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10.  Závěr 

 

 Jedním z důležitých faktorů rozhodování investorů při alokaci kapitálu je otázka 

zdanění, neboť zejména přímé daně důchodového typu mají bezprostřední dopad         

na celkový výsledek podnikání, tedy úroveň dosaženého zisku. Tyto daně jsou stále 

jednou z domén suverénních států, které ani v rámci stále více se integrující Evropy 

nepodléhají unifikujícím tendencím a představují tak jistý prvek konkurence mezi státy, 

kterým je možno udržovat stávající investory a stimulovat nové investice. Na druhou 

stranu představují tyto daně v evropském prostoru významnou a tradiční položku příjmů 

státních rozpočtů. Například v roce 2007, kdy celkové příjmy státního rozpočtu ČR 

dosáhly výše 1.026 mld. Kč,  bylo z titulu přímých daní dosaženo částky 196 mld. Kč, 

tedy 22 % celkových příjmů, přičemž hlavními položkami přímých daní byly právě 

daně důchodové, tzn. daně z příjmů fyzických a právnických osob, které zahrnují jak 

daně z příjmů obchodních společností, tak jejich účastníků, pokud dividendový příjem 

či podíl na zisku není zdaňován jinou daňovou jurisdikcí. Především v souvislosti        

se snahou udržet relativně vysoký sociální standard širokých vrstev obyvatel nelze 

reálně předpokládat jejich významné snížení. I do budoucna tak bude tato otázka vysoce 

aktuální a lze se domnívat, že bude přibývat podnikatelských subjektů, které ji budou 

v souvislosti se svou expanzí na trhy okolních zemí řešit. 

 Jak vyplývá z textu této práce, přes skutečnost, že byly posuzovány pouze 

daňové jurisdikce tří sousedících zemí EU, vzniká díky rozdílným přístupům a 

postupům zdaňování fyzických osob, osobních a kapitálových obchodních společností, 

jak s ohledem na rezidentství subjektů, tak například na výši podílu účastníka                    

na společnosti a dobu, po kterou tento podíl vlastní, celá  řada možných kombinací, 

která se co do výsledku konečné míry zdanění značně liší.  

 Jednoduchostí z těchto posuzovaných zemí vyniká slovenská úprava, která 

zdaňuje zisky pouze na úrovni obchodní kapitálové společnosti. Zisk určený k rozdělení 

mezi účastníky, ať jsou jimi fyzické nebo právnické osoby, již není předmětem daně 

z příjmu. 

 Česká a polská úprava je již z tohoto pohledu komplikovanější, neboť mimo 

vlastního zdanění dosaženého zisku na úrovni obchodní kapitálové společnosti je 

zdaňován vyjma případů od daně osvobozených zisk určený k rozdělení účastníkům 
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podruhé, přičemž  se mnohdy v případě, kdy je účastník daňovým rezidentem jiného 

státu než vyplácející společnost, o tuto daň státy v jistém poměru dělí. 

 Ve své práci jsem se pokusil systematicky, a to vždy jak z pohledu daňového 

rezidentství vybraných typů obchodních společností, tak jejích účastníků, postihnout 

zdaňování, které nastane v konkrétním případě, a to ať již jen s ohledem na národní 

daňovou úpravu v případě, že se ve zkoumané struktuře nevyskytuje mezinárodní prvek, 

nebo ve vazbě národních úprav a příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

v případě opačném.  

 Domnívám se, že se s ohledem na výše uvedené může tato práce stát vítaným 

vodítkem v této nelehké problematice pro subjekty, které zvažují struktury či formy 

podnikání  na území předmětných států.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


