hospodářské činnosti zakotvené v zákoně o daních 

z příjmů zahrne okruh právních jednání, která by SDEU nevyhodnotil jako čistě vykonstruované 

operace, a tím současně umožní kritérium podstatné hospodářské činnosti stanovené českými 

CFC pravidly vykládat a aplikovat v souladu se závěry SDEU. 

3. Co se týče třetí posuzované otázky týkající se souladu české právní úpravy CFC pravidel 

s daňovými smlouvami, práce dospěla k závěru, že tato právní úprava (i) není v souladu 

s právní normou daňových smluv, která alokuje právo zdanit podnikatelské příjmy, 

a (ii) současně neumožňuje zcela dostát závazku, který plyne z daňových smluv a kterým 

je zamezení dvojímu právnímu zdanění. Jako hlavní příčina byla identifikována skutečnost, 

že česká CFC pravidla jsou primárně koncipována jako vnitrostátní alokační pravidlo, které 

z hlediska právního řádu ČR přiřazuje příjmy plynoucí CFC přímo ovládající společnosti 

(a nikoli CFC), a tedy v rozporu s obecně následovanými principy pro přiřazení příjmů 

určitému subjektu daně a s principy pro vymezení rozsahu daňové jurisdikce. Současně bylo 

shledáno, že tento rozpor by fakticky nebyl významný, pokud by česká CFC pravidla umožnila 

zamezit dvojímu zdanění CFC příjmů v souladu s konkrétní daňovou smlouvu. Přestože 

zkoumaná právní úprava eliminuje dvojí právní i ekonomické zdanění v několika ohledech, její 

současná koncepce neumožňuje dostát závazkům, které plynou z daňových smluv, na jejichž 

základě je dvojímu zdanění zamezeno metodou vynětí. 

Pro účely posouzení těchto otázek a předložení nezbytných argumentů se tato práce věnovala 

základním aspektům a charakteru mezinárodního zdanění příjmů, které umožňují daňovým 

poplatníkům využívat CFC struktury k vyhýbání se zdanění. Následně byl nastíněn základní princip 

fungování těchto struktur a posouzeny daňové důsledky, ke kterým jejich existence vede, 

a to jak z hlediska normativního, tak z hlediska daňově-politického. Posléze se práce zabývala 

základním principem fungování CFC pravidel, modely jejich koncepce a účelem těchto pravidel, 

na což navázala analýzou české právní úpravy CFC pravidel a jejích jednotlivých konstrukčních prvků. 
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Získané poznatky byly poté v poslední části této práce využity k posouzení souladu českých 

CFC pravidel s primárním právem EU a daňovými smlouvami a k posouzení schopnosti CFC pravidel 

zamezit erozi základu daně v podobě vyhýbání se zdanění. 

7.2 Zodpovězení dílčích výzkumných otázek 

Pro účely předložení argumentů, které umožnily posoudit soulad právní úpravy českých 

CFC pravidel s primárním právem EU a s daňovými smlouvami a schopnost této právní úpravy 

eliminovat vyhýbání se zdanění, byly zodpovězeny následující dílčí výzkumné otázky: 

1. Otázka: Jaké skutečnosti vedou daňové poplatníky k vytváření daňových struktur, jejichž 

součástí je CFC? 

Odpověď: Skutečnosti, které umožňují vytváření CFC struktur, jsou zejména (i) koncepce 

daně z příjmů právnických osob, která je založena na pojetí právnické osoby 

jako samostatného subjektu práva, v jehož důsledku je daň ukládána právnické osobě a nikoli 

jejím společníkům, (ii) upřednostnění CIN při celosvětovém zdanění příjmů daňových 

rezidentů v případě, kdy tyto příjmy plynou ze zahraničního zdroje, a (iii) rozdílnost 

jednotlivých daňových systémů, zejména co se týče výše daňového zatížení. 

2. Otázka: Z jakého důvodu a jakým způsobem reagují státy na existenci daňových struktur, 

jejichž součástí je CFC? 

Odpověď: Státy reagují na existenci CFC struktur, jelikož jejich využívání vede jednak 

k odklánění příjmů do CFC a jejich kumulování v CFC, přičemž tyto příjmy jsou následně 

podrobeny ve státě daňové rezidence CFC pouze minimálnímu daňovému zatížení ve srovnání 

se zatížením, kterému by podléhaly ve státě daňové rezidence ovládající společnosti. Dále 

využívání CFC struktur vede k odsouvání vzniku daňové povinnosti, která by vznikla 

ovládající společnosti ve státě její daňové rezidence z příjmů z podílu na zisku CFC, pokud by 

tento zisk byl rozdělen. K zamezení těmto důsledků, které jsou z hlediska daňové politiky států 

nežádoucí, využívají tyto státy opatření v podobě CFC pravidel, které umožňuje v rukou 

ovládající společnosti zdanit vybrané příjmy plynoucí CFC, pro jejichž zdanění 

by při neexistenci CFC pravidel neexistoval dostatečný právní titul. 

3. Otázka: Jaký je účel CFC pravidel z pohledu daňové politiky? Jaký je účel CFC pravidel 

z pohledu daňové politiky EU a ČR? 

Odpověď: Primárním účelem CFC pravidel, který je společný většině právních úprav 

CFC pravidel v jednotlivých státech, je zamezení erozi základu daně (i) v podobě vyhýbání se 
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zdanění či (ii) obecně v podobě odsouvání vzniku daňové povinnosti ovládající společnosti 

ve státě její daňové rezidence, bez ohledu na to, zda se jedná o vyhýbání se zdanění. V případě 

směrnice ATAD je tento primární účel CFC pravidel, v podobě zabránění erozi základu daně, 

vztažen nejen k jednotlivým členským státům EU, ale též k ochraně vnitřního trhu jako celku. 

V případě českých CFC pravidel je jejich primárním účelem zamezení erozi základu daně 

ovládajících společností, které jsou daňovými rezidenty ČR, a to zejména erozi v podobě 

vyhýbání se zdanění (resp. erozi, které je dosahováno účelovým odkloněním příjmů do CFC 

a kumulací těchto příjmů v CFC). 

4. Otázka: Jakým způsobem je koncipována právní úprava CFC pravidel v ČR? Který 

z teoretických modelů CFC pravidel tato právní úprava následuje? 

Odpověď: Právní úprava CFC pravidel zakotvená v zákoně o daních z příjmů převážně 

představuje kombinaci (i) přístupu, podle kterého jsou CFC příjmy namísto CFC přiřazeny 

přímo ovládající společnosti, (ii) přístupu, podle kterého se na CFC příjmy nahlíží 

jako na příjmy plynoucí transparentní entitě, a (iii) přístupu, podle kterého se na tyto příjmy 

nahlíží jako na příjmy z podílu na zisku, přičemž převažují charakteristiky prvního a druhého 

z těchto přístupů. 

5. Otázka: Jsou některé konstrukční prvky českých CFC pravidel problematické z hlediska 

schopnosti CFC pravidel dosáhnout účelu v podobě zamezení vyhýbání se zdanění? 

V čem spočívají jejich nedostatky? 

Odpověď: Jako problematické byly shledány konstrukční prvky, které vymezují (i) ovládající 

společnost, (ii) okruh příjmů, na který se CFC pravidla aplikují, (iii) způsob posouzení kritérií 

pro určení vztahu ovládání mezi ovládající společností a CFC v případě nepřímého podílu 

ovládající společnosti na CFC a (iv) vymezení okamžiku, ke kterému jsou posuzována kritéria 

ovládání a kritérium podílu ovládající společnosti na základním kapitálu CFC, které slouží 

k určení výše CFC příjmů, které jsou následně zahrnuty do základu daně ovládající společnosti. 

Jelikož je rozsah působnosti CFC pravidel omezen pouze na poplatníky daně z příjmů 

právnických osob a současně nejsou v taxativním výčtu CFC příjmů zahrnuty některé rizikové 

příjmy, které CFC získává prostřednictvím fakturačních společností, nejsou CFC pravidla 

dostatečně široká na to, aby umožnila eliminovat vznik většiny nežádoucích situací, které 

vedou k vyhýbání se zdanění. Nedostatečně vymezený způsob, kterým jsou posuzovány 

kritéria ovládání v případě nepřímého podílení se, vede k právní nejistotě, přičemž jeden 

z možných přístupů jak k tomuto hodnocení přistoupit neumožňuje postihnout veškeré 
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situace, které jsou rizikové z hlediska vyhýbání se zdanění. Okamžik posuzování těchto kritérií, 

který je vázán na konec zdaňovacího období CFC, pak umožňuje ovládající společnosti 

vyhnout se aplikaci CFC pravidel převedením podílu v CFC před koncem zdaňovacího 

období CFC. 

6. Otázka: Zahrnuje kritérium výkonu podstatné hospodářské činnosti, které stanoví ZDP, stejný okruh 

právních vztahů, které se s ohledem na judikaturu SDEU nekvalifikují jako čistě vykonstruované 

operace? V případě že nikoli, protože kritérium výkonu podstatné hospodářské činnosti zahrnuje užší 

okruh vztahů, znamená to, že česká právní úprava zakotvila CFC pravidla, která jsou svým 

rozsahem působnosti širší než CFC pravidla, která SDEU shledal slučitelnými s primárním 

právem EU. Je v takovém případě třeba kritérium výkonu podstatné hospodářské činnosti vykládat 

v souladu se závěry SDEU? 

Odpověď: Přístup, který k zakotvení a posuzování kritéria podstatné hospodářské činnosti zaujal 

český zákonodárce, zahrnuje okruh právních jednání, která by SDEU nevyhodnotil jako čistě 

vykonstruované operace. Tím současně umožní kritérium podstatné hospodářské činnosti stanovené 

českými CFC pravidly vykládat a aplikovat v souladu se závěry SDEU. 

7. Otázka: Umožňuje koncepce právní úpravy CFC pravidel v ZDP dostát závazkům plynoucím 

ze smluv o zamezení dvojímu zdanění, které ČR uzavřela se státy, v nichž je CFC daňovým 

rezidentem, popř. v nichž je umístěna stálá provozovna, která se kvalifikuje jako CFC? 

Odpověď: Právní úprava českých CFC pravidel obecně není v souladu s právní normou 

daňových smluv, která alokuje právo zdanit podnikatelské příjmy. Současně neumožňuje zcela 

dostát závazku, který plyne z daňových smluv a kterým je zamezení dvojímu právnímu zdanění 

příjmů, a to v případě, že se jedná o daňové smlouvy, na jejichž základě je dvojímu zdanění 

příjmů zamezeno metodou vynětí. 

7.3 Omezení rozsahu disertační práce 

Tato disertační práce se podrobně zaměřila na analýzu a posouzení české právní úpravy 

CFC pravidel ve vztahu ke stávající právní úpravě EU a daňových smluv. Z tohoto důvodu se 

nezabývala otázkou vztahu CFC pravidel k návrhu opatření OECD v podobě minimálně daně, který 

je součástí výstupů Akce 1 Projektu BEPS, a případného vlivu tohoto opatření na stávající právní 

úpravu CFC pravidel. Tato práce se podrobně nevěnovala ani otázce souladu českých CFC pravidel 

s primárním právem EU, pokud jde o aplikaci CFC pravidel ve vztahu k CFC, která je daňovým 

rezidentem státu uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti 

schváleném Radou Evropské unie nebo stálou provozovnou umístěnou v takovém státě. 
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Toto opatření má na rozdíl o zbývající právní úpravy CFC pravidel zakotvené v ZDP sankční 

charakter a jeho posouzení z hlediska souladu s primárním právem EU vyžaduje další podrobnou 

analýzu jak samotného opatření, tak relevantní judikatury SDEU. 

7.4 Další výzkum 

Možnosti dalšího výzkumu, který se týká české právní úpravy CFC pravidel, se odvíjí od výše 

zmíněných omezení rozsahu disertační práce. Budoucí pozornost by proto měla být věnována 

zejména vlivu opatření navrhovaných v rámci Pilíře II, který je výstupem Akce 1 Projektu BEPS, 

jejichž součástí je opatření v podobě jednotné minimálně daně z příjmů plynoucích CFC, která 

v mnoha ohledech vychází z konstrukce CFC pravidel. Další oblastí, které si zaslouží pozornost, 

je zmíněná aplikace CFC pravidel ve vztahu ke státům, které jsou uvedeny na unijním seznamu 

jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, a soulad tohoto opatření s primárním právem EU 

(konkrétně se svobodou v podobě volného pohybu kapitálu), jelikož CFC pravidla se v těchto 

případech aplikují, aniž by bylo třeba posuzovat kritéria ovládání či míry zdanění v těchto státech, 

a vzniká tudíž riziko, že neproporcionálně omezují svobodu v podobě volného pohybu kapitálu. 
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Teoretické aspekty vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti příjmových 

daní 

Abstrakt v českém jazyce 

Disertační práce se zabývá teoretickémi aspekty pravidel pro ovládané zahraniční společnosti 

(CFC pravidla), která představují transpoziční právní úpravu směrnice Rady (EU), kterou se stanoví 

pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování 

vnitřního trhu (směrnice ATAD). Soustředí se přitom na aktuální otázky souladu české právní úpravy 

těchto pravidel se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění a s primárním právem EU a dále na otázku 

schopnosti této právní úpravy dosáhnout svého účelu, kterým je zamezení vyhýbání se zdanění.  

Smyslem disertační práce je připojit se k doktrinální diskusi o koncepčních problémech spojených 

s CFC pravidly a současně předložit závěry, které tvůrcům české daňové politiky umožní lépe se 

vypořádat s právní úpravou tohoto opatření a dosáhnout větší právní jistoty při jeho zakotvení. 

Argumentace předložená v této disertační práci vede k několika teoretickým a praktickým 

závěrům. Zaprvé poukazuje na skutečnost, že česká právní úprava CFC pravidel není zcela schopna 

dosáhnout svého účelu, a tedy zamezit vyhýbání se zdanění. Jako příčiny tohoto problému práce 

identifikuje (i) rozsah působnosti CFC pravidel, který není dostatečně široký na to, aby umožňoval 

postihnout veškerá jednání, která jsou riziková z hlediska eroze základu daně ovládající společnosti 

ve státě její daňové rezidence, (ii) nedostatečné vymezení způsobu, jakým jsou posuzována kritéria 

pro určení vztahu ovládání mezi ovládající společností a ovládanou zahraniční společností v případě, 

kdy se ovládající společnost podílí na ovládané zahraniční společnosti nepřímo, tedy prostřednictvím 

další entity, a dále (iii) nedostatečné vymezení okamžiku, ke kterému jsou tato kritéria posuzována. 

Dále tato práce shledává, že zkoumaná právní úprava je v souladu s primárním právem EU (konkrétně 

svobodou usazování), co se týče rozsahu působnosti CFC pravidel. Práce dospívá k závěru, 

že kritérium podstatné hospodářské činnosti zakotvené v zákoně o daních z příjmů, zahrne okruh 

právních jednání, která by SDEU nevyhodnotil jako čistě vykonstruované operace, a tím současně 

umožní kritérium podstatné hospodářské činnosti stanovené českými CFC pravidly vykládat 

a aplikovat v souladu se závěry SDEU. Co se týče třetí posuzované otázky týkající se souladu české 

právní úpravy CFC pravidel se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění, práce dospívá k závěru, 

že tato právní úprava (i) není v souladu s právní normou daňových smluv, která alokuje právo zdanit 

podnikatelské příjmy, a (ii) současně neumožňuje zcela dostát závazku, který plyne z daňových smluv 

a kterým je zamezení dvojímu právnímu zdanění příjmů. Jako hlavní příčina je identifikována 

skutečnost, že česká CFC pravidla jsou primárně koncipována jako vnitrostátní alokační pravidlo, 



 

 

 218 

které z hlediska právního řádu ČR přiřazuje příjmy plynoucí ovládané zahraniční společnosti přímo 

ovládající společnosti (a nikoli ovládané zahraniční společnosti), a tedy v rozporu s obecně 

následovanými principy pro přiřazení příjmů určitému subjektu daně a v rozporu s principy 

pro vymezení rozsahu daňové jurisdikce. Současně je shledáno, že zkoumaná právní úprava 

neumožňuje dostát závazkům, které plynou z daňových smluv, na jejichž základě je dvojímu zdanění 

zamezeno metodou vynětí, a to přesto, že zkoumaná úprava eliminuje dvojí právní i ekonomické 

zdanění v několika ohledech. 

V návaznosti na identifikované problematické aspekty jsou navržena možná řešení, která by 

uvedené nedostatky eliminovala a která by současně byla v souladu s primárním právem EU 

a nepředstavovala by zbytečně zatěžující transpozici směrnice ATAD. 

V rámci argumentace se disertační práce dotýká základních aspektů mezinárodního zdanění, 

popisuje fungování struktur, jejichž součástí je ovládaná zahraniční společnost, a jejich daňové 

důsledky. Zabývá se základním principem fungování CFC pravidel, modely jejich právní koncepce 

a účelem tohoto opatření a následně identifikuje povahu a účel českých CFC pravidel. Dospívá přitom 

k závěru, že jejich primárním účelem je eliminace eroze základu daně, zejména co se týče zamezení 

vyhýbání se zdanění, přičemž pro dosažení tohoto účelu jsou česká CFC pravidla koncipována 

jako vnitrostátní alokační pravidlo, které z hlediska právního řádu České republiky přiřazuje příjmy 

plynoucí ovládané zahraniční společnosti přímo ovládající společnosti, a tím je umožňuje zdanit 

v České republice v rukou ovládající společnosti. 

Argumentace disertační práce je omezena předem stanoveným rozsahem a metodikou 

disertační práce. Co se rámce práce týče, disertační práce se soustředí na analýzu a posouzení české 

právní úpravy CFC pravidel ve vztahu ke stávající právní úpravě EU a daňových smluv. Z tohoto 

důvodu se nezabývá otázkou vztahu zkoumaných pravidel k návrhu opatření OECD v podobě 

minimálně daně, který je součástí výstupů Akce 1 Projektu BEPS – Daňové výzvy digitální ekonomiky, 

a případného vlivu tohoto navrhovaného opatření na stávající právní úpravu CFC pravidel. Dále se 

práce podrobně nevěnuje otázce souladu českých CFC pravidel s primárním právem EU, pokud jde 

o aplikaci těchto pravidel ve vztahu k ovládané zahraniční společnosti, která je daňovým rezidentem 

státu uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném 

Radou EU nebo která je stálou provozovnou umístěnou v takovém státě. Důvodem je charakter 

tohoto opatření, který je odlišný od zbývající právní úpravy CFC pravidel obsažené v zákoně o daních 

z příjmů, a skutečnost, že toto opatření není transpoziční právní úpravou směrnice ATAD. 

Co se metodiky práce týče, disertační práce využívá především doktrinální diskusi využívající 

podle potřeby normativní a empirický výzkum na podporu doktrinálních argumentů. 



 

 

 219 

Klíčová slova: 
Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti; CFC; Projekt BEPS; Akce 3; ATAD 



 

 

 220 

Theoretical aspects of tax avoidance in the field of income taxes 

Abstract in English 

The dissertation deals with the theoretical aspects of the controlled foreign company rules 

(CFC rules), which are the transposition of the Council Directive laying down rules against tax 

avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market (ATA Directive). 

It focuses on current issues of compliance of the Czech CFC rules with double tax treaties 

and with primary EU law, as well as the question of the ability of this legislation to achieve its purpose, 

which is to prevent tax avoidance. The purpose of the dissertation is to join the doctrinal discussion 

of conceptual problems associated with the CFC rules and at the same time to present conclusions 

that will enable the Czech tax policy makers to better deal with the legislation of this measure 

and achieve greater legal certainty in implementation of this measure. 

The argumentation presented in this dissertation leads to several theoretical and practical 

conclusions. First, it points to the fact that the Czech CFC rules are not entirely able to achieve 

its purpose and thus to prevent tax evasion. This dissertation identifies reasons of this problem which 

are (i) the scope of the CFC rules, which is not wide enough to cover all actions that are deleterious 

regarding the base erosion of the controlling company’s tax base in the state of its tax residence, 

(ii) the insufficient definition of the method how the criteria for determining the control relationship 

between a controlling company and a CFC are assessed when the controlling company indirectly 

participates in the CFC (i.e., through another entity) and (iii) insufficient definition of the moment 

at which these criteria are assessed. Furthermore, this thesis finds that the examined legislation 

is in accordance with primary EU law (specifically the freedom of establishment) as regards the scope 

of the CFC rules. The thesis concludes that the criterion of substantial economic activity enshrined 

in the Income Tax Act includes a range of activities that the CJEU would not evaluate as wholly 

artificial arrangements. This allows the criterion of substantial economic activity set by the Czech 

CFC rules to be interpreted and applied in accordance with the CJEU’s conclusions. With regard 

to the third issue under consideration concerning the compliance of the Czech CFC rules with double 

tax treaties, the thesis concludes that the Czech CFC rules are (i) inconsistent with the legal norm 

of double tax treaties, which allocates the right to tax business income, and (ii) that those CFC rules 

does not make it possible to fully meet the obligation arising from the double tax treaties, which 

is to avoid double legal taxation. The main reason is the fact that the Czech CFC rules are primarily 

designed as a domestic allocation rule, which in terms of the Czech tax system assigns CFC income 

directly to the controlling company (and not to the CFC), and thus is in violation of generally followed 
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principles for the allocation of income to a particular taxpayer and in contravention of the principles 

for defining the scope of tax jurisdiction. At the same time, it is found that the Czech CFC rules do not 

allow to meet the obligations arising from double tax treaties, on the basis of which double taxation 

is avoided by the exemption method, although the Czech CFC rules eliminate double legal 

and economic taxation on several levels. 

Following the identified problematic aspects, possible solutions are proposed to eliminate 

these shortcomings and at the same time to be in line with EU primary law and not to pose a risk 

regarding the gold-plating of the ATA Directive. 

As part of the argumentation, the dissertation touches on the basic aspects of international 

taxation, describes the functioning of CFC structures and tax consequences of this structures. 

The thesis deals with the basic principle of operation of CFC rules, their purpose and models of their 

legal concept. Then it identifies the nature and purpose of the Czech CFC rules. It concludes that 

primary purpose of the Czech CFC rules is to eliminate the base erosion, especially in the base erosion 

in the form of tax avoidance. To achieve this purpose, the Czech CFC rules are designed as a domestic 

allocation rule, which assigns, from the point of view of the Czech tax system, CFC income directly 

to the controlling company. This conception allows to tax CFC income in the Czech Republic 

in the hands of the controlling company. 

The argumentation of the dissertation is bound by the scope and methodology 

of the dissertation. The dissertation focuses only on the analysis and assessment of the Czech 

CFC rules in relation to the current EU legislation and double tax treaties. It does not address the issue 

of the relationship between the examined CFC rules and the draft of the OECD minimum tax (which 

is part of the outputs of Action 1 of the BEPS Project - Tax Challenges of the Digital Economy) 

and the possible impact of this proposed measure on existing CFC rules. Furthermore, the thesis does 

not deal in detail with the issue of compliance of the Czech CFC rules with primary EU law regarding 

the application of these rules to a CFC which is a tax resident of the state included on the EU list 

of non-cooperative jurisdictions for tax purposes or which is permanent establishment 

of the controlling company in such state. This is due to the nature of this measure, which is different 

from the rest of the CFC rules contained in the Income Tax Act and due to the fact that this measure 

is not a transposition of the ATA Directive. As for the methodology of the work, the dissertation 

primarily uses doctrinal discussion, using normative and empirical research to support doctrinal 

arguments as needed. 
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