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1. Úvod 

 Jednou z mnoha otázek, která významně ovlivňuje výsledný zisk podnikatelské 

činnosti obchodní společnosti, jakoţ i „čistý“ zisk osob, které obchodní společnost 

vlastní (dále téţ jen účastníků), je otázka jak vlastního zdanění zisku obchodní 

společnosti, tak zdanění rozděleného zisku jednotlivých účastníků. 

 V dnešní době, kdy je stále častější podnikání subjektů v mezinárodním měřítku, 

přichází v úvahu řada variant, jakým způsobem lze realizovat jednotlivé podnikatelské 

záměry na území dalších států. Ve své práci se zejména díky geografické poloze 

bydliště, městu Ostravě, které se nachází nedaleko hranic se Slovenskem a Polskem, 

jejichţ území je pro mnoho zdejších podnikatelských subjektů přirozeným teritoriem 

jejich obchodních zájmů a moţné expanze, zaměřuji právě na tyto země. 

 V teoretické části této práce, se postupně budu zabývat obecnou strukturou 

daňového systému, základními prameny práva zdaňování obchodních společností  

a jejich účastníků ve vybraných zemích, základními prvky daňověprávního vztahu  

a úlohou smluv o zamezení dvojího zdanění.  

 V praktické části bude proveden rozbor zdaňováním vybraných zástupců 

obchodních společností a jejich účastníků v rámci daňových systému vybraných zemí, 

tedy ČR, SR a Polska, a to dle ustanovení relevantních zákonů a mezinárodních smluv 

platných a účinných pro r. 2009. Vzhledem ke skutečnosti, ţe je rozdílný přístup ke 

zdaňování osobních a kapitálových společností, ţe účastníkem těchto společností můţe 

být fyzická osoba nebo některý z povolených typů obchodní společnosti, a ţe svou roli 

hraje i skutečnost, o rezidenta které ze třech zkoumaných zemí se jedná, vzniká mnoho 

kombinací, jejichţ  podrobný daňový rozbor by si vyţádal mnohem větší rozsah, neţ je 

vyhrazen pro zpracování této diplomové práce. Pozornost bude proto zaměřena  

na zdaňování veřejné obchodní společnosti, jako typického zástupce společnosti osobní, 

komanditní společnosti, která je vnímána jako společnost s prvky jak osobní,  

tak kapitálové společnosti a společnosti s ručením omezeným, jako typického zástupce 

obchodní kapitálové společnosti. U těchto vybraných zástupců bude obdobně zaměřena 

pozornost k jeho moţným účastníkům. Vţdy bude podrobeno daňovému rozboru 

účastenství fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným, a to z pohledu 

rezidentství všech zkoumaných zemí. U společnosti s ručením omezeným bude u kaţdé 

země propočten souhrnný příklad.  
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2. Daně, klasifikace  daní, daňové systémy ČR, SR a Polska 

Daně 

 Aby mohl být stát státem, musí prostřednictvím veřejného sektoru zabezpečit 

řadu funkcí, které nedokáţe dostatečně či vůbec zabezpečit trh. Tyto funkce státu jsou 

financovány prostřednictvím výdajové strany veřejných rozpočtů, které samozřejmě 

musí být kryty stranou příjmovou. 

 K naplňování příjmové strany veřejných rozpočtů slouţí zejména daně. Za daň 

v obecné rovině můţeme povaţovat povinnou, zákonem určenou a nenávratnou platbu 

do veřejného rozpočtu. 

Klasifikace daní 

 Daně můţeme členit z více hledisek. Nejběţněji se v daňové teorii setkáváme 

s níţe uvedenými klasifikacemi: 

1. Třídění daní podle způsobu uloţení na daně přímé a nepřímé.  

2. Třídění daní podle objektu, ke kterému se vztahují, na daně:  

a. z důchodů = příjmů 

b. z majetku 

c. ze spotřeby 

d. z hlavy 

3. Třídění daní podle vztahu k platební schopnosti poplatníka na daně: 

a. osobní 

b. in rem = na věc 

4. Třídění daní podle dopadu (progrese) na daně: 

a. proporcionální = lineární 

b. progresivní 

c. degresivní 

5. Třídění daní podle vztahu sazby k nákladu na daně: 

a. specifické = jednotkové 

b. ad valorem = z hodnoty základu 

c. bez vztahu ke zdaňovanému základu  

6. Třídění daní dle daňového určení 

a. nadstátní (např. do rozpočtu EU) 
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b. státní 

c. regionální 

d. obecní 

Daňový systém  

 V soudobých státech zpravidla nenalezneme daň jednu, nýbrţ daní více. Je tomu 

tak proto, ţe se daně staly nástrojem hospodářské politiky státu a jako takové, vyjma 

výše zmíněné funkce fiskální, tedy naplnit státní rozpočet, plní řadu funkcí, zejména 

pak funkci alokační, redistribuční a stabilizační. Souhrn všech daní, které se na území 

daného státu vybírají, nazýváme daňovým systémem.  

Daňový systém ČR 

 Schématicky lze daňový systém ČR znázornit z pohledu třídění daně podle 

způsobu uloţení (první úroveň) a dále podle objektu následujícím způsobem:  

Přímé daně 

 důchodové 

o osobní důchodová daň = daň z příjmů FO 

o daň ze zisku společností = daň z příjmů PO 

 majetkové 

o daň z nemovitostí 

o převodové daně = daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti 

o silniční daň 

Nepřímé daně 

 DPH (VAT) 

 spotřební daně 

o daň z minerálních olejů 

o daň z lihu 

o daň z piva 

o daň z vína a meziproduktů 

o daň z tabákových výrobků 

o daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

o daň z pevných paliv 

o daň z elektřiny 
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Ostatní 

 sociální a zdravotní pojištění 

 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

Daňový systém SR 

Schématicky lze daňový systém SR
1
 znázornit následujícím způsobem: 

Přímé daně: 

 daň z příjmu FO 

 daň z příjmu PO 

 daň z nemovitostí 

 daň z motorových vozidel 

 daň za psa 

 daň z prodejních automatů 

 daň za nevýherní hrací automaty 

 daň za jaderné zařízení 

 daň za vjezd a setrvaní motorového vozidla v historické části města 

 daň z ubytování  

Nepřímé daně: 

 daň z přidané hodnoty 

 spotřební daně 

o daň z minerálních olejů 

o daň z lihu 

o daň z piva 

o daň z vína a meziproduktů 

o daň z tabákových výrobků 

o z elektřiny, uhlí a zemního plynu 

Ostatní: 

 sociální a zdravotní pojištění 

 

                                                 

1
 www.cfe-eutax.org/taxation/taxation/slovakia/SK 
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Daňový systém Polska 

 Schématicky lze daňový systém Polska
2
 znázornit z pohledu třídění daně podle 

způsobu uloţení následujícím způsobem:  

Přímé daně: 

 daň z příjmu FO (podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT) 

 daň z příjmu PO (podatek dochodowy od osób prawnych – CIT), 

 daň ze zemědělské činnosti (podatek rolny ), 

 daň z lesnické činnosti (podatek leśny),   

 daň z civilněprávních činností (podatek od czynności cywilnoprawnych), 

 daň dědická a darovací (podatek od spadków i darowizn) 

 daň z nemovitostí (podatek od nieruchomości) 

 silniční daň (podatek od środków transportu) 

Nepřímé daně: 

 daň z přidané hodnoty (podatek od towarów i usług) 

 spotřební daně (podatek akcyzowy) 

 daň z her (podatek od gier) 

Ostatní:  

 sociální a zdravotní pojištění 

 

 Můţeme konstatovat, ţe v daňových systémech ČR, SR a Polska, je zdaňování 

příjmů obchodních společností a jejich účastníků součástí přímých daní důchodového 

typu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 www.mf.gov.pl 

http://www.mf.gov.pl/
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3. Základní prameny práva zdaňování obchodních společností a 

jejich účastníků, základní charakteristika prvků daňověprávního 

vztahu 

 V ČR je základním pramenem práva, v jehoţ reţimu probíhá zdaňování jak 

obchodních společností, tak jejich účastníků, a který definuje mimo jiné subjekt 

zdanění, předmět daně, základ daně, jakoţ i daňovou sazbu,  Zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, účinný od 1. ledna 1993, v platném znění. 

 Ve Slovenské republice je základním pramenem práva, v jehoţ reţimu probíhá 

zdaňování jak obchodních společností, tak jejich účastníků, a který definuje mimo jiné 

předmět daně, základ daně, jakoţ i daňovou sazbu,  Zákon č. 595/2003 Z.z., platný 

od 31.12.2003, účinný od 1.1.2004, v platném znění. 

 V Polské republice je situace poněkud odlišná. Reţim zdaňování právnických 

osob je upraven Zákonem o dani z příjmů právnických osob Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86, 

reţim zdaňování fyzických osob pak upravuje Zákon o dani z příjmů fyzických osob 

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. 

 Z hlediska stanovení rozhodné úpravy pro zdaňování účastníků obchodních 

společností, ať jiţ jsou jimi FO nebo PO s daňovým domicilem odlišným od daňového 

domicilu obchodní společnosti, jsou smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

Současnou platnou právní úpravou v této oblasti představují  následující smlouvy: 

1. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SR publikovaná ve Sbírce 

mezinárodních smluv pod č. 100/2003 Sb. m. s. platná od 14.7.2003,  

2. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Polskem publikovaná ve Sbírce 

zákonů pod č. 31/1994 Sb. platná od 20.12.1993, 

3. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi SR a Polskem publikovaná ve Sbírce 

zákonů SR pod č. 95/1996 Z.z., platná od 21.12.1995 

 V příslušných kapitolách této práce, věnovaným zdaňování obchodních 

společností a jejich účastníků, bude vţdy věnována pozornost základním prvkům 

daňověprávního vztahu, za které se povaţují: 

 subjekt daně 

 daňový  objekt , předmět daně 

 základ daně 
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 sazba daně  

 splatnost daně 

 Hlavní pozornost bude nicméně věnována rozboru těch ustanovení daňových 

zákonů a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, dle kterých se aplikují 

jednotlivé daňové sazby na jednotlivé základy daně, tedy kterými se stanovuje vlastní 

daňová povinnost.   

 Jelikoţ se v textu této práce výše uvedené pojmy často vyskytují, je proveden 

níţe jejich základní výklad z pohledu daňové teorie ČR.  

 Subjekt daně 

 Subjektem daně rozumíme osobu, která je na základě zákona povinna daň strpět, 

odvádět či platit. V daňových zákonech se v této souvislosti setkáváme s dvěmi pojmy, 

a to poplatníkem daně a plátcem daně. 

 Legální definici těchto pojmů nalezneme v zákoně č. 337/1992 Sb. o správě daní 

a poplatků, a to v § 6, odst. 2 a 3. 

 Poplatníkem (§ 6, odst. 2) se rozumí osoba, jejíţ příjmy, majetek nebo úkony 

jsou přímo podrobeny dani.  

 Plátcem daně se rozumí dle § 6, odst. 3 osoba, která pod vlastní majetkovou 

odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraţenou 

poplatníkům. 

  Poplatníkem i plátcem můţe být jak fyzická, tak právnická osoba. Jak vyplývá 

z výše uvedených definic, poplatníkem je osoba, nositel daňového břemene. Poplatník            

je zpravidla zejména u přímých daní také povinen sám daň platit. Naopak u nepřímých 

daní je často daňovým subjektem právě plátce, a to zejména z důvodů moţnosti 

omezení daňových úniků jakoţ i administrativních nákladů souvisejících s výběrem 

daně. 
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Daňový objekt, předmět daně 

Objektem zdanění rozumíme veličinu, ze které se daň vybírá
3
 nebo hospodářskou 

skutečnost, na jejímţ základě je moţné uloţit poplatníkovi daňovou povinnost
4
. Často je 

objekt zdanění obsaţen v názvu příslušného daňového zákona. 

Objektem zdanění můţe být: 

 hlava 

 majetek 

 důchod (příjem) 

 spotřeba 

 Daní z hlavy označujeme daň, kde předmětem zdanění je osoba. Tato daň je 

uloţena ve stejné výši kaţdému poplatníkovi bez ohledu na jeho příjem. Daně z hlavy 

jsou historicky nejstarší, v dnešní době jsou vyuţívány zřídka, z evropských zemí  

ji pouţívá například Monako. Z teoretického  hlediska je její výhodou všeobecnost, 

naopak nevýhodou neschopnost plnit redistribuční a stabilizační funkci, které jsou 

akcentovány zejména zeměmi se sociálně trţní ekonomikou. 

 U majetkových daní, jak napovídá název, je předmětem zdanění zákonem 

definovaný majetek. Historickou tradici mají především daně z nemovitosti, zejména 

pro svou stálost a snadnou dohledatelnost. Z hlediska rozpočtového určení bývají 

součástí obecních rozpočtů. Za majetkovou daň lze označit rovněţ daň z motorových 

vozidel. 

 U daní ze spotřeby jsou předmětem daně vybrané výrobky či komodity. Typicky 

se jedná o tabákové výrobky, alkohol, uhlovodíkové paliva či maziva. Spotřební daně 

vykazují v evropském prostoru vysoký stupeň harmonizace, jsou hojně vyuţívány         

a jejich váha se v rámci daňových systémů zvyšuje. 

 Daně z příjmů, také označované jako daně důchodové, podrobují zdanění vţdy 

zákonem definovaný příjem. Jedná se o daně přímé. Ve veřejných rozpočtech zemí, 

které jsou předmětem zkoumání této práce, hrají významnou roli. 

                                                 

3
 VANČUROVÁ, A. , LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva, 9.vyd., 

Vox, 2008, ISBN 978-80-86324-72-2 

4
  BAKEŠ Milan a kol. Finanční právo, 4.vyd., C.H.Beck, 2006, ISIN 80-7179-431-7 
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 V některých teoretických pracích se lze setkat s názorem, ţe objekt a předmět 

daně nelze povaţovat za synonyma
5
. Objekt zdanění je povaţován za rámcové 

vymezení a úplné určení rozsahu objektu zdanění zákonem, jímţ se ukládá konkrétní 

daňová povinnost, tedy včetně vynětí z předmětu daně a osvobození od daně. 

 Základ daně 

 Za základ daně lze povaţovat předmět zdanění vymezený věcně a časově, 

vyjádřený  ve fyzických či peněţních jednotkách.  

 Časové vymezení, pokud se nejedná o jednorázové zdanění, je dáno zdaňovacím 

obdobím, coţ je časový interval, za který se stanoví daňový základ. 

 Daňová sazba 

 Daňová teorie povaţuje daňovou sazbu za algoritmus, kterým se ze základu daně 

stanoví výše daně.  

 Sazba daně můţe být buď  jednotná nebo diferencovaná. 

 Podle typu základu daně pak rozlišujeme daně pevné a relativní (poměrné), 

relativní pak mohou být lineární či s prvky degrese nebo progrese, kterými se dosahuje 

naplnění jednotlivých doktrín daňové spravedlnosti. 

 Splatnost daně 

 Splatnost daně můţe být stanovena jednorázově, ve splátkách nebo zálohově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5
 VANČUROVÁ, A. , LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva, 9.vyd., 

Vox, 2008, ISBN 978-80-86324-72-2 
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4. Mezinárodní dvojí zdanění, úloha smluv o zamezení dvojího 

zdanění 

 

 Dvojí zdanění můţeme definovat jako situaci, kdy se stejný předmět daně 

podrobuje dvojímu zdanění stejnou či obdobnou daní. Teorie
6
 popisuje dva základní 

druhy mezinárodního dvojího zdanění, a to : 

 ekonomické a  

 právní 

 Právní dvojí zdanění 

 Dle definice OECD nastává právní dvojí zdanění tehdy, pokud  jeden poplatník            

za stejné období u stejného předmětu daně naplní podmínky pro vznik daňové 

povinnosti ve dvou daňových jurisdikcích. K tomuto případu dochází v případě, kdy 

jeden stát podrobí zdanění příjmy z titulu jejich zdroje na jeho území zatímco druhý stát 

z titulu zdanění celosvětových příjmů poplatníka, přičemţ tento stát neumoţňuje svému 

rezidentovi zohlednit vyměřenou či zaplacenou daň jedním z moţných způsobů. 

 Obvykle jeho vznik není úmyslem, ale je důsledkem kolize konstrukce daňových 

systémů těchto zemí vyplývajících z jejich suverénního práva ukládat subjektům daňové 

povinnosti bez jakéhokoliv omezení a bez ohledu na daňové systémy jiných zemí.  

 Ekonomické dvojí zdanění 

 O ekonomickém dvojím zdanění hovoříme tehdy, kdyţ dva různé státy uvalí daň         

na různé poplatníky, ale na základě stejného předmětu zdanění. Za typické příklady 

mohou slouţit převody zisků či situace vzájemného obchodu mezi podniky 

nadnárodního koncernu, kdy mají jednotlivé jurisdikce rozdílné názory na obvyklou 

cenu. 

 Opatření k zamezení dvojího zdanění  

 V zásadě lze hovořit o opatřeních  

 jednostranných, někdy téţ zvaných vnitrostátních, 

 dvoustranných (popř. vícestranných) 

                                                 

6
 RYLOVÁ, Zuzana: Mezinárodní dvojí zdanění, 3.vyd., Anag, 2009,  ISBN 978-80-7263-511-5 
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 Za případ jednostranného opatření lze povaţovat situaci, kdy stát daňového 

rezidenta jednostranně ve svých daňových zákonech omezí či vyloučí dvojí zdanění.  

 Dvoustrannými opatřeními jsou smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

V současné době jde o nejpouţívanější prostředek v zabránění dvojího zdanění, neboť 

nejlépe umoţňuje řešit kolize konkrétních daňových systémů dvou zemí.  

 Priorita mezinárodní smlouvy vyplývá buďto přímo z ústavních zákonů 

jednotlivých zemí, nebo z příslušného ustanovení příslušného daňového zákona. 

 Podkladem pro uzavírání těchto smluv jsou dvě vzorové smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění příjmu a majetku , a to dle konceptu OSN nebo OECD.   

 Modelová smlouva OSN „United Nations Model Double Taxation Convention 

between Developed and Developing Countris“, jak vyplývá z názvu,  byla primárně 

určena pro smluvní strany rozdílné ekonomické úrovně, a tudíţ obsahuje prvky 

akcentující ochranu daňových příjmů smluvní strany s niţší ekonomickou výkonností.  

 Model OECD „Model Tax Convention on Income and Capital“ byl primárně 

určen pro státy obdobné ekonomické úrovně a akcentuje zdanění příjmů ve státě sídla či 

bydliště daňového poplatníka.  

 Typová struktura smluv o zamezení dvojího zdanění  

 Typová struktura smluv o zamezení dvojího zdanění odpovídá následujícímu 

členění: 

Čl. 1 Osoby, na které se smlouva vztahuje 

Čl. 2 Daně, na které se smlouva vztahuje 

Čl. 3 Všeobecné definice 

Čl. 4 Rezident 

Čl. 5 Stálá provozovna 

Čl. 6 – 21 Určení zdanění jednotlivých druhů příjmů ve státě rezidenta a zdroje 

Čl. 22 Majetek 

Čl. 23 Určení metody opatření k zamezení dvojího zdanění 

Čl. 24 – 30 Další ustanovení, např. zásady, výměna informací, výpověď smlouvy atd. 

 

 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění nikdy neukládají ţádnému poplatníku 

novou daňovou povinnost. Jejich význam tkví v tom, ţe se v zásadě jedná o smlouvu, 
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kterou si státy mezi sebe rozdělí jednotlivé daňové výnosy plynoucí z jednotlivých 

příjmů, kde připadá v úvahu dvojí zdanění, čímţ vylučují či omezují pouţití určitých 

ustanovení daňových zákonů buďto ve státu zdroje nebo ve státu rezidenta.  

 Metody zamezení dvojího zdanění 

 Prakticky jsou uţívány tři základní metody opatření k zamezení dvojímu 

zdanění, a to: 

 metoda zápočtu daně ( credit method), která se vyskytuje ve dvou variantách, jako: 

o metoda úplného zápočtu (full credit) 

o metoda prostého zápočtu (ordinary credit) 

 metoda vynětí příjmů (exemption method), která se vyskytuje variantně jako: 

o vynětí úplné (full exemption) 

o vynětí s výhradou progrese, která se vyskytuje variantně jako: 

 metoda vrchního dílku (top slicing) 

 metoda zprůměrování (averaging) 

 metoda zahrnutí daně zaplacené v zahraničí do daňově odčitatelných nákladů 

 V praxi si poplatník nemůţe metodu sám zvolit, jejich pouţití je vymezeno pro 

konkrétní případy příslušnými smlouvami o zamezení dvojího zdanění nebo příslušným 

daňovým zákonem.  

 Metoda zápočtu daně  

 Metoda zápočtu daně umoţňuje, aby poplatník ve státě, kde má daňový domicil, 

poníţil vypočtenou daň z příslušného předmětu daně, do kterého jsou zahrnuty jeho 

veškeré, tedy celosvětové příjmy, o daň zaplacenou v zahraničí. Z hlediska rozsahu, 

v jakém je zápočet povolen, lze vnitřně tuto metodu zamezení dvojího zdanění dále 

členit na metodu zápočtu úplného a metodu zápočtu prostého. 

 V případě metody úplného zápočtu jsou státy zavázány k vzájemnému 

akceptování celé daně zaplacené z určitého příjmu ve státě zdroje. V ČR je tato metoda 

aplikována na zdanění úroků v souladu se směrnicí Rady č. 2003/48/ES o zdanění 

příjmů z úspor úrokového charakteru. 

 V případě metody prostého zápočtu lze daňovou povinnost ve státě rezidenta 

sníţit o daň zaplacenou ve státě zdroje, maximálně však ve výši, která odpovídá částce 

daně z příjmů vypočtené dle daňového zákona platného ve státě rezidenta. Touto cestou 
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se stát rezidenta brání situaci, kdy ve státě zdroje je daňová povinnost vztahující           

se k příjmu, jehoţ se týká opatření k zamezení dvojímu zdanění vyšší, neţ ve státě 

rezidenta, coţ by v případě aplikace úplného zápočtu znamenalo sníţení daňového 

výnosu ve státě rezidenta. 

 Metoda zápočtu daně v obou popsaných variantách, tedy jako úplná i prostá,                 

je připuštěna a má své vyuţití i v daňovém právu ČR. Způsob její aplikace je upraven    

v ustanovení § 38 f ZDP ČR. 

 Metoda vynětí příjmů  

 Podstata této metody spočívá ve skutečnosti, ţe se určitý příjem ze zdroje 

dosaţeného v zahraničí nebere v úvahu při zdanění celosvětových příjmů ve státě 

rezidenta. I tato metoda má dvě základní varianty, a to metodu vynětí úplného a metodu 

vynětí s výhradou progrese, kterou lze dále podle způsobu, jakým se k zahraničním 

příjmům přistoupí, členit na tzv. metodu vrchního dílku nebo metodu zprůměrování. 

 Metoda vynětí z příjmů byla pouţita ve starších smlouvách o zamezení dvojího 

zdanění, například s Velkou Británií, Brazílií či SRN. Mimo některých druhů příjmů 

podle smlouvy s Brazílií, kde se aplikuje metoda úplného vynětí, další smlouvy 

zakládají aplikaci metody vynětí s výhradou progrese cestou zprůměrování. Metoda 

vrchního dílku nebyla zatím ve smlouvách, které byly ze strany ČR uzavřeny, pouţita.  

 Obecně lze konstatovat, ţe se metody vynětí v novějších smlouvách nevyuţívají, 

a ţe se tato metoda neaplikovala na příjmy z dividend, úroků a licenčních poplatků.  

V daňovém právu ČR je aplikace této metody upravena v § 38 f odst. 6 a 7 ZDP ČR. 

 Daň zaplacená v zahraničí jako náklad snižující daňový základ 

 Podstata této metody spočívá v tom, ţe se daň zaplacená v zahraničí zahrne 

alespoň jako daňově uznatelný náklad, který sniţuje základ daně, coţ nevede 

k zamezení dvojího zdanění, ale pouze k jeho zmírnění. Do nákladů nelze zahrnout daň, 

která byla rezidentem zaplacena v zahraničí z příjmů, který na základě smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění podléhá metodě vynětí. 
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5. Obchodní společnosti – právní vymezení 

 V  právu České republiky vymezuje obchodní společnosti, jakoţ i jejich 

účastníky, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v § 56 odst. 1 a 2 

níţe uvedeným způsobem.   

Ustanovení § 56 odst. 1 ObchZ stanoví, ţe obchodní společnost (dále jen "společnost")  

je právnickou osobou zaloţenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských 

společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní 

společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost  

a evropské hospodářské zájmové sdruţení. Evropské hospodářské zájmové sdruţení  

a evropská společnost jsou upraveny téţ právem Evropských společenství a zvláštními 

právními předpisy. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být 

zaloţeny i  za  jiným  účelem,   pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. 

Ustanovení § 56 odst. 2 ObchZ stanoví, ţe nestanoví-li zákon jinak, mohou být 

zakladateli společnosti a účastnit se na jejím podnikání osoby fyzické i právnické. 

 V právu Slovenské republiky najdeme vymezení obchodních společností rovněţ      

v   § 56 Obchodného zákoníku č. 513/91 Z.z. Vymezení je obdobné jako v českém 

právu, coţ lze přičítat zejména okolnosti, ţe tento zákon vznikl ještě za doby 

společného státu a do práva SR byl recipován. Slovenský obchodní zákoník tak definuje 

stejné typy obchodních společností, tedy veřejnou obchodní společnost, společnost 

komanditní, společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. V taxativním výčtu 

se na rozdíl od českého zákoníku neobjevuje evropská  společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdruţení, ale v § 56 odst. 2 slovenský obchodní zákoník upravuje, 

ţe „Postavenie obdobné postaveniu spoločností majú aj právnické osoby zaloţené podľa 

práva Európskych spoločenstiev“. 

 V právu Polské republiky nalezneme vymezení obchodních společností 

v Zákoníku obchodních společností (Kodeks spółek handlowych) ze dne 15.9.2000, 

publikovaného v polské Sbírce zákonů (Dziennik Ustaw),  částce 94 z r. 2000, pod č. 

1037,platného od 1. ledna 2001. 

 Ve svém § 2 uvádí Zákoník obchodních společností taxativní výčet obchodních 

společností. Vyjma obchodních společností, které zná i české a slovenské právo, tedy 

veřejné obchodní společnosti (spółka jawna), komanditní společnosti (spółka 

komandytowa), společnosti s ručením omezeným (spółka z ograniczoną 
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odpowiedzialnością) a akciové společnosti (spółka akcyjna), zná také partnerskou 

společnost (spółka partnerska) a komanditní společnost na akcie (spółka komandytowo-

akcyjna). Narozdíl od české a slovenské právní úpravy jsou pak přímo v zákoníku 

obchodních společností pouţívány pojmy osobní a kapitálová společnost,  které česká  

a slovenská právní úprava neobsahuje a vymezení či zařazení jednotlivých typů 

společnosti mezi obchodní a kapitálové ponechává pouze teorii.  
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6. Účastníci obchodních společností 

 Na účastníky, tedy vlastníky obchodních společností, můţeme nazírat z různého 

úhlu pohledu.  

 Pro mezinárodní daňové plánování při vytváření různých daňových struktur mají 

praktický význam níţe uvedená základní členění: 

1. zda se jedná o osobu fyzickou či právnickou, 

2. zda se jedná o rezidenta či nerezidenta. 

 

6.1. Fyzické osoby, právnické osoby 

 Jak definují příslušné úpravy ve všech třech zkoumaných zemích, účastníky 

obchodních společností mohou být jak fyzické, tak právnické osoby.  

 Okolnost, zda je účastníkem fyzická či právnická osoba, je právně významná  

jak například z pohledu vlastního koncipování daňové struktury, tedy kolik a jakých 

účastníků můţe společnost zaloţit či následně vlastnit,  kdy např. dle českého práva 

nemůţe být jediným zakladatelem akciové společnosti jedna fyzická osoba,  

byť se následně jediným akcionářem stát můţe, tak následně zejména při aplikaci 

správného daňového reţimu platného pro daně z příjmů. Ve všech třech zkoumaných 

státech je základním kritériem okolnost, zda se jedná o zdanění osoby fyzické či 

právnické, v České republice a na Slovensku se tato okolnost projevuje v základním 

členění zákona o daních z příjmů, kdy je v obou zákonech vţdy samostatná část týkající 

se zdanění osob fyzických a právnických, v Polsku se pak tato okolnost projevuje 

dokonce existencí dvou samostatných zákonů.  

 

6.2. Daňový rezident, nerezident 

 Pojmy daňový rezident a daňový nerezident jsou pojmy daňového práva.                

 Za daňového rezidenta lze označit takovou osobu (poplatníka, subjekt), jejíţ 

daňová povinnost je v daném státě neomezená a jejíţ celosvětové příjmy ze všech 

zdrojů, tedy bez ohledu na skutečnost, zda pocházejí z území daného, v tomto pojetí 

domácího státu nebo ze zahraničí, podléhají zdanění v domovském státu.  

 Za daňového nerezidenta lze pak naopak označit osobu, která má daňovou 

povinnost omezenou pouze na příjmy, které generuje na území daného státu.  
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 Konkrétní podmínky, za kterých lze danou osobu označit za daňového rezidenta, 

definují příslušné daňové zákony. 

 Konflikty jednotlivých daňových úprav a pravidla zamezení či omezení dvojího 

zdanění jsou pak definovány, jak je podrobněji rozepsáno na jiném místě této práce, 

v tzv. smlouvách o zamezení dvojího zdanění. 

 V právu České republiky nalezneme podmínky, za kterých lze povaţovat 

fyzickou osobu či obchodní společnost (právnickou osobu) za daňového rezidenta, 

v ZDP ČR.  

Dle tohoto zákona v platném znění se za daňové rezidenty povaţují z hlediska daně 

z příjmů fyzických osob dle § 2 odst. 1 a 2, poplatníci, kteří: 

1. jsou fyzické osoby, 

2. mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdrţují. 

 Definici poplatníků, kteří se obvykle zdrţují na území České republiky, 

nalezneme v § 2 odst. 4. Zákon za tyto poplatníky povaţuje ty, kteří na území České 

republiky pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo 

v několika obdobích, přičemţ se do této lhůty započítává kaţdý, byť pouze započatý 

den pobytu. Za bydliště na území České republiky se pak povaţuje místo, kde má 

poplatník stálý byt za okolností, z nichţ lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v bytě 

zdrţovat.  

 Naopak za daňové rezidenty nepovaţuje poplatníky, kteří se na území České 

republiky, jak je definováno v § 2 odst. 3, zdrţují pouze za účelem studia nebo léčení. 

 Stejný zákon pak za daňové rezidenty z hlediska daně z příjmů právnických 

osob povaţuje poplatníky, kteří dle § 17 odst. 1 a 3 nejsou fyzickými osobami a mají  

na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa 

místa, ze kterého je poplatník řízen. 

 Obdobné úpravy rezidentství pak najdeme i v daňových zákonech SR a Polska. 

 Moţný konflikt úprav, tedy situace, kdy definici rezidentství naplní daňový 

subjekt dle národních úprav v obou zemích, pak řeší tzv. smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění, a to v předmětných smlouvách zkoumaných států, tedy ČR, SR a Polska vţdy 

v čl. 4. 
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7. Zdanění obchodních společností, rezidentů ČR a jejich účastníků  

 Za základní pramen práva pro zdaňování příjmů obchodních společností i jejich 

účastníků lze povaţovat zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Z hlediska 

systemizace se jedná o přímé daně důchodového typu. 

 Zákon je členěn do šesti částí a obsahuje tři přílohy. 

Část první – Daň z příjmů fyzických osob 

Část druhá – Daň z příjmů právnických osob 

Část třetí – Společná ustanovení 

Část čtvrtá – Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 

Část pátá – bez nadpisu – zvláštní zmocnění pro MF ČR a vládu ČR (válečný stav) 

Část šestá – Přechodná a závěrečná ustanovení 

 V Příloze č. 1 nalezneme třídění majetku do odpisových skupin, v Příloze č. 2 

postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů 

FO, v Příloze č. 3 pak postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 

z hlediska daně z příjmů FO. 

 

7.1. Základní charakteristiky daně 

7.1.1. Předmět daně  

 Jak napovídá systematika zákona, předmět daně zákon upravuje na dvou 

místech, a to pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob v části prvé a pro poplatníky 

daně z příjmů právnických osob pak v části druhé. 

 Předmět daně z příjmů PO 

 Pozitivní vymezení Předmětu daně obchodních společností nalezneme v § 18 

odst. 1  ZDP ČR takto: „Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a 

z nakládání s veškerým majetkem (dále jen příjmy), není-li dále stanoveno jinak.“  

 Ve vztahu k obchodním společnostem zákon stanoví „jinak“ předmět daně  

v níţe uvedených případech: 

 u veřejné obchodní společnosti, jak vyplývá z § 18, odst. 9, jsou předmětem 

daně z příjmů právnických osob pouze příjmy, z nichţ je daň vybírána zvláštní 

sazbou dle § 36, 
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 dle § 18 odst. 11 je u poplatníka daně z příjmu právnických osob, který je 

společníkem veřejné obchodní společnosti, předmětem daně také část základu 

daně veřejné obchodní společnosti stanoveného podle § 23 aţ 33; přitom tato 

část základu daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk 

podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem, 

 dle § 18 odst. 12  je u poplatníka daně z příjmu právnických osob, který je 

komplementářem komanditní společnosti, předmětem daně také část základu 

daně komanditní společnosti určená ve stejném poměru, jako  je rozdělován zisk 

nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle zvláštního 

právního předpisu (§100 ObchZ).   

 Předmět daně z příjmů FO 

1. Pozitivní vymezení předmětu daně z příjmů FO nalezneme v § 3 odst. 1 ZDP ČR 

takto: 

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky (§6) 

b) příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§7) 

c) příjmy z kapitálového majetku (§8) 

d) příjmy z pronájmu (§9) a 

e) ostatní příjmy (§10) 

Následně jsou tyto příjmy blíţe specifikovány v § 6 aţ 10, jak je naznačeno vţdy 

v závorce za kaţdým zdrojem příjmu. Z hlediska tématu této diplomové práce  

se budeme zabývat blíţe pouze vybranými ustanovením § 7 a § 8, které je nutno 

aplikovat v případech dosaţení zisku u osobních společností a v případech, kdy  

se podílí na rozděleném zisku kapitálové společnosti účastník, fyzická osoba. 

Podrobněji je tato problematika rozvedena v následných kapitolách této diplomové 

práce. 

2. Negativní vymezení, tedy co předmětem daně z příjmů FO není, ZDP ČR definuje  

v § 3 odst. 4. 

3. Pozornost je nutno věnovat i institutu osvobození od daně z příjmů FO, který ZDP 

ČR definuje v § 5. 
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7.1.2. Základ daně 

 Základ daně z příjmů FO 

 V předchozí kapitole 7.1.1. bylo vymezeno, co je a co není předmětem daně 

z příjmů FO. Za základ daně z příjmů FO se dá zjednodušeně povaţovat součet dílčích 

základů daně, které tvoří příjmy FO vymezené dle ZDP ČR v § 6 aţ 10 s výjimkou 

příjmů, které předmětem daně nejsou či jsou osvobozeny a příjmů, které podléhají tzv. 

zvláštní sazbě daně dle § 36 ZDP ČR.  

 Dílčí základ daně můţeme obecně pro účely této práce definovat jako zákonem 

definovaný příjem poníţený o daňově uznatelné výdaje.  

 Základ daně z příjmů PO 

 Základ daně z příjmů právnických osob můţeme definovat jako rozdíl mezi 

příjmy právnické osoby, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od 

daně osvobozeny, a daňově uznatelnými výdaji,  a to při respektování jejich věcné a 

časové souvislosti.    

 U právnických osob se dále setkáváme s institutem tzv. samostatného základu 

daně, který je definován § 20b ZDP ČR.  

7.1.3. Sazba daně 

 Pro poplatníky, fyzické osoby, je sazba daně z příjmů stanovena ZDP ČR v jeho 

§ 16 na 15 % ze základu daně sníţeného o nezdanitelnou část základu daně dle § 15  

a o odčitatelné poloţky od základu daně dle § 34 zaokrouhleného na celá sta Kč dolů. 

 Pro poplatníky, obchodní společnosti, které řadíme mezi právnické osoby,  

je sazba daně definována v § 21 ZDP ČR. Pro rok 2009 je stanovena na 20 %  

ze základu daně sníţeného o poloţky odčitatelné od základu daně dle § 34 ZDP ČR  

a dále o poloţky dle § 20 odst. 7 (ten se však týká jen poplatníků dle § 18 odst. 3, tzn. 

těch, kteří nejsou zřízeni za účelem podnikání) a odst. 8 (poskytnuté dary vymezeným 

osobám na zákonem vymezený účel) ZDP ČR. 

 Od 1.1.2010 nabude účinnosti změna ustanovení § 21 ZDP ČR, která mění sazbu 

této daně na 19 %. 

 V ustanovení § 21 odst. 4 je stanovena sazba ve výši 15 %, která se vztahuje  

na samostatný základ daně dle § 20b, která se týká mimo jiné dividendového příjmu  
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a příjmů z podílu na zisku plynoucích rezidentům ČR ze zdrojů v zahraničí         

a nerezidentům ČR ze stálé provozovny v ČR. 

 ZDP ČR ve svém § 36 upravuje institut tzv. zvláštní sazby daně, která je 

aplikována v definované výši, a to 5% nebo 15% na definované druhy příjmů  

a z definovaného základu daně, pokud není její výše stanovena jinak na základě 

příslušné SZDZ. 

7.1.4. Daň z příjmů FO 

Výpočet daně z příjmů fyzických osob lze schématicky znázornit takto: 

1. Stanovení základu daně  

2. Sníţení základu daně o nezdanitelnou část základu daně a odčitatelné poloţky 

3. Vynásobení upraveného základu daně daňovou sazbou ve výši 15 % 

7.1.5. Daň z příjmů PO 

Výpočet daně obchodních společností probíhá dle níţe uvedeného schématu: 

1. Stanovení základu daně a samostatného základu daně 

2. Úpravu základu daně o poloţky odčitatelné od základu daně 

3. Vynásobením upraveného základu daně příslušnou sazbou, která je ZDP ČR 

stanovena, jak bylo uvedeno výše: 

a. pro r. 2009 pro obchodní společnosti ve výši 20% 

b. od r. 2010 pro obchodní společnosti ve výši 19 %, pokud nedojde k dalším 

změnám na základě novel 

c. 15 % pro samostatný základ daně dle § 20b 

4. Uplatnění případných slev na dani 

 

7.2.  Zdaňování obchodních společností  

 Ne všechny obchodní společnosti, byť jim české právo přiznává statut právnické 

osoby, daní celý svůj dosaţený příjem v reţimu ZDP ČR dle části druhé – daně z příjmů 

právnických osob. V této souvislosti nabývá na významu  teoretické členění obchodních 

společností na osobní a kapitálové. 

 Zatímco kapitálové společnosti podléhají dani z příjmů právnických osob, 

osobní společnosti jako takové, byť jsou povaţovány za právnickou osobu, této dani 
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nepodléhají a dosaţené zisky jsou zdaněny v reţimu, kterému podléhají jednotliví 

společníci. 

 Jak bude pojednáno níţe, osobní společnosti jsou povaţovány z hlediska ZDP  

za subjekty bez vlastní daňové povinnosti (tzv. transparentní entity), resp.  mají zúţen 

předmět daně, který se daní v reţimu daně z příjmů právnických osob, pouze na daně 

vybírané sráţkou, zatímco příjem dosaţený jinou činností či plynoucí z majetku  

je po rozdělení daňového základu dle zákonem definovaného algoritmu zdaněn  

v reţimu, pod který spadají jednotliví účastníci.   

7.2.1. Zdaňování osobních společností 

 Za osobní společnosti můţeme označit veřejnou obchodní společnost, jistým 

hybridem stojícím na rozhraní osobní a kapitálové společnosti je komanditní společnost, 

a pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti EHZS se pouţijí 

ustanovení ZDP platné pro společníky v.o.s.. 

7.2.1.1. Zdaňování příjmů V.O.S. 

 Byť se jedná o právnickou osobu, její předmět daně je zúţen pouze na příjmy, 

které jsou zdaněny v reţimu § 36 ZDP ČR zvláštní sazbou daně. Samotná společnost  

je z hlediska ZDP ČR povaţována za subjekt bez vlastní daňové povinnosti, tzv. 

transparentní entitu. 

 Za daňový subjekt, poplatníka,  jsou u těchto entit povaţováni jejich jednotliví 

neomezeně ručící společníci. Byť je společnost povaţována za subjekt bez vlastní 

daňové povinnosti, základ daně se určuje dle algoritmu stanoveném v § 23 aţ § 33 části 

třetí ZDP ČR za společnost jako celek a následně se stanovenými algoritmy rozpočítává 

mezi jednotlivé společníky.  

 Dle charakteru jednotlivých společníků proběhne následně zdanění na ně 

připadajícího základu daně buďto v reţimu zdanění příjmů fyzických osob nebo zdanění 

příjmů právnických osob. 

 Základem daně (dílčím základem) společníka veřejné obchodní společnosti, 

který je poplatníkem daně z příjmů FO, je dle § 7 odst. 4 ZDP ČR část základu daně 

veřejné obchodní společnosti, který se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován 

zisk  
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dle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Vykáţe-li veřejná obchodní společnost 

ztrátu, rozděluje se na společníky část této ztráty stejně jako základ daně. 

 Předmětem daně společníka veřejné obchodní společnosti, který je poplatníkem 

daně z příjmů PO, je dle § 18 odst. 11 ZDP ČR také část základu daně veřejné obchodní 

společnosti stanoveného dle §23 aţ §33 ZDP ČR, přičemţ se tato část základu daně 

stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, 

jinak rovným dílem. 

7.2.1.2.   Zdaňování příjmů K.S. 

 Komanditní společnost je poplatníkem daně z příjmů právnických osob, ovšem 

jen omezeně, a to ze základu daně, který připadá na komanditisty společnosti.  

 Nejprve se stanoví základ daně za společnost jako celek, a to obdobně jako u 

jiných společností dle § 23 aţ 33 části třetí ZDP ČR. 

 Následně se určí základ daně připadající na komplementáře a na komanditisty, a 

to ve stejném poměru, jakým je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti. 

 Rozdělování zisku či ztráty je u tohoto typu společnosti definováno dle § 100  

odst. 1 aţ 3 ObchZ.  

 Dle § 100 odst. 1 ObchZ se rozdělení zisku na část připadající společnosti a část 

připadající  komplementářům určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak 

se zisk mezi ně dělí na polovinu.  

 Za základ daně komanditní společnosti, podléhající zdanění sazbou daně 

z příjmů právnických osob se povaţuje část základu daně, která připadá na 

komanditisty. 

 Část základu daně, která připadá na komplementáře, je zdaněna v reţimu, pod 

který spadá komplementář. 

 Je-li komplementářem fyzická osoba, postupuje se při zdanění příjmů dle § 7 

odst. 1 písm. d) ZDP ČR. Součástí základu daně komplementáře komanditní 

společnosti,  který je poplatníkem daně z příjmů FO, je dle § 7 odst. 5 ZDP ČR část 

základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti určená ve stejném poměru,  

v jakém je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře 

podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je právě výše 

zmíněný ObchZ, resp. jeho § 100 odst. 1 aţ 3.  
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 Je-li komplementářem právnická osoba, proběhne zdanění v reţimu dle části 

druhé ZDP ČR, přičemţ se základ daně připadajícího na komplementáře povaţuje  

za část základu daně předmětu daně z příjmů právnických osob. 

 Je-li více komplementářů, připadne na kaţdého z nich část základu daně,  

a to ve stejném  poměru, jako se mezi ně dělí zisk či ztráta. Postup je upraven v § 100 

odst. 2 ObchZ, přičemţ, nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, rozdělí  

si komplementáři část zisku na ně připadající rovným dílem. Obdobně je upraveno       

v § 100, odst. 3 ObchZ rozdělení ztráty.  

7.2.2.  Zdaňování kapitálových společností 

 Za kapitálové obchodní společnosti můţeme povaţovat společnost s ručením 

omezeným, akciovou společnost a evropskou společnost. Zdanění kapitálových 

společností, bez ohledu na charakter jejich účastníků, probíhá plně v reţimu ZDP ČR, 

části druhé aţ šesté.   

 Výpočet daně probíhá dle níţe uvedeného schématu: 

1. Stanovení základu daně a samostatných základů daně, 

2. Úprava základu daně o poloţky odčitatelné od základu daně, 

3. Vynásobení upraveného základu daně příslušnou sazbou, která je ZDP ČR 

stanovena, jak bylo uvedeno výše, pro r. 2009 ve výši 20 %, od r. 2010 ve výši  

19 %, pokud nedojde k dalším změnám na základě novel, u samostatného základu 

daně pak sazbou 15 %, jak vyplývá z § 21 ZDP ČR, 

4. Uplatnění případných slev na dani. 

 

7.3. Zdaňování účastníků obchodních společností 

 Tato kapitola se bude zabývat případy zdaňování účastníků, kteří se účastní  

na podnikání vybraných typů obchodních společností se sídlem či místem vedení v ČR, 

tedy  rezidentů ČR. Vybranými typy společností jsou v.o.s., k.s. a s.r.o. .  

 Na podnikání těchto osob se mohou účastnit jak FO, tak opět všechny typy 

obchodních společností, a to i jako rezidenti států, které jsou předmětem této práce, tedy 

ČR, SR a Polska. 
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 Postupně budou podrobeni analýze vybraní účastníci těchto společností, a to FO       

a  s.r.o., vţdy postupně z pohledu rezidentství všech předmětných států, tedy ČR, SR  

a Polska. 

7.3.1. Zdaňování podílu na zisku účastníků obchodních společností, rezidentů ČR  

 Zde se budeme zabývat situací, kdy se na podnikání obchodní společnosti, 

daňového rezidenta ČR,  podílí formou účastenství fyzické osoby či obchodní 

společnosti rezidenti ČR. V tomto případě se nevyskytuje v daňověprávním vztahu 

ţádný mezinárodní prvek, tudíţ se zdanění bude řídit pouze daňovými zákony ČR, 

v oblasti hmotného práva zejména ZDP ČR, v oblasti procesní pak ZSDP. 

 V následujících podkapitolách je proveden rozbor zdanění ve vybraných 

případech, tedy účastenství FO a s.r.o. na v.o.s., k.s. a s.r.o..  

7.3.1.1.   Zdaňování podílu na zisku společníka v.o.s. a komplementáře k.s. 

 Podíly na zisku společníka v.o.s., obdobně jako komplementáře k.s., s daňovým 

domicilem v ČR , který je: 

1. Fyzickou osobou, rezidentem ČR,  jsou ZDP ČR povaţovány  za příjmy z podnikání 

dle § 7 odst. 1 písm. d) a nahlíţí se na ně jako na jeden ze samostatných dílčích 

základů daně. 

Daňová povinnost je následně stanovena dle schématu výpočtu uvedeném v kapitole 

7.1.4.  

2. Obchodní společností – s.r.o., rezidentem ČR 

Podíl na zisku společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře k.s.,  

s daňovým domicilem v ČR , který je obchodní společností, tedy právnickou 

osobou, rovněţ s daňovým domicilem v ČR, je ZDP ČR povaţován  dle § 20 odst. 5 

za součást základu daně.  

Následná daňová povinnost společnosti s ručením omezeným je stanovena dle 

pravidel popsaných pro zdaňování kapitálových obchodních společností v kapitole 

7.1.5.. 
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7.3.1.2. Zdaňování podílů na zisku komanditisty komanditní společnosti  

a společníka společnosti s ručením omezeným  

 Podíly na zisku komanditisty k.s. s daňovým domicilem v ČR jakoţ i společníka 

společnosti s ručením omezeným mají stejný reţim. Je-li komanditista nebo společník 

s.r.o.: 

1. Fyzickou osobou, rezidentem ČR, jsou ZDP ČR podíly na zisku povaţovány   

za příjmy z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. a). 

Tento příjem se nepovaţuje z hlediska ZDP ČR za dílčí základ daně, ale podléhá 

reţimu zvláštní sazby daně dle § 36 odst. 2 písm. b).  Sazba daně pro tento případ je 

aktuálně stanovena ve výši 15 %. 

2. Společností s ručením omezeným s daňovým domicilem v ČR, podléhají podíly  

na zisku, pokud nejsou osvobozeny dle § 19, odst. 1, písm. ze), reţimu zvláštní 

sazby daně dle § 36, odst. 2, písm. b). Sazba daně pro tento případ je aktuálně 

stanovena ve výši 15 %. 

Osvobození tohoto příjmu dle § 19, odst. 1, písm. ze) se týká případu, kdy je podíl 

na zisku vyplácen dceřiné společnosti ve smyslu § 19, odst. 3, písm. c). 

Plátcem daně není komanditista či společník s.r.o., ale komanditní společnost nebo 

společnost s ručením omezeným. Společnost musí při sraţení daně postupovat  

dle § 38d, tzn. srazit daň při výplatě podílů, nejpozději však do konce třetího měsíce 

následujícího po měsíci, v němţ valná hromada schválila řádnou nebo mimořádnou 

účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.  

Sazba daně pro tento případ je aktuálně stanovena ve výši 15 %. 

7.3.2. Zdaňování podílu na zisku účastníků obchodních společností, rezidentů SR 

 Tato kapitola se bude zabývat situací, kdy se na podnikání obchodní společnosti, 

daňového rezidenta ČR,  podílí formou účastenství fyzické osoby nebo obchodní 

společnosti, rezidenti SR. 

 V následujících podkapitolách je proveden rozbor zdanění ve vybraných 

případech, tedy účastenství FO a s.r.o., rezidentů SR na podnikání v.o.s., k.s. a s.r.o., 

rezidentů ČR. V tomto případě se jiţ v daňověprávním vztahu vyskytuje mezinárodní 

prvek, a to v podobě účastníka, rezidenta SR. Je nutné se tedy zabývat nejen daňovými 

zákony ČR, ale podrobit analýze také Smlouvu o zamezení dvojího zdanění 
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se Slovenskou republikou a v případě, ţe některý druh příjmu je na základě této 

smlouvy zdaňován v zemi sídla či bydliště slovenského rezidenta, pak se vyrovnat i 

s příslušnou úpravou zdanění Slovenské republiky. 

 Z čl. 10 SZDZ ČR-SR vyplývají pro výplatu podílů na zisku obchodních 

společností, rezidentů ČR, jejich účastníkům, rezidentům SR tato pravidla: 

1. Výraz dividenda, jak je upraveno v čl. 10 odst. 3 označuje příjmy z akcií nebo 

jiných práv, s výjimkou pohledávek, s podílem na zisku, jakoţ i jiné příjmy, které 

jsou podrobeny stejnému daňovému reţimu jako příjmy z akcií podle právního 

předpisu státu, jehoţ je společnost, která rozděluje zisk nebo vyplácí takový příjem, 

rezidentem. Tato definice tak zahrnuje vyjma vlastních dividend vyplácených 

akciovou společností i podíly na zisku určené k rozdělení mezi společníky s.r.o. 

nebo komanditisty k.s. 

2. Dle čl. 10 odst. 1 dividendy vyplácené společností, která je rezidentem ČR, 

rezidentu druhému státu, tedy SR, mohou být zdaněny v tomto druhém státě, tedy 

SR. 

Ve SR je obecně dividenda přijatá od obchodní společnosti (vyjma v.o.s. a podílu  

na zisku před zdaněním, připadajícího na komplementáře k.s.) povaţována ZDP SR 

za příjem, který není předmětem daně z příjmů, a to: 

a) dle § 3 odst. 2 písm. c) není předmětem daně z příjmů FO podíl na zisku 

(dividenda) vyplácený ze zisku obchodní společnosti určeného k rozdělení 

mezi fyzické osoby, které se podílejí na jejich základním jmění. Výjimkou  

je dle tohoto ustanovení mimo jiné případ výplaty podílu na zisku společníka 

veřejné obchodní společnosti  a komplementáře komanditní společnosti.   

b) dle § 12 odst. 7 písm. c) nejsou předmětem daně z příjmů PO podíly  

na zisku nebo podíly na výsledku podnikání vyplácené právnické osobě, 

rovněţ s výjimkou vyplácení podílu na zisku společníků v.o.s.  

a komplementářů k.s.. 

Dividenda vyplacená českým daňovým rezidentem slovenskému rezidentu,  

ať jiţ FO nebo obchodní společnosti, není předmětem zdanění. 

3. Dle čl. 10 odst. 2) mohou být tyto dividendy rovněţ zdaněny ve smluvním státě, 

jehoţ je společnost, která je vyplácí, rezidentem, tedy v našem případě rezidentem 

ČR, a dle právních předpisů tohoto státu, tedy ČR, avšak jestliţe skutečný vlastník 
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dividend je rezidentem druhého smluvního státu (v našem přídě SR), daň takto 

uloţená nepřesáhne 

a) 5 % hrubé částky dividend, jestliţe skutečným vlastníkem je společnost (jiná 

neţ osobní obchodní), která přímo vlastní nejméně 10 % kapitálu společnosti 

vyplácející dividendy; 

b) 15 % hrubé částky dividend ve všech ostatních případech. 

Této moţnosti, jak vyplývá z níţe uvedených ustanovení ZDP ČR, ČR vyuţívá 

jen částečně, a to v případě, ţe účastníkem na podnikání společnosti, která 

vyplácí dividendy, je : 

a) fyzická osoba, rezident SR  

V tomto případě podíl na zisku společnosti (s výjimkou podílu na zisku 

společníka v.o.s. , komplementáře k.s. a člena EHZS) podléhá zvláštní sazbě 

daně dle § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, který se vztahuje na příjmy ze zdrojů ČR 

dle § 22 odst. 1 písm. g) bod 3, tedy na příjmy z úhrad od poplatníků uvedených 

v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3, tedy rezidentů ČR, kterými jsou mimo jiné i podíly 

na zisku. Sazba daně je aktuálně stanovena na 15 %. 

b) společnost, která nesplňuje kritéria osvobození od daně pro tento případ 

Dle ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) bod 1, jsou osvobozeny od daně příjmy  

z dividend a jiných podílů na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je 

rezidentem ČR, mateřské společnosti. Za mateřskou společnost se pro tento účel 

povaţuje společnost, která splňuje kritéria definované § 19 odst. 3 písm. b) ZDP 

ČR, kterými jsou: 

 obchodní společnost má formu akciové společnosti nebo společnosti 

s ručením omezeným, 

 je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, 

 a která má nejméně po dobu alespoň 12 měsíců nepřetrţitě podíl alespoň 

10 % na základním kapitálu společnosti vyplácející dividendu. 

V případě, ţe je účastníkem na společnosti společnost, která splňuje výše 

uvedená kritéria osvobození od daně dle § 19 odst. 1 písm. ze), podíl na zisku 

zdanění ani v ČR nepodléhá. 

4. Jak vyplývá z  § 22 odst. 3 ZDP ČR, příjmy poplatníků, nerezidentů ČR,  

kteří se účastní na podnikání v.o.s., rezidenta ČR,  nebo jako komplementář k.s., 
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která je rezidentem ČR, se hledí jako na příjmy dosaţené z činnosti stálé 

provozovny na území ČR.  

Na tyto příjmy se dle ustanovení čl. 10 odst. 4 neaplikují ustanovení  

čl. 10 odst. 1 a 2, ale čl. 7 – Zisky podniků, příslušné SZDZ. Tento příjem je tak 

povaţován za příjem z podnikání a ne za zisk plynoucí z vloţeného kapitálu. 

Tento příjem je zdaněn u subjektů, ať jiţ FO nebo obchodních společností, v našem 

případě rezidentů SR, kteří se podílejí na podnikání v.o.s. nebo k.s., rezidentů ČR, 

dle příslušných ustanovení ZDP ČR následovně: 

a) jedná-li se o FO, pak je tento příjem povaţován za součást příjmů z podnikání 

dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP ČR, který tvoří dílčí základ daně, a podléhá dani 

z příjmů FO. Daňová sazba je aktuálně stanovena na 15 %. Daňová povinnost  

je následně stanovena dle schématu výpočtu uvedeném v kapitole 7.1.4.. 

b) jedná-li se o PO, rezidenta SR, bude příjem dosaţený na území ČR zdaněn  

dle ZDP, části druhé, tedy daní z příjmů PO. Příjem takto dosaţený je však 

součástí samostatného základu daně dle § 20b odst. 2. Na samostatný základ 

daně se aplikuje daňová sazba ve výši 15 % v souladu s § 21 odst. 4. 

7.3.3. Zdaňování podílu na zisku účastníků obchodních společností, rezidentů 

Polska 

 Tato kapitola se bude zabývat situací, kdy se na podnikání obchodní společnosti, 

daňového rezidenta ČR, podílí formou účastenství fyzické osoby nebo obchodní 

společnosti, rezidenti Polska. 

 V následujících podkapitolách je proveden rozbor zdanění ve vybraných 

případech, tedy účastenství FO a s.r.o., rezidentů Polska na v.o.s., k.s. a s.r.o., rezidentů 

ČR. V těchto případech se jiţ v daňověprávním vztahu vyskytuje mezinárodní prvek,  

a to v podobě účastníka, rezidenta Polska. Je nutné se tedy zabývat nejen daňovými 

zákony ČR, ale podrobit analýze také Smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Polskou 

republikou, a v případě, ţe některý druh příjmu je na základě této smlouvy zdaňován 

v zemi sídla či bydliště polského rezidenta, pak se vyrovnat i s příslušnou úpravou 

zdanění Polské republiky. 

 Z čl. 10 SZDZ ČR-PR vyplývají pro výplatu podílů na zisku obchodních 

společností, rezidentů ČR, jejich účastníkům, rezidentům Polska, tato pravidla: 
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1. Výraz dividenda, jak je upraveno v č. 10 odst. 3 označuje příjmy z akcií nebo jiných 

práv, s výjimkou pohledávek, s podílem na zisku, jakoţ i příjmy z práv  

na společnosti, které jsou podle daňových předpisů státu, v němţ je společnost, která 

rozdílí zisk, rezidentem, postaveny na roveň z příjmu akcií. 

Tato definice tak zahrnuje vyjma vlastních dividend vyplácených akciovou 

společností i podíly na zisku určené k rozdělení mezi společníky s.r.o.  

nebo komanditisty k.s. 

2. Dle čl. 10 odst. 1 dividendy vyplácené společností, která je rezidentem ČR, 

rezidentu druhému státu, tedy Polska, mohou být zdaněny v tomto druhém státě, 

tedy Polsku. 

V Polsku je obecně dividenda přijatá od obchodní společnosti (vyjma podílu  

na zisku před zdaněním společníka v.o.s. a komplementáře k.s.), rezidenta jiného 

státu, povaţována: 

a) je-li příjemcem FO, rezident Polska, za příjem dle § 10 odst. 1 bod 7), který  

je následně konkretizován v § 17 odst. 1 bod 4) ZPD FO PR. Z ustanovení  

§ 30a odst. 1 bod 4) téhoţ zákona pak vyplývá, ţe příjmy z dividend a jiných 

příjmů z titulu podílu na ziscích právnických osob podléhají sráţkové dani  

ve výši 19 %.  

V souladu s ustanovením: 

i) čl. 24 odst. 1 písm. b) SZDZ ČR-PR a 

ii) § 30a odst. 9 ZDP FO PR, poplatník, rezident Polska, který dosáhne příjmů 

mimo jiné dle § 30a odst. 1 bod 4, má povoleno odečíst od sráţkové daně 

částku daně zaplacenou v zahraničí, ne však ve výši vyšší, neţ kolik činí 

sráţková daň v Polsku. 

b) je-li příjemcem obchodní kapitálová společnost, rezident Polska, za příjem, 

jehoţ zdanění je upraveno v  § 20 ZDP PO Polska. Dle tohoto ustanovení můţou 

nastat vůči subjektu, který vyplácí dividendy a je rezidentem státu EU, dvě 

moţnosti: 

i) příjem takto dosaţený (dividenda ve smyslu čl. 10 SZDZ) je od daně 

z příjmů právnických osob osvobozen, a to dle ustanovení §  20  odst. 3. 

Tato moţnost nastává, má-li společnost, rezident Polska, která je příjemcem 
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dividendy, podíl na společnosti, která je vyplácí, a která je rezidentem státu 

EU nebo EHP, nejméně ve výši 10 % po dobu více jak dva roky. 

ii) příjem takto dosaţený (dividenda ve smyslu čl. 10 SZDZ) se stává  

na základě ustanovení § 20 odst. 1 částí základu daně společně s jinými 

příjmy dosaţenými obchodní kapitálovou společností a je zdaněn sazbou 

daně z příjmů právnických osob ve výši 19 %, jak vyplývá z § 19 odst. 1 

ZDP PO PR. V souladu s ustanovením čl. 24 odst. 1 písm. b) SZDZ  

ČR-PR, je povoleno poplatníku, rezidentu Polska, sníţit částku daně z příjmů  

o částku rovnající se dani zaplacené v ČR. Částka, o kterou se daň sníţí, však 

nepřesáhne takovou část daně vypočtené před jejím sníţením, která poměrně 

připadá na příjmy, které plynou z ČR.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe dividenda (ve smyslu čl. 10 SZDZ) vyplacená 

českým daňovým rezidentem polskému rezidentu, ať jiţ FO nebo obchodní 

společnosti je předmětem zdanění pouze v některých případech. 

3. Dle čl. 10 odst. 2 mohou být tyto dividendy rovněţ zdaněny ve smluvním státě,  

v němţ je společnost, která je vyplácí, rezidentem, tedy v našem případě rezidentem 

ČR, a to podle právních předpisů tohoto státu, tedy ČR, avšak jestliţe příjemce  

je skutečným vlastníkem dividend, daň takto stanovená nepřesáhne:   

a) 5 % hrubé částky dividend, jestliţe příjemce je společnost (jiná neţ osobní 

obchodní), která přímo vlastní nejméně 20 % majetku společnosti vyplácející 

dividendy; 

b) 10 % hrubé částky dividend ve všech ostatních případech 

Této moţnosti, jak vyplývá z níţe uvedených ustanovení, ČR vyuţívá jen částečně, 

a to v případě, ţe účastníkem na společnosti, která vyplácí dividendy, je : 

a) Fyzická osoba, rezident Polska  

V tomto případě podíl na zisku společnosti (s výjimkou podílu na zisku společníka 

v.o.s. , komplementáře k.s. a člena EHZS) podléhá zvláštní sazbě daně dle § 36 odst. 

1 písm. b) bod 1. ZDP ČR, který se vztahuje na příjmy ze zdrojů ČR dle § 22 odst. 1 

písm. g) bod 3 tedy na příjmy z úhrad od poplatníků uvedených  

v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 (rezidentů ČR), kterými jsou mimo jiné i podíly na zisku. 

Sazba daně je aktuálně stanovena na 15 %. Vzhledem ke skutečnosti, ţe SZDZ má 
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aplikační přednost před ZDP, bude uplatněna sazba  uvedená v jejím čl. 10 odst. 2 

písm. b) ve výši 10%. 

b) Společnost, která nesplňuje kritéria osvobození od daně pro tento případ.  

Dle ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) bod 1, jsou osvobozeny od daně příjmy    

z dividend a jiných podílů na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je 

rezidentem ČR, mateřské společnosti. Za mateřskou společnost se pro tento účel 

povaţuje společnost, která splňuje kritéria definované v § 19 odst. 3 písm. b), 

kterými jsou: 

 obchodní společnost má formu akciové společnosti nebo společnosti 

s ručením omezeným, 

 je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, 

 a která má nejméně po dobu alespoň 12 měsíců nepřetrţitě podíl alespoň  

10 % na základním kapitálu společnosti vyplácející dividendu. 

V tomto případě je dividenda podrobena v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) SZDZ 

ČR-PR sazbě sráţkové daně ve výši 10 %.  

V případě, ţe je účastníkem na podnikání společnosti společnost, která splňuje výše 

uvedená kritéria osvobození od daně dle § 19 odst. 1 písm. ze), podíl na zisku 

zdanění  v ČR nepodléhá. 

4. Jak vyplývá z § 22 odst. 3 ZDP ČR, příjmy poplatníků, nerezidentů ČR,  

kteří se účastní na podnikání v.o.s., rezidenta ČR,  nebo jako komplementář k.s., 

která je rezidentem ČR,  se hledí jako na příjmy dosaţené z činnosti stálé 

provozovny na území ČR.  

Na tyto příjmy se dle ustanovení čl. 10 odst. 4 neaplikují ustanovení  

čl. 10 odst. 1 a 2, ale čl. 7 – Zisky podniků nebo čl. 14 – Nezávislá povolání, SZDZ 

ČR-PR. Tento příjem je tak povaţován za příjem z podnikání, popř. nezávislého 

povolání,  a ne za zisk plynoucí z vloţeného kapitálu. 

Tento příjem je zdaněn u subjektů, ať jiţ FO nebo obchodních společností, v našem 

případě rezidentů Polska, kteří se podílejí na podnikání jako společník v.o.s. nebo 

komplementář k.s., rezidentů ČR, dle příslušných ustanovení ZDP ČR následovně: 

a) Jedná-li se o FO, pak je tento příjem povaţován za součást příjmů z podnikání 

dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP ČR, který tvoří dílčí základ daně, a podléhá dani 
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z příjmů FO. Daňová sazba je aktuálně stanovena na 15 %. Daňová povinnost  

je následně stanovena dle schématu výpočtu uvedeném v kapitole 7.1.4. 

b) Jedná-li se o PO, rezidenta PR, bude příjem dosaţený na území ČR zdaněn dle 

ZDP ČR, části druhé, tedy daní z příjmů PO. Příjem takto dosaţený je však 

součástí samostatného základu daně dle § 20b odst. 2. Na samostatný základ 

daně se aplikuje daňová sazba ve výši 15 % v souladu s § 21, odst. 4. 

7.3.4. Příklad zdaňování s.r.o., rezidenta ČR, a jejich účastníků 

Zadání: 

Společnost s ručením omezeným, rezident ČR, vykáţe zisk před zdaněním za rok 2009 

ve výši 1 mil. Kč. Tato společnost má šest společníků se stejnými podíly (tzn. podíl 

společníka na ZK = 100/6, tj. cca 16,67 %), přičemţ: 

1. Společník č. 1 je FO, rezident ČR 

2. Společník č. 2 je FO, rezident SR 

3. Společník č. 3 je FO, rezident PR 

4. Společník č. 4 je s.r.o., rezident ČR 

5. Společník č. 5 je s.r.o., rezident SR 

6. Společník č. 6 je s.r.o., rezident PR 

Valná hromada společnosti rozhodne o rozdělení zisku po zdanění ve výši 600 tis. Kč 

mezi jednotlivé společníky. 

Otázka č. 1:  Jakému zdanění podléhá společnost, která ustanovení zákona se aplikují? 

Otázka č. 2: Jaké jsou základy daně jednotlivých účastníků? 

Otázka č. 2:  Která zákonná ustanovení se pouţijí při zdanění podílu na zisku 

připadajícího na jednotlivé společníky, jak vysoká bude daň? 

Řešení: 

K otázce č. 1:  Jakému zdanění podléhá společnost, která ustanovení zákona se aplikují? 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se v případě s.r.o. jedná o právnickou osobu, kapitálovou 

obchodní společnost, dle zadání příkladu rezidenta ČR, podléhá vykázaný zisk před 

zdaněním (předpoklad: zisk před zdaněním = základ daně) vykázaný za r. 2009 dani 

z příjmů právnických osob, pro které je stanovena pro r. 2009 daňová sazba ve výši     

20 % dle ustanovení § 21 odst. 1 ZDP ČR. 

Daň = základ daně * daňová sazba = 1 mil. Kč * 20 % = 200 tis. Kč 
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Zisk po zdanění = 1 mil. Kč – 200 tis. Kč = 800 tis. Kč 

 

K otázce č. 2:  Jaké jsou základy daně jednotlivých účastníků? 

Dle zadání příkladu má kaţdý ze šesti společníků na společnosti stejný podíl. Základ 

daně jednotlivých společníků z titulu zdanění podílu na zisku určeného k rozdělení je 

roven jedné šestině. 

ZD = 1/6 * zisk po zdanění určený k rozdělení = 1/6 * 600 tis. Kč = 100 tis. Kč 

 

K otázce č. 3:  Která zákonná ustanovení se pouţijí při zdanění podílu na zisku 

připadajícího na jednotlivé společníky, jak vysoká bude daň? 

1. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta ČR, plynoucího FO, rezidentu ČR 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu ČR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta ČR, podléhá dani z příjmu FO, přičemţ se povaţuje za příjem plynoucí 

z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. a) ZDP ČR. V souladu s ustanovením  

§ 8 odst. 3 je samostatným základem daně a podléhá zvláštní sazbě daně dle § 36 

odst. 2 písm. b), která je aktuálně stanovena v úrovni 15 %. Plátcem této daně je 

společnost, ne účastník. Společnost je povinna při sraţení daně postupovat v souladu 

s ustanovením § 38d odst. 2, tedy srazit daň při výplatě podílu na zisku, nejpozději 

však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němţ valná hromada 

schválila řádnou či mimořádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku.     

Výpočet daně z podílu na zisku Společníka č. 1, FO, rezidenta ČR: 

Daň Společníka č. 1 = ZD * sazba v % = 100 tis. Kč * 15 % = 15 tis. Kč 

Daň z podílu na zisku Společníka č. 1 je 15 tis. Kč, Společník č.1 obdrţí zisk po 

zdanění ve výši 85 tis. Kč. 

2. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta ČR, plynoucího FO, rezidentu SR 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu SR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta ČR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ ČR-SR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě v ČR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě ve SR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 2 v ČR: 
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Podíl na zisku, vyplácený s.r.o., rezidentem ČR, fyzické osobě, rezidentu SR, 

podléhá dani z příjmu fyzických osob, přičemţ se povaţuje za příjem plynoucí 

z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. a) ZDP ČR. V souladu s ustanovením  

§ 8 odst. 3 je samostatným základem daně a podléhá zvláštní sazbě daně dle § 36 

odst. 2 písm. b), která je aktuálně stanovena v úrovni 15 %. Plátcem této daně je 

společnost, ne účastník. Společnost je povinna při sraţení daně postupovat v souladu 

s ustanovením § 38d odst.2, tedy srazit daň při výplatě podílu na zisku, nejpozději 

však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němţ valná hromada 

schválila řádnou či mimořádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku. 

Výpočet daně placené v ČR z podílu na zisku Společníka č. 2, FO, rezidenta SR  

Daň Společníka č. 2 v ČR= ZD * sazba v % = 100 tis. Kč * 15 % = 15 tis. Kč 

Daň z podílu na zisku Společníka č. 2, zaplacená v ČR, je 15 tis. Kč. 

b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 2 ve SR: 

V zemi rezidenta SR dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) ZDP SR tento druh příjmů 

není předmětem daně z příjmů FO.  

Daň Společníka č. 2 ve SR = 0 

c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 2: 

Celková daň Společníka č. 2 = Daň v ČR + Daň ve SR = a + b = 15 tis. Kč 

Celková daň z podílu na zisku Společníka č. 2 činní 15 tis. Kč. Společník č. 2 obdrţí 

zisk po zdanění ve výši 85 tis. Kč. 

3. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta ČR, plynoucího FO, rezidentu Polska 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu PR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta ČR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ ČR-PR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě v ČR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě v PR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 3 v ČR: 

Podíl na zisku, vyplácený s.r.o., rezidentem ČR, fyzické osobě, rezidentu PR, 

podléhá dani z příjmu fyzických osob, přičemţ se povaţuje za příjem plynoucí 

z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. a) ZDP ČR. V souladu s ustanovením  

§ 8 odst. 3 je samostatným základem daně a podléhá zvláštní sazbě daně dle § 36 
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odst. 2 písm. b), která je aktuálně stanovena v úrovni 15 %. Plátcem této daně je 

společnost, ne účastník. Společnost je povinna při sraţení daně postupovat v souladu 

s ustanovením § 38d, odst. 2, tedy srazit daň při výplatě podílu na zisku, nejpozději 

však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němţ valná hromada 

schválila řádnou či mimořádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku.         

Ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění vyplývá pro tento případ na základě čl. 10 

odst. 2 písm. b) niţší sazba sráţkové daně, a to ve výši 10 % hrubé částky dividend 

(tedy v případě s.r.o. podílu na zisku určeného k výplatě společníkovi).  

Výpočet daně placené v ČR z podílu na zisku Společníka č. 3, FO, rezidenta PR  

Daň Společníka č. 3 v ČR= ZD * sazba v % = 100 tis. Kč * 10 % = 10 tis. Kč 

Daň z podílu na zisku Společníka č. 3, zaplacená v ČR, je 10 tis. Kč. 

b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 3 v PR: 

Je-li příjemcem podílu na zisku, vypláceného s.r.o., rezidentem ČR, FO, rezidentu 

Polska, podléhá tento příjem zdanění dle § 10 odst. 1 bod 7), který je následně 

konkretizován v § 17 odst. 1 bod 4) ZPD FO PR. Z ustanovení § 30a  odst. 1 bod 4) 

téhoţ zákona pak vyplývá, ţe příjmy z dividend a jiných příjmů z titulu podílu na 

ziscích právnických osob podléhají sráţkové dani ve výši 19 %.  

V souladu s ustanovením čl. 24 odst. 1 písm. b) SZDZ ČR-PR a § 30a odst. 9 ZDP 

FP PR, poplatník, rezident Polska, který dosáhne příjmů mimo jiné dle § 30a odst. 1 

bod 4, má povoleno odečíst od sráţkové daně částku daně zaplacenou v zahraničí, 

ne však ve výši vyšší, neţ kolik činí sráţková daň v Polsku. Pro účely této práce 

nebereme v úvahu kurzové vlivy. 

Daňová povinnost Společníka č. 3 v PR = ZD * sazba v % - Daň zaplacená v ČR = 

= 100 tis. Kč * 19 % - 10 tis. Kč = 9 tis. Kč.  

Daň z podílu na zisku Společníka č. 3, zaplacená v PR, je 9 tis. Kč. 

c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 3: 

Celková daň Společníka č. 3 = Daň v ČR + Daň v PR = a + b = 19 tis. Kč 

Celková daň z podílu na zisku Společníka č. 3 činní 19 tis. Kč. Společník č. 3 obdrţí 

zisk po zdanění ve výši 81 tis. Kč. 

4. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta ČR, plynoucího s.r.o., rezidentu ČR 

Podíl na zisku plynoucí společnosti s ručením omezeným, rezidentu ČR,                   

ze společnosti s ručením omezeným, rezidenta ČR, můţe v tomto případě podléhat 
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dvěma reţimům, neboť není ze zadání zřejmé, jak dlouho vlastní účastník podíl na 

společnosti, která vyplácí podíl na zisku. Vlastní-li podíl nepřetrţitě po dobu: 

i) nejméně 12 měsíců, je od daně v souladu s § 1, odst. 1 písm. ze) tento příjem 

osvobozen, neboť se jedná o výplatu podílu na zisku vypláceného dceřinou 

společností. Podmínka nepřetrţitého vlastnictví můţe být splněna dle § 19    

odst. 4 ZDP ČR i následně, tzn. osvobození lze uplatnit i před jejím splněním.  

Daň Společníka č. 4 placená v ČR = 0  

ii) méně neţ 12 měsíců a tato podmínka není splněna ani následně, podléhá  tento 

příjem zvláštní sazbě daně dle § 36 odst. 2 písm. b), která je aktuálně stanovena 

v úrovni 15 %.   

Daň Společníka č. 4 = ZD * sazba v % = 100 tis. Kč * 15 % = 15 tis. Kč 

5. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta ČR, plynoucího s.r.o., rezidentu SR  

Podíl na zisku plynoucí s.r.o., rezidentu SR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta ČR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ ČR-SR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě v ČR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě ve SR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 5 v ČR: 

Podíl na zisku, vyplácený s.r.o., rezidentem ČR, s.r.o., rezidentu SR, podléhá 

v ČR dani z příjmu právnických osob.   

Ze ZDP ČR vyplývá, ţe pro společníka, mající ve společnosti, která vyplácí 

podíl   na zisku, podíl vyšší neţ 10 %, coţ Společník č. 5 splňuje, mohou nastat 

dva odlišné reţimy zdanění, a to podle toho, jak dlouho má rezident SR podíl na 

základním kapitálu společnosti vyplácející podíl na zisku. 

Pokud je doba, po kterou má rezident SR, který je společností,  nepřetrţitě podíl 

alespoň 10 %  na základním kapitálu společnosti vyplácející podíl na zisku: 

i) nejméně 12 měsíců, je od daně v souladu s § 19 odst. 1 písm. ze) tento 

příjem osvobozen, neboť se jedná o výplatu podílu na zisku vypláceného 

dceřinou společností, která je rezidentem ČR, mateřské společnosti             

ve smyslu § 19 odst. 3 písm. b). Podmínka nepřetrţitého vlastnictví můţe být 
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splněna dle § 19 odst. 4 ZDP ČR i následně, tzn. osvobození lze uplatnit  

i před jejím splněním.  

Daň Společníka č. 5 placená v ČR = 0  

ii) méně neţ 12 měsíců a tato podmínka není splněna ani následně, uplatní se   

čl. 10 odst. 2 písm. a) SZDZ ČR-SR, který omezuje maximální moţnou 

sazbu zdanění dividend (ve smyslu SZDZ, které dle čl. 10 odst. 3 této 

smlouvy zahrnují mimo jiné i vyplácené podíly na zisku s.r.o.) vyplácených 

rezidentem ČR, společnosti, která je rezidentem SR, a která přímo vlastní 

nejméně 10 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy (coţ společník 

v tomto případě splňuje),  na 5 % hrubé částky dividend. Nebyla-li by 

splněna tato podmínka, tzn. podíl na společnosti by nedosáhl 10 %, činila by 

sráţková daň 15 % hrubé částky dividend. 

Daň Společníka č. 5 placená v ČR = ZD * sazba daně v % =                          

= 100 tis. Kč * 5 % = 5 tis. Kč 

b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 5 ve SR: 

V souladu s čl. 10 odst. 1, SZDZ ČR-SR, můţe být podíl na zisku plynoucí           

od daňového rezidenta ČR daňovému rezidentu SR podroben dani i dle zákonů 

rezidenta SR. V zemi rezidenta SR však není dle ustanovení § 12 odst. 7  

písm. c) ZDP SR tento druh příjmů předmětem daně z příjmů PO. 

Daň Společníka č. 5 ve SR = 0 

c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 5: 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe v ČR, jak bylo vysvětleno v bodu a) mohou nastat 

dvě moţnosti, můţe celkové zdanění Společníka č. 5 nabýt dvou hodnot: 

i) Celková daň Společníka č. 5 = Daň v ČR + Daň ve SR = a, i) + b = 0 + 0 = 

= 0 Kč  

ii) Celková daň Společníka č. 5 = Daň v ČR + Daň ve SR = a, ii) + b =  

= 5 tis. Kč  + 0 = 5 tis. Kč 

Celková daň z podílu na zisku Společníka č. 5 nabude v závislosti na délce 

nepřetrţité doby vlastnění podílu buďto hodnotu 0 nebo 5 tis. Kč.  

6. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta ČR, plynoucího s.r.o., rezidentu Polska 

Podíl na zisku plynoucí s.r.o., rezidentu PR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta ČR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ ČR-PR podléhat zdanění 
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jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě v ČR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě v PR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 6 v ČR: 

Podíl na zisku plynoucí společnosti s ručením omezeným, rezidentu Polska,           

ze společnosti s ručením omezeným, rezidenta ČR, můţe podléhat v souladu       

s čl. 10 odst. 2 SZDZ ČR-PR v ČR zdanění. 

Podíl na zisku, vyplácený s.r.o., rezidentem ČR, s.r.o., rezidentu PR, podléhá v ČR 

dani z příjmu právnických osob.   

Ze ZDP ČR vyplývá, ţe pro společníka, mající ve společnosti, která vyplácí podíl na 

zisku, podíl vyšší neţ 10 %, coţ Společník č. 6 splňuje, mohou nastat dva odlišné 

reţimy zdanění, a to podle toho, jak dlouho má rezident PR podíl na základním 

kapitálu společnosti vyplácející podíl na zisku. 

Pokud je doba, po kterou má rezident PR, který je společností,  nepřetrţitě podíl 

alespoň 10%  na základním kapitálu společnosti vyplácející podíl na zisku: 

i) nejméně 12 měsíců (tato podmínka můţe být splněna dle § 19 odst. 4 ZDP 

ČR i následně, tzn. osvobození lze uplatnit i před splněním této podmínky),  

je od daně v souladu s § 19 odst. 1 písm. ze) tento příjem osvobozen, neboť 

se jedná o výplatu podílu na zisku vypláceného dceřinou společností, která  

je rezidentem ČR, mateřské společnosti ve smyslu § 19 odst. 3 písm. b).   

Daň Společníka č. 6 placená v ČR = 0  

ii) méně neţ 12 měsíců a tato podmínka není splněna ani následně, uplatní se čl. 

10 odst. 2 SZDZ ČR-PR, který omezuje maximální moţnou sazbu zdanění 

dividend (ve smyslu SZDZ, které dle čl. 10 odst. 3 této smlouvy zahrnují 

mimo jiné i vyplácené podíly na zisku s.r.o.) vyplácených rezidentem ČR, 

společnosti, která je rezidentem Polska,  a to v závislosti na tom, jak velký 

podíl tato společnost na společnosti vyplácející dividendu vlastní.  

Vlastní-li podíl: 

(1) nejméně 20 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy (coţ společník 

v námi zvoleném případě nesplňuje),  je maximální moţná výše daně 

omezena na 5 % hrubé částky dividend.  
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(2) menší neţ 20 % kapitálu společnosti, je maximální moţná výše daně 

omezena na 10 % hrubé částky dividend. 

Daň Společníka č. 6 placená v ČR = ZD * sazba daně v % =                          

= 100 tis. Kč * 10 % = 10 tis. Kč 

b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 6 v PR: 

V souladu s čl. 10 odst. 1, SZDZ ČR-PR, můţe být podíl na zisku plynoucí 

od daňového rezidenta ČR daňovému rezidentu Polska, podroben dani i dle zákonů 

rezidenta Polska. V zemi rezidenta Polska podléhá tento příjem dani z příjmu PO 

dle § 20 ZDP PO Polska. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe:  

– podíl na zisku je vyplácen společností, rezidentem ČR, tedy rezidentem státu EU 

– příjemce, obchodní kapitálová společnost, rezident Polska, vlastní na společnosti 

vyplácející podíl na zisku alespoň 10 %, 

mohou v závislosti na délce, po kterou rezident Polska vlastní nepřetrţitě podíl      

na společnosti vyplácející podíl, nastat dvě moţnosti: 

i) příjem takto dosaţený (dividenda ve smyslu čl. 10 SZDZ) je od daně 

z příjmů právnických osob osvobozen, a to dle ustanovení §  20 odst. 3. Tato 

moţnost nastává, má-li společnost, rezident Polska, která je příjemcem 

dividendy, podíl na společnosti, která je státem EU nebo EHP, nejméně      

ve výši 10 %  po dobu více jak dva roky. 

Daň Společníka č. 6  v PR = 0 

ii) v opačném případě se příjem takto dosaţený (dividenda ve smyslu čl. 10 

SZDZ) stává na základě ustanovení § 20 odst. 1 částí základu daně společně 

s jinými příjmy dosaţenými obchodní kapitálovou společností a je zdaněn 

sazbou daně z příjmů právnických osob ve výši 19 %, jak vyplývá  z § 19 

odst. 1 ZDP PO PR. V souladu s ustanovením čl. 24 odst. 1 písm. b) SZDZ 

ČR-PR, je povoleno poplatníku, rezidentu Polska, sníţit částku daně 

z příjmů o částku rovnající se dani zaplacené v ČR. Částka, o kterou se daň 

sníţí, však nepřesáhne takovou část daně vypočtené před jejím sníţením, 

která poměrně připadá na příjmy, které plynou z ČR.  

Daň Společníka č. 6 placená v PR = ZD * sazba daně v % - Daň v ČR   

= 100 tis. Kč * 19 % - Daň v ČR = ekvivalent 19 tis. Kč v PLN – Daň v ČR  
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c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 6: 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe ve zvoleném příkladu nebylo v zadání uvedeno, jak 

dlouho nepřetrţitě vlastní rezident Polska podíl na vyplácející společnosti, rezidenta 

ČR, můţe celková daň nabýt níţe uvedených hodnot. Je-li doba nepřetrţitého 

vlastnictví: 

i) více neţ dva roky, pak: 

 Celková daň Společníka č. 6 = Daň v ČR + Daň v PR = 0 Kč/PLN 

ii)  nejméně 12 měsíců, ale ne více neţ dva roky, pak: 

Celková daň Společníka č. 6 = Daň v ČR + Daň v PR = 0 Kč + ekvivalent 19 tis. Kč 

v PLN = ekvivalent 19 tis. Kč v PLN 

iii) méně neţ 12 měsíců, pak: 

Celková daň Společníka č. 6 = Daň v ČR + Daň ve PR = 10 tis. Kč + ekvivalent 19 

tis. Kč v PLN – ekvivalent 10 tis. Kč v PLN = 10 tis. Kč + ekvivalent 9 tis. Kč 

v PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

8. Zdanění obchodních společností a jejich účastníků ve SR 

Za základní pramen práva pro zdaňování příjmů obchodních společností i jejich 

účastníků ve Slovenské republice lze povaţovat zákon č. 595/2003 Z.z. o daních 

z příjmů. Z hlediska systemizace se jedná o přímé daně důchodového typu. 

Zákon je členěn do šesti částí a obsahuje tři přílohy. 

Část první – Základní ustanovení 

Část druhá – Daň z příjmů fyzických osob 

Část třetí – Daň z příjmů právnických osob 

Část čtvrtá – Společná ustanovení 

Část pátá – Výběr a placení daně 

Část šestá – Společné, přechodné a závěrečné ustanovení 

V Příloze č. 1 nalezneme zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin, v Příloze 

č. 2 Seznam převzatých právních aktů Evropských společenství a EU, v Příloze č. 3 

Seznam států a závislých území členských států, které sráţejí daň podle čl. 11 směrnice 

rady č. 2003/48/ES z 3.6.2003 o zdaňování příjmů z úspor v podobě výplaty úroků. 

 

8.1. Základní charakteristiky daně 

8.1.1. Předmět daně 

V nejobecnější rovině je předmět daně definován v § 2 písm. b) ZDP SR jako příjem 

(výnos) z činnosti daňového subjektu a z nakládání s jeho majetkem vyjma specificky 

vymezeného předmětu daně dle § 12 ZDP SR. 

8.1.2. Základ daně 

Základ daně je v obecné rovině definován v § 2 písm. j) ZDP SR jako rozdíl,  

o který zdanitelné příjmy převyšují daňové výdaje (§19) při respektování věcné  

a časové souvislosti zdanitelných příjmů a daňově uznatelných nákladů v příslušném 

zdaňovacím období, pokud tento zákon nestanoví jinak.  

8.1.3. Sazba daně 

Sazba daně je stanovena v § 15 ZDP SR na 19 %, a to jak pro fyzické, tak právnické 

osoby. 
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8.2. Zdaňování obchodních společností 

8.2.1. Zdaňování osobních společností 

 Za osobní společnost lze i v právu SR povaţovat veřejnou obchodní společnost    

a částečně komanditní společnost. Zdaňování těchto společností je řešeno obdobně jako 

v právu ČR.  

8.2.1.1.   Zdaňování v.o.s. 

 V.o.s. je i zde povaţována za transparentní entitu, tedy jako taková nepodléhá 

dani z příjmů právnických osob, resp. předmětem daně společnosti jako takové jsou 

pouze příjmy, ze kterých se daň vybírá podle § 43 ZDP SR, tedy sráţkou. 

 Základ daně v.o.s., který je definován v obecné rovině v § 14 odst. 4) ZDP SR,  

se zjistí za společnost jako celek dle § 17 aţ 29 ZDP SR. Tento základ daně se mezi 

jednotlivé společníky dělí v takovém poměru, v jakém se mezi ně rozděluje zisk dle 

společenské smlouvy. Pokud ve společenské smlouvě není rozdělení zisku určeno, 

základ  daně se dělí mezi společníky rovným dílem.  

 Daňová ztráta se dělí stejně, jako základ daně vypočítaný dle § 17 aţ 29. Takto 

stanovený základ daně nebo část daňové ztráty je dle § 14 odst. 6 součástí základu daně 

poplatníka. 

8.2.1.2.   Zdaňování k.s.  

 U k.s. se dle § 14 odst. 5 ZDP SR postupuje tak, ţe se nejdříve zjistí základ daně  

za společnost jako celek dle § 17 aţ 29 ZDP SR. Od tohoto základu se odečte podíl 

připadající na komplementáře, který se určí ve stejném poměru, v jakém se dělí zisk 

před zdaněním mezi komplementáře a komanditisty. Zbylý základ daně se povaţuje  

za vlastní základ daně komanditní společnosti. Obdobně se postupuje v případě,  

kdy společnost vykáţe daňovou ztrátu. 

 Dle § 14 odst. 7 ZDP SR je součástí základu daně poplatníka, který je 

komplementářem komanditní společnosti, také část základu daně nebo daňové ztráty 

komanditní společnosti připadajícího na jednotlivého komplementáře; přitom tato část 

základu daně nebo daňové ztráty se určí ve stejném poměru, v jakým se rozděluje část 

zisku před zdaněním připadající na komplementáře mezi jednotlivé komplementáře.  

V souladu s § 100 ObchZ SR se rozdělení zisku před zdaněním mezi jednotlivé 
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komplementáře sjednává ve společenské smlouvě, pokud zde toto rozdělení sjednáno 

není, dělí se mezi komplementáře rovným dílem. Komplementáři se následně zdaňují 

v reţimu daně z příjmů FO, jsou-li FO, v reţimu daně z příjmu PO, jsou-li právnickou 

osobou. 

8.2.2. Zdaňování kapitálových společností 

 Daň z příjmů kapitálových společností se vypočte jako součin daňové sazby  

19 % a základu daně stanoveného v souladu s ustanovením § 17 aţ 29 ZDP SR 

sníţeného případně o daňovou ztrátu. 

8.3. Zdaňování účastníků obchodních společností 

 V této kapitole se budeme zabývat případy zdaňování účastníků, kteří se účastní  

na podnikání vybraných typů obchodních společností se sídlem či místem vedení v SR, 

tedy  rezidentů SR. Vybranými typy společností jsou v.o.s., k.s. a s.r.o. .  

 Na podnikání těchto osob se mohou účastnit jak FO, tak různé typy obchodních 

společností, a to i jako rezidenti států, které jsou předmětem této práce, tedy ČR, SR  

a Polska.  

 Postupně budou podrobeni analýze vybraní účastníci těchto společností, a to FO 

a s.r.o., vţdy z pohledu rezidentství všech předmětných států, tedy SR, ČR a Polska. 

8.3.1. Zdaňování podílu na zisku účastníků obchodních společností, rezidentů SR 

 Zde se budeme zabývat situací, kdy se na podnikání obchodní společnosti, 

daňového rezidenta SR,  podílí formou účastenství fyzické osoby a obchodní 

společnosti, rezidenti SR. V tomto případě se nevyskytuje v daňověprávním vztahu 

ţádný mezinárodní prvek, tudíţ se zdanění bude řídit pouze daňovými zákony SR, 

v oblasti hmotného práva ZDP SR, v oblasti procesní pak ZSDP SR. 

 V následujících podkapitolách je proveden rozbor zdanění ve vybraných 

případech, a to účastenství FO a s.r.o. na v.o.s., k.s. a s.r.o.. 

8.3.1.1.   Zdaňování podílu na zisku společníka v.o.s. a komplementáře k.s. 

 Jak bylo podrobně vysvětleno v předchozí kapitole 8.2.1., zdaňování podílu  

na zisku společníka v.o.s. a komplementáře k.s., probíhá tak, ţe část základu daně, která 

na něj připadá, se stává součástí jeho vlastního daňového základu, který podléhá 

zdanění, jedná-li se: 
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a) o fyzickou osobu, rezidenta SR, dani z příjmů fyzických osob, dle části druhé ZDP 

SR, § 6 odst. 1 písm. d) v návaznosti na § 6 odst. 7, jde-li o společníka v.o.s. nebo 

v návaznosti na § 6 odst. 8, jde-li o komplementáře k.s.  

b) o právnickou osobu, rezidenta SR, dani z příjmu právnických osob dle části třetí 

ZDP SR.  

 Sazba daně pro FO i PO je stanovena aktuálně shodně na 19 %. 

8.3.1.2.   Zdaňování komanditisty k.s. a společníka s.r.o.  

 Podíl na zisku komanditisty k.s. a společníka s.r.o.  určený k rozdělení, který je: 

a) FO,  není dle § 3 odst. 2 písm. c) předmětem daně z příjmů FO 

b)  PO, není dle § 12 odst. 7 písm. c) předmětem daně z příjmů PO  

8.3.2. Zdaňování podílu na zisku účastníků obchodních společností, rezidentů 

v ČR,  

 Tato kapitola se bude zabývat situací, kdy se na podnikání obchodní společnosti, 

daňového rezidenta SR,  podílí formou účastenství fyzické osoby nebo obchodní 

společnosti, rezidenti ČR. 

 V následujícím textu je proveden rozbor zdanění ve vybraných případech 

účastenství FO a s.r.o., rezidentů SR, na podnikání v.o.s., k.s. a s.r.o., rezidentů ČR. 

V tomto případě se v daňověprávním vztahu vyskytuje mezinárodní prvek,  

a to v podobě účastníka, rezidenta ČR. Je tedy nutné se zabývat nejen daňovými zákony 

Slovenska, ale podrobit analýze také SZDZ ČR-SR a v případě, ţe některý druh příjmu 

je na základě této smlouvy zdaňován v zemi sídla či bydliště českého rezidenta,  

pak se vyrovnat i s příslušnou úpravou zdanění České republiky. 

 Z čl. 10 SZDZ ČR-SR vyplývají pro výplatu podílů obchodních společností, 

rezidentů SR, jejich účastníkům, rezidentům ČR tyto pravidla: 

1. Výraz dividenda, jak je upraveno v č. 10 odst. 3 označuje příjmy z akcií  

nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek, s podílem na zisku, jakoţ i jiné příjmy, 

které jsou podrobeny stejnému daňovému reţimu jako příjmy z akcií podle právního 

předpisu státu, jehoţ je společnost, která rozděluje zisk nebo vyplácí takový příjem, 

rezidentem.  Tato definice tak zahrnuje vyjma vlastních dividend vyplácených 

akciovou společností i podíly na zisku určené k rozdělení mezi společníky s.r.o. 

nebo komanditisty k.s. 
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2. Dle čl. 10 odst. 1 dividendy vyplácené společností, která je rezidentem SR, 

rezidentu druhému státu, tedy ČR, mohou být zdaněny v tomto druhém státě,  

tedy ČR. 

V ČR je obecně dividenda přijatá od obchodní společnosti (vyjma v.o.s. a podílu na 

zisku před zdaněním, připadajícího na komplementáře k.s.) povaţována ZDP ČR: 

a) u FO, za příjem z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. a). Plyne-li tento 

příjem ze zdroje v zahraničí, je dle § 8 odst. 4 nesníţený o výdaje dílčím 

základem daně, který je zdaňován příslušnou sazbou dle ustanovení  § 16 ZDP, 

která pro r. 2009 aktuálně činí 15%.  

Při vyloučení dvojího zdanění příjmu ze zahraničí, který plyne poplatníkovi, 

rezidentu ČR, se postupuje dle § 38f podle příslušných ustanovení smluv  

o zamezení dvojího zdanění. 

Otázka zamezení dvojího zdanění je ve SZDZ uzavřené mezi ČR a SR řešena 

v čl. 22 odst. 1 a 2. 

V čl. 22 odst. 1 je stanoveno, ţe jestliţe rezident jednoho smluvního státu pobírá 

příjem nebo vlastní majetek, který můţe být v souladu s ustanovením této 

smlouvy zdaněn ve druhém smluvním státě, prvně zmíněný stát povolí: 

a) sníţit daň z příjmu tohoto rezidenta o částku rovnající se dani z příjmů 

zaplacené v tomto druhém státě; 

b) sníţit daň z majetku tohoto rezidenta o částku rovnající se dani z majetku 

zaplacené v tomto druhém státě   

Částka, o kterou se daň sníţí, však v ţádném případě nepřesáhne tu část daně 

z příjmu nebo daně z majetku, vypočtené před jejím sníţením, která poměrně 

připadá, podle toho o jaký případ jde, na příjmy nebo majetek, které mohou bát 

zdaněny v tomto druhém státě. 

Jak vyplývá z citace čl. 22 odst. 1 a 2, SZDZ, byla mezi ČR a SR pro vyloučení 

dvojího zdanění sjednána metoda prostého zápočtu. Algoritmus výpočtu částky, 

o kterou lze daňovou povinnost v ČR takto sníţit, je upraven v § 38f odst. 2 

ZDP ČR, a to tak, ţe tato částka se stanoví jako součin daňové povinnosti, která 

se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na území ČR i ze zdrojů v zahraničí 

a podílu příjmů ze zdrojů v zahraničí  na základu daně před uplatněním poloţek 
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odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu daně. Započtení 

lze provést nejvýše do částky vzniklé daňové  povinnosti. 

Vzhledem k tomu, ţe dividenda vyplacená obchodní společností s daňovým 

domicilem ve SR nepodléhá v současné době zdanění, není otázka zamezení 

dvojího zdanění aktuální.     

b) u obchodní společností za příjem, který je předmětem daně dle § 18 odst. 1 ZDP 

ČR. Příjem takto dosaţený je však na základě § 20b ZDP ČR zahrnován  

do samostatného základu daně, pokud se nejedná o příjem osvobozený od daně. 

Samostatný základ daně dle § 20b ZDP ČR podléhá sazbě dani ve výši 15 %  

dle ustanovení § 21 odst. 4. 

Příjmy osvobozené od daně jsou definovány § 19 ZDP ČR.    

Na příjmy plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 ZDP ČR,  

tedy rezidentu ČR, z dividend a jiných podílů, které mu plynou od nerezidenta 

ČR, dceřiné společnosti ve smyslu § 19 odst. 3 písm. c), na jejímţ základním 

kapitálu má mateřská společnost nejméně po dobu 12 měsíců nepřetrţitě alespoň 

10 % podíl, se vztahuje osvobození, definované ZDP ČR  

dle § 19 odst. 1 písm. zi).  

Dceřinou společností ve smyslu § 19 odst. 3 písm. c) ZDP ČR  je obchodní 

společnost nebo druţstvo, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má formu 

akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, nebo druţstva nebo 

společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU.   

3. Dle čl. 10 odst. 2 mohou být tyto dividendy rovněţ zdaněny ve smluvním státě, 

jehoţ je společnost, která je vyplácí, rezidentem, tedy v našem případě rezidentem 

SR, a dle právních předpisů tohoto státu, tedy SR, avšak jestliţe skutečný vlastník 

dividend je rezidentem druhého smluvního státu (v našem přídě ČR), daň takto 

uloţená nepřesáhne 

a) 5 % hrubé částky dividend 

b) 15 % hrubé částky dividend 

Této moţnosti SR, jak vyplývá z níţe uvedených  ustanovení, nevyuţívá,  neboť 

a) dle § 3 odst. 2 písm. c) ZDP SR není předmětem daně z příjmů FO podíl  

na zisku (dividenda) vyplácený ze zisku obchodní společnosti určeného 

k rozdělení mezi fyzické osoby, které se podílejí na jejím základním jmění. 
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Výjimkou je dle tohoto ustanovení mimo jiné případ výplaty podílu na zisku 

společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti.   

b) dle § 12 odst. 7 písm. c) ZDP SR nejsou předmětem daně z příjmů PO podíly na 

zisku nebo podíly na výsledku podnikání, které jsou vyplácené právnické osobě, 

rovněţ s omezením výplaty podílu na zisku společníků v.o.s.  

a komplementářů k.s.. 

4. Jak vyplývá z § 16 odst. 3 ZDP SR, na příjmy poplatníků, nerezidentů SR,  

kteří se účastní na podnikání v.o.s., rezidenta SR,  nebo jako komplementář k.s., 

která je rezidentem SR,  se hledí jako na příjmy dosaţené z činnosti stálé 

provozovny na území SR.  

Na tyto příjmy se dle ustanovení čl. 10 odst. 4 neaplikují ustanovení  

čl. 10 odst. 1 a 2, ale čl. 7 – Zisky podniků, příslušné SZDZ. Tento příjem je tak 

povaţován za příjem z podnikání a ne za zisk plynoucí z vloţeného kapitálu. 

Tento příjem je zdaněn u subjektů, ať jiţ FO nebo obchodních společností, v našem 

případě rezidentů ČR, kteří se podílejí na podnikání slovenské v.o.s. nebo k.s.,  

dle příslušných ustanovení ZDP SR následovně: 

a) jedná-li se o FO, pak je tento příjem povaţován za součást příjmů z podnikání 

dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP SR a podléhá dani z příjmů FO.  

b) jedná-li se o PO, pak je tento příjem součástí základu daně z příjmů PO         

a podléhá dani z příjmu PO.     

8.3.3. Zdaňování podílu na zisku účastníků obchodních společností, rezidentů 

Polska 

 Tato kapitola se bude zabývat situací, kdy se na podnikání obchodní společnosti, 

daňového rezidenta SR,  podílí formou účastenství fyzické osoby či obchodní 

společnosti, rezidenti Polska. 

 V tomto případě se v daňověprávním vztahu vyskytuje mezinárodní prvek,  

a to v podobě účastníka. Je tedy nutné zabývat se nejen daňovými zákony SR,  

ale podrobit analýze také SZDZ SR-PR a v případě, ţe některý druh příjmu  

je na základě této smlouvy zdaňován v zemi sídla či bydliště polského rezidenta,  

pak se vyrovnat i s příslušnou úpravou zdanění Polské republiky. 
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 V následujících podkapitolách je proveden rozbor zdanění ve vybraných 

případech, a to účastenství FO a s.r.o., rezidentů Polska na podnikání v.o.s., k.s. a s.r.o., 

rezidentů SR. 

Z čl. 10 SZDZ SR-PR vyplývají pro výplatu podílů obchodních společností, rezidentů 

SR, jejich účastníkům, rezidentům Polska tyto pravidla: 

1. Výraz dividenda, jak je upraveno v č. 10 odst. 3, označuje příjmy z akcií nebo 

jiných práv s výjimkou pohledávek, z podílů na zisku, jako i příjmy z jiných práv  

na společnosti, které se zdaňují stejným způsobem, jako příjmy z akcií podle 

daňových předpisů států, kterého je společnost rozdělující zisk rezidentem, tedy 

v našem případě Slovenska. 

2. Dle čl. 10 odst. 1, dividendy vyplácené společností, která je rezidentem Slovenska, 

rezidentu druhému státu, tedy rezidentu Polska, mohou být zdaněny v tomto druhém 

státě, tedy Polsku. 

V Polsku je obecně dividenda přijatá od obchodní společnosti (vyjma podílu     

na zisku před zdaněním společníka v.o.s. a komplementáře k.s., rezidenta jiného 

státu povaţována: 

a) je-li příjemcem FO, rezident Polska, za příjem dle § 10 odst. 1 bod 7),  

který je následně konkretizován v § 17 odst. 1 bod 4) ZPD FO PR. Z ustanovení 

§ 30a odst. 1 bod 4) téhoţ zákona pak vyplývá, ţe příjmy z dividend a jiných 

příjmů z titulu podílu na ziscích právnických osob podléhají sráţkové dani  

ve výši 19 %.  

V souladu s ustanovením: 

i) čl. 24 odst. 2 písm. b) SZDZ SR-PR a 

ii) § 30a odst. 9 ZDP FP PR, poplatník, rezident Polska, který dosáhne příjmů 

mimo jiné dle § 30a odst. 1 bod 4, má povoleno odečíst  od sráţkové daně 

částku daně zaplacenou v zahraničí, ne však ve výši vyšší, neţ kolik činí 

sráţková daň v Polsku. 

b) je-li příjemcem obchodní kapitálová společnost, rezident Polska, za příjem, 

jehoţ zdanění je upraveno v  § 20 ZDP PO Polska. Dle tohoto ustanovení můţou 

nastat podle účasti na subjektu, který vyplácí dividendy a je rezidentem státu 

EU, dvě moţnosti: 
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i) příjem takto dosaţený (dividenda ve smyslu čl. 10 SZDZ) je od daně 

z příjmů právnických osob osvobozen, a to dle ustanovení §  20 odst. 3  a 9. 

Tato moţnost nastává, má-li společnost, rezident Polska, která je příjemcem 

dividendy, podíl na společnosti, která je rezidentem státu EU nebo EHP, 

nejméně ve výši 10 % po dobu více jak dva roky. 

ii) příjem takto dosaţený (dividenda ve smyslu čl. 10 SZDZ) se stává  

na základě ustanovení § 20 odst. 1 částí základu daně společně s jinými 

příjmy dosaţenými obchodní kapitálovou společností a je zdaněn sazbou 

daně z příjmů právnických osob ve výši 19 %, jak vyplývá z § 19 odst. 1 

ZDP PO PR. V souladu s ustanovením čl. 24 odst. 2 písm. b) SZDZ SR-PR, 

je povoleno poplatníku, rezidentu Polska, sníţit částku daně z příjmů  

o částku rovnající se dani zaplacené ve SR. Částka, o kterou se daň sníţí, 

však nepřesáhne takovou část daně vypočtené před jejím sníţením, která 

poměrně připadá na příjmy, které plynou ze SR.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe dividenda (ve smyslu čl. 10 SZDZ) vyplacená 

slovenským daňovým rezidentem polskému rezidentu, ať jiţ FO nebo obchodní 

společnosti je předmětem zdanění pouze v některých případech. 

3. Dle čl. 10 odst. 2 mohou být tyto dividendy rovněţ zdaněny ve smluvním státě,  

v němţ je společnost, která je vyplácí, rezidentem, tedy v našem případě rezidentem 

Slovenska, a to podle právních předpisů tohoto státu, tedy Slovenska, avšak jestliţe 

příjemce je skutečným vlastníkem dividend, daň takto stanovená nepřesáhne:   

a) 5 % hrubé částky dividend, jestliţe příjemce je společnost (jiná neţ osobní 

obchodní), která přímo vlastní nejméně 20 % majetku společnosti vyplácející 

dividendy; 

b) 10 % hrubé částky dividend ve všech ostatních případech 

Této moţnosti, jak vyplývá z níţe uvedených ustanovení ZDP SR, Slovensko 

nevyuţívá.  

V případě, ţe účastníkem na podnikání společnosti, která vyplácí dividendy, je : 

i) fyzická osoba, rezident Polska, pak podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) 

ZDP SR není předmětem daně z příjmů FO podíl na zisku (dividenda) 

vyplácený ze zisku obchodní společnosti určeného k rozdělení mezi fyzické 

osoby, které se podílejí na jejich základním jmění. Výjimkou je dle tohoto 
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ustanovení mimo jiné případ výplaty podílu na zisku společníka veřejné 

obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti.  

ii) společnost, rezident Polska, pak podle ustanovení § 12 odst. 7 písm. c) ZDP 

SR nejsou předmětem daně z příjmů PO podíly na zisku nebo podíly na 

výsledku podnikání, které jsou vyplácené právnické osobě, s omezením 

výplaty podílu na zisku společníků v.o.s. a komplementářů k.s.. 

4. Jak vyplývá z § 16 odst. 3 ZDP SR, na příjmy poplatníků, nerezidentů SR,  

kteří se účastní na podnikání v.o.s., rezidenta SR,  nebo jako komplementář k.s., 

která je rezidentem SR, se hledí jako na příjmy dosaţené z činnosti stálé 

provozovny na území SR.  

Na tyto příjmy se dle ustanovení čl. 10 odst. 4 neaplikují ustanovení  

čl. 10 odst. 1 a 2, ale čl. 7 – Zisky podniků nebo čl. 14 – Nezávislá povolání, SZDZ 

SR-PR. Tento příjem je tak povaţován za příjem z podnikání, popř. nezávislého 

povolání,  a ne za zisk plynoucí z vloţeného kapitálu. 

Tento příjem je zdaněn u subjektů, ať jiţ FO nebo obchodních společností, v našem 

případě rezidentů Polska, kteří se podílejí na podnikání v.o.s. nebo k.s., rezidentů 

Slovenska, dle příslušných ustanovení ZDP SR následovně: 

a) jedná-li se o FO, pak je tento příjem povaţován za součást příjmů z podnikání 

dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP SR a podléhá dani z příjmů FO.  

b) jedná-li se o PO, pak je tento příjem součástí základu daně z příjmů PO         

a podléhá dani z příjmu PO.     

8.3.4. Příklad zdaňování s.r.o., rezidenta SR, a jejich účastníků 

Zadání: 

Společnost s ručením omezeným, rezident SR, vykáţe zisk před zdaněním za rok 2009 

ve výši 1 mil. EUR. Tato společnost má níţe uvedených šest společníků se stejnými 

podíly (tzn. podíl společníka na ZK = 100/6, tj. cca 16,67 %), přičemţ: 

1. Společník č. 1 je FO, rezident SR 

2. Společník č. 2 je FO, rezident ČR 

3. Společník č. 3 je FO, rezident PR 

4. Společník č. 4 je s.r.o., rezident SR 

5. Společník č. 5 je s.r.o., rezident ČR 

6. Společník č. 6 je s.r.o., rezident PR 
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Valná hromada společnosti rozhodne o rozdělení zisku po zdanění ve výši 600 tis. EUR 

mezi jednotlivé společníky. 

Otázka č. 1:  Jakému zdanění podléhá společnost, která ustanovení zákona se aplikují? 

Otázka č. 2: Jaké jsou základy daně jednotlivých účastníků? 

Otázka č. 3:  Která zákonná ustanovení se pouţijí při zdanění podílu na zisku 

připadajícího na jednotlivé společníky, jak vysoká bude daň? 

Řešení: 

K otázce č. 1:  Jakému zdanění podléhá společnost, která ustanovení zákona se aplikují? 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se v případě s.r.o. jedná o právnickou osobu, kapitálovou 

obchodní společnost, dle zadání příkladu rezidenta SR, podléhá vykázaný zisk před 

zdaněním (předpoklad: zisk před zdaněním = základ daně) za r. 2009 dani z příjmů 

právnických osob, pro které je stanovena daňová sazba ve výši 19 % dle ustanovení      

§ 15 ZDP SR. 

Daň = základ daně * daňová sazba = 1 mil. EUR * 19 % = 190 tis. EUR 

Zisk po zdanění = 1 mil. EUR – 190 tis. EUR = 810 tis. EUR 

 

K otázce č. 2:   Jaké jsou základy daně jednotlivých účastníků? 

Dle zadání příkladu má kaţdý ze šesti společníků na společnosti stejný podíl. Základ 

daně jednotlivých společníků z titulu zdanění podílu na zisku určeného k rozdělení       

je roven jedné šestině. 

ZD = 1/6 * zisk po zdanění určený k rozdělení = 1/6 * 600 tis. EUR = 100 tis. EUR 

 

K otázce č. 3: Která zákonná ustanovení se pouţijí při zdanění podílu na zisku 

připadajícího na jednotlivé společníky, jak vysoká bude daň? 

1. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta SR, plynoucího FO, rezidentu SR 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu SR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta SR, není dle § 3 odst. 2 písm. c) ZDP SR předmětem daně z příjmů FO. 

Daň Společníka č. 1 = 0  

2. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta SR, plynoucího FO, rezidentu ČR 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu ČR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta SR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ ČR-SR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 
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v tomto případě ve SR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě v ČR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 2 ve SR: 

Jak vyplývá z ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) ZDP SR, podíl na zisku (dividenda) 

vyplácený ze zisku obchodní společnosti určeného k rozdělení mezi fyzické osoby, 

které se podílejí na jejich základním jmění, není předmětem daně z příjmů.   

Daň Společníka č. 2 ve SR = 0 

b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 2 v ČR: 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu ČR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta SR, podléhá zdanění dle ZDP ČR, neboť tento příjem rezidenta ČR, který 

je FO, je ZDP ČR povaţován za příjem z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1  

písm. a), který podléhá pro r. 2009 dani ve výši 15 %, jak vyplývá z ustanovení  

§ 16 v návaznosti na  § 8 odst. 4 ZDP ČR, dle kterého, plyne-li tento příjem ze 

zdroje v zahraničí, je nesníţený o výdaje dílčím základem daně.  

Daň Společníka č. 2 v ČR = PZ společník 2 * sazba v % = 100 tis. EUR * 15%        

= ekvivalent 15 tis. EUR v Kč 

c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 2: 

Daň Společníka č. 2 = Daň ve SR + Daň v ČR = 0 + 15 tis. EUR = ekvivalent  

15 tis. EUR v Kč 

3. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta SR, plynoucího FO, rezidentu Polska 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu Polska, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta SR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ SR-PR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě ve SR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě v PR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 3 ve SR: 

Jak vyplývá z ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) ZDP SR, podíl na zisku (dividenda) 

vyplácený ze zisku obchodní společnosti určeného k rozdělení mezi fyzické osoby, 

které se podílejí na jejich základním jmění, není předmětem daně z příjmů.   

Daň Společníka č. 3 ve SR = 0 
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b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 3 v PR: 

Je-li příjemcem podílu na zisku, vypláceného s.r.o., rezidentem SR, FO, rezidentu 

Polska, podléhá tento příjem zdanění dle § 10 odst. 1 bod 7), který je následně 

konkretizován v § 17 odst. 1 bod 4) ZDP FO PR. Z ustanovení § 30a odst. 1  bod 4) 

téhoţ zákona pak vyplývá, ţe příjmy z dividend a jiných příjmů z titulu podílu na 

ziscích právnických osob podléhají sráţkové dani ve výši 19 %.  

V souladu s ustanovením čl. 24 odst. 2 písm. b) SZDZ SR-PR a § 30a odst. 9 ZDP 

FP PR, poplatník, rezident Polska, který dosáhne příjmů mimo jiné dle § 30a odst. 1 

bod 4, má povoleno odečíst od sráţkové daně částku daně zaplacenou v zahraničí, 

ne však ve výši vyšší, neţ kolik činí sráţková daň v Polsku. Pro účely této práce 

nebereme v úvahu kurzové vlivy. 

Daňová povinnost Společníka č. 3 v PR = ZD * sazba v % - Daň zaplacená v SR     

=  ekvivalent 100 tis. EUR v PLN * 19 %  -  0 tis. EUR = ekvivalent 19 tis. EUR      

v PLN.  

Společníka č. 3 zaplatí v PR daň z podílu na zisku ve výši ekvivalentu 19 tis. EUR 

v PLN. 

c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 3: 

Celková daň Společníka č. 3 = Daň ve SR + Daň v PR = a + b = ekvivalent 19 tis. 

EUR v PLN 

4. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta SR, plynoucího s.r.o., rezidentu SR 

Podíl na zisku plynoucí společnosti s ručením omezeným, rezidentu SR,                 

ze společnosti s ručením omezeným, rezidenta SR, dani nepodléhá, neboť dle § 12 

odst. 7 písm. c) ZDP SR, není předmětem daně z příjmů PO. 

Daň Společníka č. 4 = 0 EUR 

5. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta SR, plynoucího s.r.o., rezidentu ČR  

Podíl na zisku plynoucí s.r.o., rezidentu ČR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta SR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ ČR-SR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě ve SR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě v ČR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 5 ve SR: 
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V zemi rezidenta SR není dle ustanovení § 12 odst. 7 písm. c) ZDP SR tento druh 

příjmů předmětem daně z příjmů PO. 

Daň Společníka č. 5 ve SR = 0 EUR 

b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 5 v ČR: 

Podíl na zisku plynoucí společnosti s ručením omezeným, rezidentu ČR,  

ze společnosti s ručením omezeným, rezidenta SR, můţe podléhat v souladu s čl. 10 

odst. 1 SZDZ v ČR zdanění. 

Příjmy plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 ZDP ČR, tedy rezidentu 

ČR, PO, z dividend a jiných podílů, které mu plynou od rezidenta jiného členského 

státu EU, na jehoţ základním kapitálu má alespoň 10 %, coţ je dle zadání příkladu 

splněno, mohou podléhat zdanění ve dvou reţimech, a to dle délky, po kterou 

nepřetrţitě vlastní podíl alespoň ve výši 10 %. Je-li tato doba:  

iii) nejméně 12 měsíců, pak se na tyto příjmy vztahuje osvobození, definované 

ZDP ČR dle § 19 odst. 1 písm. zi). Podíl na zisku v tomto případě nepodléhá 

zdanění. 

Daň Společníka č. 5 v ČR = 0  

iv) méně neţ 12 měsíců, pak se tento příjem zahrnuje do samostatného základu 

daně dle ustanovení § 20b odst. 1, který podléhá daňové sazbě ve výši 15 % 

dle ustanovení § 21 odst. 4 ZDP ČR. 

c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 5: 

Daň Společníka č. 5 = Daň ve SR + Daň v ČR =  v případě: 

i) = 0  

ii) = ekvivalent 100 tis. EUR v Kč * 15 % = ekvivalent 15 tis. EUR v Kč  

6. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta SR, plynoucího s.r.o., rezidentu Polska 

Podíl na zisku plynoucí s.r.o., rezidentu PR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta SR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ SR-PR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě ve SR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě v PR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 6 ve SR: 
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V zemi rezidenta SR není dle ustanovení § 12 odst. 7 písm. c) ZDP SR tento druh 

příjmů předmětem daně z příjmů PO. 

Daň Společníka č. 6 ve SR = 0 EUR 

b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 6 v PR: 

V souladu s čl. 10 odst. 1 SZDZ SR-PR, můţe být podíl na zisku plynoucí  

od daňového rezidenta SR daňovému rezidentu Polska podroben dani i dle zákonů 

rezidenta Polska. V zemi rezidenta Polska podléhá tento příjem dani z příjmu PO 

dle § 20 ZDP PO PR. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe je podíl na zisku, vyplácen 

– společností, rezidentem SR, tedy rezidentem státu EU, 

– příjemci, obchodní kapitálové společnosti, rezidentu Polska, vlastnící               

na společnosti vyplácející podíl na zisku alespoň 10 %, 

mohou v závislosti na délce, po kterou rezident Polska vlastní nepřetrţitě podíl      

na společnosti vyplácející podíl, nastat dvě moţnosti: 

i) příjem takto dosaţený (dividenda ve smyslu čl. 10 SZDZ) je od daně 

z příjmů právnických osob osvobozen, a to dle ustanovení §  20 odst. 3 ZDP 

PO PR. Tato moţnost nastává, má-li společnost, rezident Polska, která je 

příjemcem dividendy, podíl na společnosti, která je rezidentem státu EU 

nebo EHP, nejméně ve výši 10 %  po dobu více jak dva roky. 

Daň Společníka č. 6  v PR = 0 

ii) v opačném případě se příjem takto dosaţený (dividenda ve smyslu čl. 10 

SZDZ) stává na základě ustanovení § 20 odst. 1 ZDP PO PR, částí základu 

daně společně s jinými příjmy dosaţenými obchodní kapitálovou společností 

a je zdaněn sazbou daně z příjmů právnických osob ve výši 19 %, jak 

vyplývá z § 19 odst. 1 ZDP PO PR. V souladu s ustanovením čl. 24 odst. 2 

písm. b) SZDZ SR-PR, je povoleno poplatníku, rezidentu Polska, sníţit 

částku daně z příjmů o částku rovnající se dani zaplacené ve SR. Částka,      

o kterou se daň sníţí, však nepřesáhne takovou část daně vypočtené před 

jejím sníţením, která poměrně připadá na příjmy, které plynou ze SR.  

Daň Společníka č. 6 v PR = ZD * sazba daně v % - Daň ve SR                            

= 100 tis. EUR * 19 % - 0 = ekvivalent 19 tis. EUR v PLN  

c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 6: 
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Vzhledem ke skutečnosti, ţe ve zvoleném příkladu nebylo v zadání uvedeno, jak 

dlouho nepřetrţitě vlastní rezident PR podíl na vyplácející společnosti, rezidenta 

SR, můţe celková daň nabýt níţe uvedených hodnot. Je-li doba vlastnictví: 

i) více neţ dva roky, pak: 

 Celková daň Společníka č. 6 = Daň ve SR + Daň v PR = 0 EUR/PLN 

ii) maximálně dva roky, pak: 

Celková daň Společníka č. 6 = Daň ve SR + Daň v PR - Daň zaplacená ve SR        

= 0 EUR + ekvivalent 19 tis. EUR v PLN – 0 EUR = ekvivalent 19 tis. EUR v PLN 
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9. Zdanění obchodních společností a jejich účastníků v Polsku 

 

 V Polsku, na rozdíl od ČR a SR, existuje samostatná úprava daně z příjmu 

právnických osob a samostatná úprava daně z příjmu fyzických osob.  

 

9.1. Základní charakteristiky daně z příjmů PO 

 Daň z příjmu právnických osob je upravena zákonem č. 86/ 1992 Sb.z. PR 

(Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86). Zákon je členěn do osmi částí a tří příloh: 

Část 1:  Subjekty a předmět zdanění (§1 aţ §11) /Podmiot i przedmiot 

opodatkowania/ 

Část 2: Příjmy (§12 aţ §14) /Przychody/ 

Část 3:  Náklady na dosaţení příjmů (§15 aţ §16) /Kostry uzyskania 

przychodów/ 

Část 4:  Osvobození (§17) /Zwolnienia przedmiotowe/ 

Část 5:  Základ daně a výše daně (§18 aţ §24) /Podstawa opodatkowania      

i vysokošč podatku/ 

Část 6:  Výběr daně (§25 aţ §28) /Pobór podatku/ 

Část 7:  Změny v závazných 

předpisech 

(§29 aţ § 36) Zmiany v przepisach 

obowiazujacych 

Část 8:  Ustanovení přechodná         

a závěrečná 

(§37 aţ §42) Przepisy przejšciowe              

i koňcove 

 

9.1.1. Předmět daně 

 Předmětem zdanění daní z příjmů je dle ustanovení § 7 odst. 1 ZDP PO PR, 

příjem, bez ohledu na zdroj, z jakého byl dosaţen.  

 V ustanovení § 4 nalezneme negativní vymezení, co předmět zdanění dle tohoto 

zákona není. Případy osvobození od daně dle tohoto zákona jsou pak definovány 

zejména v ustanoveních § 6, který je koncipován z hlediska osvobozených subjektů 

(např. stát, Národní banka Polska, rozpočtové organizace atd.) a § 17, ve kterém 

nalezneme osvobození z hlediska předmětového (např. příjmy dosaţené mimo území 
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Polska  rezidenty Polska, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je PR vázána, 

příjmy církevních organizací atd.).     

9.1.2. Základ daně 

 Základem daně je dle ustanovení § 7 odst. 2, vyjma případů definovaných  

v § 10 a § 11, rozdíl mezi dosaţenými příjmy a výdaji k jejich dosaţení v daňovém 

roce; pokud jsou náklady na jejich dosaţení vyšší neţ příjmy, je výsledkem ztráta. 

9.1.3. Sazba daně 

 Sazba daně je upravena v § 19 odst. 1 a 4. 

 Dle ustanovení § 19 odst. 1  je daň, s výhradou § 21 a 22, stanovena na 19 %. 

 V ustanovení § 19 odst. 4 pak nalezneme sazbu daně pro případ, kdy daňové 

orgány nebo kontrolní orgány určí na základě § 11 zisk poplatníka výše (ztrátu niţší), 

neţ byla deklarována poplatníkem, v souvislosti s  transakcemi zmíněnými v § 9a  

a poplatník těmto orgánům nedoloţí daňovými předpisy poţadované dokumenty – 

rozdíl mezi ziskem deklarovaným poplatníkem a určeným těmito orgány se zdaní 

sazbou 50 %. 

9.1.4. Daň z příjmů PO 

 Daň z příjmu právnických osob se vypočte jako součin základu daně, popřípadě 

upraveného základu daně a daňové sazby. 

 Moţné úpravy základu daně jsou upraveny v § 18 a § 18c ZDP PO PR. V zásadě  

se jedná o moţnosti poníţení základu daně o dary a výdaje na pořízení nových 

technologií. 

 

9.2. Základní charakteristiky daně z příjmů FO 

 Daň z příjmu fyzických osob je upravena zákonem č. 350/1991 Sb.z.PR (Dz.U. 

1991  Nr 80 poz. 350). Zákon je členěn do deseti částí a tří příloh: 

 

Část 1:  Subjekty a předmět 

zdanění 

(§1 aţ §9) /Podmiot i przedmiot 

opodatkowania/ 

Část 2: Zdroje příjmů (§10 aţ §20a) /Ţródla przychodów/ 

Část 3:  Osvobození předmětů daně (§21) /Zwolnienia przedmiotowe/ 



65 

Část 4:  Náklady na dosaţení 

příjmů 

(§22 aţ §23) /Kostry uzyskania 

przychodów/ 

Část 4a Zdanění smluvních stran 

leasingu 

(§23 aţ §23l) /Opodatkowanie stron umowy 

leasingu/ 

Část 5:  Obecné zásady stanovení 

základu daně 

(§24 aţ §25a) /Szczególne zasady ustalania 

dochodu/ 

Část 6:  Základ daně a výše daně (§26 aţ 30e) /Podstawa obliczenia              

i vysokošč podatku/ 

Část 7:  Výběr daně a záloh na daň 

od plátců 

(§31 aţ 44b) /Pobór podatku lub zaliczek 

na podatek przez platoników/ 

Část 8:  Daňová přiznání (§45 aţ 45c) /Zeznania podatkowe/ 

Část 9:  Změny v závazných 

předpisech 

(§46 aţ §51) Zmiany v przepisach 

obowiazujacych 

Část 10:

  

Ustanovení přechodná a 

závěrečná 

(§52 aţ §58) /Przepisy przejšciowe             

i koňcove/ 

 

9.2.1. Předmět daně 

 Předmět daně z příjmů FO je upraven v části první ZDP FO PR. V § 9 odst. 1 

tohoto zákona je stanoveno, ţe zdanění dani z příjmu podléhají všechny zdroje příjmu 

s výjimkou příjmů od daně osvobozených, které jsou stanoveny v  § 21, 52, 52a a 52c  

a příjmů, z nichţ je na základě předpisů „Ordynacji podatkowej“ od výběru daně 

upuštěno. Příjmy, na které se zákon nevztahuje, jsou stanoveny v jeho § 2. 

9.2.2. Základ daně 

 Základem daně dle ustanovení § 9 odst. 2 ZDP FO PR, pokud není stanoveno   

v § 24 a 25 jinak, je rozdíl mezi příjmy a výdaji vynaloţenými na jejich dosaţení 

v daňovém roce. 

9.2.3. Sazba daně 

Sazba daně je stanovena v § 27 odst. 1 ZDP FO PR jako klouzavě progresivní dle níţe 

uvedené tabulky: 
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Základ daně v PLN Daň ve výši  

Nad Do 

 85 528 18 % mínus částka sniţující daň o 556,02 PLN 

85 528  14 839,02 + 32 % ze základu nad 85 528 PLN 

 

 Tato sazba daně se však nevztahuje na příjmy uvedené v § 28 aţ 30d a § 44    

odst. 4, které podléhají sráţkové dani. 

9.2.4. Daň z příjmů FO 

 Daň z příjmu fyzických osob se vypočte jako součin základu daně, popřípadě 

upraveného základu daně a příslušné daňové sazby. Moţné úpravy základu daně jsou 

upraveny v § 26 ZDP FO PR. Od takto vypočtené daně je moţné odečítat další poloţky, 

které jsou specifikovány v ustanovení § 27 aţ § 27g. 

 

9.3. Zdaňování obchodních společností s domicilem v Polsku 

9.3.1. Zdaňování osobních společností 

 Z pohledu zpracovávaného tématu je právně významné, ţe se zákon o dani 

z příjmu právnických osob vztahuje na kapitálové společnosti jakoţ i organizační sloţky 

zahraničních společností bez právní subjektivity, a jak potvrdila i judikatura, nevztahuje 

se na osobní společnosti, pod které lze z hlediska polského práva podřadit v.o.s., k.s., 

partnerskou společnost  a komanditní společnost na akcie. 

 V těchto formách se uplatňuje obdobně jako v českém a slovenském právu 

princip, ţe se základ daně stanovený za společnost jako celek rozdělí mezi společníky 

tak, jak je ve společenské smlouvě, stanovách či statutu, popř. obdobném právním 

dokumentu,  upraven podíl na zisku před zdaněním a není-li, pak rovným dílem, který 

jednotliví společníci zahrnou do svých daňových základů a zdaní v reţimu daně 

z příjmu, které podléhají. 

 Je-li společníkem v.o.s. či komplementářem k.s. FO, pak se na část základu 

daně, který na něj připadá, hledí jako na část základu daně dosaţeného podnikatelskou 

činností, a dle § 8 ZDP FO PR podléhá sazbě daně dle § 27 téhoţ zákona, která se určí 

dle níţe uvedené tabulky:  
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 Základ daně v PLN Daň ve výši  

Nad Do 

 85 528 18 % mínus částka sniţující daň o 556,02 PLN 

85 528  14 839,02 + 32 % ze základu nad 85 528 PLN 

 

 Je-li společníkem osobní společnosti obchodní kapitálová společnost, pak 

zdanění proběhne tak, jak je popsáno v následující kapitole 9.3.2.. 

9.3.2. Zdaňování kapitálových společností 

 Vykázaný zisk před zdaněním (předpoklad: zisk před zdaněním = základ daně) 

podléhá dani z příjmů právnických osob, pro které je stanovena daňová sazba ve výši  

19 % dle ustanovení  § 19 odst. 1 ZDP PO PR. 

9.4. Zdaňování účastníků obchodních společností  

  V kapitole 9.4. a jejích podkapitolách bude postupně podán rozbor případů 

zdaňování účastníků, kteří se účastní na podnikání vybraných typů obchodních 

společností se sídlem či místem vedení v PR, tedy  rezidentů PR. Vybranými typy 

společností jsou v.o.s., k.s. a s.r.o. .  

  Na podnikání těchto osob se mohou účastnit jak FO, tak různé typy obchodních 

společností, a to i jako rezidenti států, které jsou předmětem této práce, tedy ČR, SR  

a Polska.  

  Postupně budou podrobeni analýze vybraní účastníci těchto společností, a to FO       

a s.r.o., vţdy z pohledu rezidentství všech předmětných států, tedy PR, ČR a SR. 

9.4.1. Zdaňování podílu na zisku účastníků obchodních společností, rezidentů 

Polska 

 Zde se budeme zabývat situací, kdy se na podnikání obchodní společnosti, 

daňového rezidenta Polska,  podílí formou účastenství fyzické osoby nebo obchodní 

společnosti, rezidenti Polska. 

 V tomto případě se nevyskytuje v daňověprávním vztahu ţádný mezinárodní 

prvek, tudíţ se zdanění bude řídit pouze daňovými zákony Polska, v oblasti hmotného 

práva zejména ZDP PO Polska a ZDP FO Polska. 
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9.4.1.1.   Zdaňování podílu na zisku společníka v.o.s. a komplementáře k.s. 

 Zdaňování podílu na zisku společníka v.o.s. nebo komplementáře k.s. bylo 

popsáno výše v podkapitolách 9.3.1. a 9.3.2. 

9.4.1.2.   Zdaňování komanditisty k.s. a společníka s.r.o.  

 Podíl na zisku komanditisty k.s. a společníka s.r.o.  určený k rozdělení, který je: 

a) FO,  podléhá v Polsku zdanění dle  § 30a odst. 1 bod 4) ZDP FO PR sráţkové dani 

ve výši 19 %, 

b)  PO, kapitálovou obchodní společností, podléhá zdanění dani z příjmů PO dle 

ustanovení § 22 ZDP PO PR. Dle § 22 odst. 1) tohoto zákona se daň z příjmů 

z dividend nebo jiných příjmů z titulu podílu na ziscích právnických osob majících 

sídlo či vedení na teritoriu PR stanovuje na 19 % získaného příjmu. 

Toto ustanovení však platí pouze pro subjekty, které nejsou osvobozeny od daně 

z příjmů týkající se dividend nebo jiných příjmů z titulu podílu na ziscích 

právnických osob, dle § 22 odst. 4). Toto osvobození nastává, pokud jsou splněny 

kumulativně následující podmínky: 

1. Vyplácejícím dividendu nebo podíl na zisku právnické osoby je společnost, 

která je poplatníkem daně z příjmů, mající sídlo nebo vedení na teritoriu 

Polska 

2. příjemce dividendy nebo jiného příjmu z titulu podílu na zisku PO, o které se 

hovoří v odst. 1, je společnost podléhající v Polsku nebo v jiné zemi EU 

nebo EHP zdanění celosvětových příjmů, bez ohledu na místo jejich 

dosaţení 

3. společnost, o které se hovoří v odstavci 2, má bezprostředně účast ne méně 

neţ 10 % na společnosti, která vyplácí dividendu nebo podíl na zisku 

4. společnost, která je příjemcem zisků (příjmů) z dividend, nebo jiných podílů 

na zisku právnické osoby,  je: 

a. společnost podle bodu 2 nebo 

b.  organizační sloţka (v Polsku) společnosti zmíněné v bodu 2 

 Jak vyplývá z ustanovení § 22 odst. 4a),  osvobození dle odst. 4 se uplatní jen 

v případě, ţe společnost, která získává příjmy z dividend nebo jiné příjmy  z titulu 

podílu na zisku, vlastní stanovený podíl na vyplácející společnosti nepřetrţitě po dobu 
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dvou 2 let. Obdobně, jako v právu ČR a SR, se toto osvobození uplatní dle § 22 odst. 

4b) i v případě před splněním této podmínky, je-li tato podmínka splněna dodatečně. 

9.4.2. Zdaňování podílu na zisku účastníků obchodních společností, rezidentů 

ČR 

 Tato kapitola se bude zabývat situací, kdy se na podnikání obchodní společnosti, 

daňového rezidenta Polska,  podílí formou účastenství fyzické osoby či obchodní 

společnosti, rezidenti ČR. 

 V následujících podkapitolách je proveden rozbor zdanění ve vybraných 

případech, tedy účastenství FO a s.r.o., rezidentů ČR na v.o.s., k.s. a s.r.o., rezidentů 

Polska. V těchto případech se jiţ v daňověprávním vztahu vyskytuje mezinárodní prvek,  

a to v podobě účastníka, rezidenta ČR. Je nutné se tedy zabývat nejen daňovými zákony 

Polska, ale podrobit analýze také Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi ČR 

a Polskou republikou, a v případě, ţe některý druh příjmu je na základě této smlouvy 

zdaňován v zemi sídla či bydliště českého rezidenta, pak se vyrovnat i s příslušnou 

úpravou zdanění České republiky. 

 Z čl. 10 SZDZ ČR-PR vyplývají pro výplatu podílů obchodních společností, 

rezidentů Polska, jejich účastníkům, rezidentům ČR tyto pravidla: 

1. Výraz dividenda, jak je upraveno v č. 10 odst. 3 označuje příjmy z akcií  

nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek s podílem na zisku, jakoţ i příjmy z práv 

na společnosti, které jsou podle daňových předpisů státu, v němţ je společnost, která 

rozdílí zisk, rezidentem, postaveny na roveň z příjmu akcií. 

Tato definice tak zahrnuje vyjma vlastních dividend vyplácených akciovou 

společností i podíly na zisku určené k rozdělení mezi společníky s.r.o.  

nebo komanditisty k.s. 

2. Dle čl. 10 odst. 1 dividendy vyplácené společností, která je rezidentem Polska, 

rezidentu druhému státu, tedy ČR, mohou být zdaněny v tomto druhém státě, tedy 

ČR. V ČR je obecně dividenda přijatá od obchodní společnosti (vyjma v.o.s.  

a podílu na zisku před zdaněním, připadajícího na komplementáře k.s.) povaţována 

ZDP ČR: 

a) u FO, za příjem z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. a). Plyne-li tento 

příjem ze zdroje v zahraničí, je dle § 8 odst. 4 nesníţený o výdaje dílčím 
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základem daně, který je zdaňován příslušnou sazbou dle ustanovení  § 16 ZDP, 

která pro r. 2009 aktuálně činí 15%.  

Při vyloučení dvojího zdanění příjmu ze zahraničí, který plyne poplatníkovi, 

rezidentu ČR, se postupuje v souladu s ustanovením v čl. 24 odst. 1) aţ 3) SZDZ 

ČR-PR a podle § 38f ZDP ČR. 

Ve čl. 24 odst. 2) SZDZ ČR-PR je stanoveno, ţe v případě rezidenta ČR bude 

dvojímu zdanění zamezeno následovně: Česká republika můţe při ukládání daní 

svým rezidentům zahrnout do základu, ze kterého se takové daně ukládají, 

příjmy, které mohou být podle ustanovení článků této smlouvy rovněţ zdaněny  

v Polsku, avšak povolí sníţit částku daně vypočtenou z takového základu  

o částku rovnající se dani zaplacené v Polsku. Částka, o kterou se daň sníţí, 

avšak nepřesáhne takovou část české daně vypočtené před jejím sníţením, která 

poměrně připadá na příjmy, které mohou být podle ustanovení této smlouvy 

zdaněny v Polsku. 

Algoritmus výpočtu částky, o kterou lze daňovou povinnost v ČR takto sníţit,  

je upraven v § 38f odst. 2 ZDP ČR, a to tak, ţe tato částka se stanoví jako součin 

daňové povinnosti, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů  

na území ČR i ze zdrojů v zahraničí a podílu příjmů ze zdrojů v zahraničí  

na základu daně před uplatněním poloţek odčitatelných od základu daně  

a nezdanitelných částí základu daně. Započtení lze provést nejvýše do částky 

vzniklé daňové  povinnosti. 

b) u obchodní společností za příjem, který je předmětem daně dle § 18 odst. 1 ZDP 

ČR. Příjem takto dosaţený je však na základě § 20b ZDP ČR zahrnován  

do samostatného základu daně, pokud se nejedná o příjem osvobozený od daně. 

Samostatný základ daně dle § 20b ZDP ČR podléhá sazbě dani ve výši 15 %  

dle ustanovení § 21 odst. 4. 

Příjmy osvobozené od daně jsou definovány § 19 ZDP ČR.    

Na příjmy plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 ZDP ČR, tedy 

rezidentu ČR, z dividend a jiných podílů na zisku, které mu plynou od 

nerezidenta ČR, dceřiné společnosti ve smyslu § 19 odst. 3 písm. c), na jejímţ 

základním kapitálu má mateřská společnost nejméně po dobu 12 měsíců 
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nepřetrţitě alespoň 10 % podíl, se vztahuje osvobození, definované ZDP ČR  

dle § 19 odst. 1 písm. zi).  

Dceřinou společností ve smyslu § 19 odst. 3 písm. c) ZDP ČR  je obchodní 

společnost nebo druţstvo, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má formu 

akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, nebo druţstva nebo 

společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU. 

3. Dle čl. 10 odst. 2 SZDZ ČR-PR mohou být tyto dividendy rovněţ zdaněny       

ve smluvním státě, v němţ je společnost, která je vyplácí, rezidentem, tedy v našem 

případě rezidentem Polska, a to podle právních předpisů tohoto státu, tedy Polska, 

avšak jestliţe příjemce je skutečným vlastníkem dividend, daň takto stanovená 

nepřesáhne:   

a) 5 % hrubé částky dividend, jestliţe příjemce je společnost (jiná neţ osobní 

obchodní), která přímo vlastní nejméně 20 % majetku společnosti vyplácející 

dividendy; 

b) 10 % hrubé částky dividend ve všech ostatních případech 

Této moţnosti, jak vyplývá z níţe uvedených ustanovení, Polsko vyuţívá jen 

částečně.  

V případě, ţe účastníkem na podnikání kapitálové obchodní společnosti,  

která vyplácí dividendy či podíl na zisku, je : 

a) fyzická osoba, rezident Polska, pak  tento příjem podléhá dle § 30a odst. 1  

bod 4) ZDP FO PR sráţkové dani ve výši 19 %. 

b) je obchodní kapitálová společnost, která: 

 je rezidentem ČR 

 vlastní podíl alespoň 10 % na společnosti vyplácející dividendu nebo podíl  

na zisku 

 a to nepřetrţitě po dobu 2 let (podmínka 2 let můţe být splněna i dodatečně)   

je od daně z příjmu z titulu dividend či podílu na zisku od daně osvobozena. 

c) je obchodní kapitálová společnost, která: 

 je rezidentem ČR, ale nesplňuje podmínky předchozího bodu, je dividenda  

nebo vyplacený podíl na zisku zdaněn: 

a.  5-ti %, pokud vlastní podíl na společnosti vyplácející dividendu (ve smyslu 

čl. 10 SZDZ ČR-PR) ve výši nejméně 20 % 
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b. 10-ti % v ostatních případech 

4. Na příjmy nerezidenta Polska, který se účastní jako společník na podnikání v.o.s. 

nebo jako komplementář k.s., rezidentů Polska,  se hledí jako na příjmy dosaţené 

z činnosti stálé provozovny na území Polska.  

Na tyto příjmy se neaplikují ustanovení čl. 10 odst. 1 a 2, ale ustanovení čl. 10  

odst. 4, který tyto příjmy nepovaţuje  za zisk plynoucí z vloţeného kapitálu,  

ale za příjem z podnikání dle čl. 7 – Zisky podniků nebo čl. 14 – Nezávislá povolání, 

SZDZ ČR-PR.  

Tento příjem je zdaněn u subjektů, ať jiţ FO nebo obchodních společností, v našem 

případě rezidentů ČR, kteří se podílejí na podnikání v.o.s. nebo k.s., rezidentů 

Polska, dle příslušných ustanovení ZDP Polska následovně: 

a) Jedná-li se o FO, rezidenta ČR, pak je tento příjem povaţován za součást příjmů 

z podnikání dle § 2b v návaznosti na ustanovení § 10 odst. 1 bod 2) a § 13  

odst. 8 ZDP FO PR a podléhá klouzavě progresivní dani z příjmů FO dle § 27 

téhoţ zákona, která se stanoví dle níţe uvedené tabulky: 

Základ daně v PLN Daň ve výši  

Nad Do 

 85 528 18 % mínus částka sniţující daň o 556,02 PLN 

85 528  14 839,02 + 32 % ze základu nad 85 528 PLN 

  

b) Jedná-li se o s.r.o., rezidenta ČR, pak je tento příjem součástí základu daně 

z příjmů PO a podléhá sazbě daně z příjmu právnických osob dle ustanovení  

§ 19 odst. 1 ZDP PO PR ve výši 19 %. 

9.4.3. Zdaňování podílu na zisku účastníků obchodních společností, rezidentů 

SR 

 Tato kapitola se bude zabývat situací, kdy se na podnikání obchodní společnosti, 

daňového rezidenta Polska,  podílí formou účastenství fyzické osoby nebo obchodní 

společnosti, rezidenti SR. 

 V následujících textu je proveden rozbor zdanění ve vybraných případech  

účastenství FO a s.r.o., rezidentů SR na v.o.s., k.s. a s.r.o., rezidentů Polska. V těchto 

případech se jiţ v daňověprávním vztahu vyskytuje mezinárodní prvek,      

a to v podobě účastníka, rezidenta SR. Je tedy nutné se zabývat nejen daňovými zákony 
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Polska, ale podrobit analýze také SZDZ SR-Polsko, a v případě, ţe některý druh příjmu 

je na základě této smlouvy zdaňován v zemi sídla či bydliště slovenského rezidenta, pak 

se vyrovnat i s příslušnou úpravou zdanění Slovenské republiky. 

 Z čl. 10 SZDZ SR-PR vyplývají pro výplatu podílů obchodních společností, 

rezidentů Polska, jejich účastníkům, rezidentům SR tyto pravidla: 

1. Výraz dividenda, jak je upraveno v č. 10 odst. 3 označuje příjmy z akcií  

nebo jiných práv s výjimkou pohledávek, z podílů na zisku, jako i příjmy z jiných 

práv na společnosti, které se zdaňují stejným způsobem, jako příjmy z akcií podle 

daňových předpisů států, kterého je společnost rozdělující zisk rezidentem,  

tedy v našem případě Polska. 

2. Dle čl. 10 odst. 1 dividendy vyplácené společností, která je rezidentem Polska, 

rezidentu druhému státu, tedy SR, mohou být zdaněny v tomto druhém státě,  

tedy SR. V SR je obecně dividenda přijatá od obchodní společnosti (vyjma v.o.s. a 

podílu na zisku před zdaněním, připadajícího na komplementáře k.s.) povaţována 

ZDP SR za příjem, který není předmětem daně z příjmů, a to: 

a) dle § 3 odst. 2 písm. c) není předmětem daně z příjmů FO podíl na zisku 

(dividenda) vyplácený ze zisku obchodní společnosti určeného k rozdělení mezi 

fyzické osoby, které se podílejí na jejím základním jmění. Výjimkou je dle 

tohoto ustanovení mimo jiné případ výplaty podílu na zisku společníka veřejné 

obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti.   

b) dle § 12 odst. 7 písm. c) nejsou předmětem daně z příjmů PO podíly          

na zisku nebo podíly na výsledku podnikání vyplácené právnické osobě, rovněţ 

s omezením výplaty podílu na zisku společníkům v.o.s.                       

a komplementářům k.s.. 

Dividenda vyplacená polským daňovým rezidentem  u slovenského rezidenta,  ať jiţ 

FO nebo obchodní společnosti (s výše uvedenými výjimkami) není předmětem 

zdanění. 

3. Dle čl. 10 odst. 2 mohou být tyto dividendy rovněţ zdaněny ve smluvním státě, 

jehoţ je společnost, která je vyplácí, rezidentem, tedy v našem případě rezidentem 

Polska, a dle právních předpisů tohoto státu, tedy Polska, avšak jestliţe skutečný 

vlastník dividend je rezidentem druhého smluvního státu, v našem přídě SR, daň 

takto uloţená nepřesáhne: 
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a) 5 % hrubé částky dividend, jestliţe skutečným vlastníkem je společnost (jiná neţ 

v.o.s.), která přímo vlastní nejméně 20 % majetku společnosti vyplácející 

dividendy; 

b) 10 % hrubé částky dividend ve všech ostatních případech 

Této moţnosti, jak vyplývá z níţe uvedených ustanovení, Polsko vyuţívá jen 

částečně. Je-li účastníkem na společnosti, rezidenta PR, která vyplácí podíl na zisku: 

a) fyzická osoba, rezident SR, pak tento příjem podléhá v Polsku zdanění  

dle   § 30a odst. 1 bod 4) ZDP FO PR sráţkové dani, která však není, jako 

v případě rezidenta Polska, ve výši 19 %, ale uplatní se v návaznosti             

na čl. 10 odst. 2 písm. b) SZDZ SR-PR, sazba ve výši 10 %.. 

b) s.r.o., rezident SR, pak tento příjem podléhá v Polsku zdanění dle § 22 ZDP PO 

PR.  Dle § 22 odst. 1 tohoto zákona se daň z příjmů z dividend nebo jiných 

příjmů z titulu podílu na ziscích právnických osob majících sídlo nebo vedení  

na teritoriu PR, stanovuje na 19 % získaného příjmu. 

Toto ustanovení však platí pouze pro subjekty, které nejsou osvobozeny od daně 

z příjmů týkající se dividend nebo jiných příjmů z titulu podílu na ziscích 

právnických osob, dle § 22, odst. 4. Toto osvobození nastává, pokud jsou 

splněny kumulativně následující podmínky: 

1. Vyplácejícím dividendu nebo podíl na zisku právnické osoby je společnost, 

která je poplatníkem daně z příjmů, mající sídlo nebo vedení na teritoriu 

Polska, 

2. příjemce dividendy nebo jiného příjmu z titulu podílu na zisku PO,  

o které se hovoří v odst. 1, je společnost podléhající v Polsku nebo v jiné 

zemi EU nebo EHP zdanění celosvětových příjmů, bez ohledu na místo 

jejich dosaţení, 

3. společnost, o které se hovoří v odstavci 2, má bezprostředně účast ne méně 

neţ 10 % na společnosti, která vyplácí dividendu nebo podíl na zisku, 

4. společnost, která je příjemcem zisků (příjmů) z dividend, nebo jiných podílů 

na zisku právnické osoby,  je: 

a. společnost, podle bodu 2 nebo 

b. organizační sloţka (v Polsku) společnosti zmíněné v bodu 2 



75 

Jak vyplývá z ustanovení § 22 odst. 4a,  osvobození dle odst. 4 se uplatní jen 

v případě, ţe společnost, která získává příjmy z dividend nebo jiné příjmy z titulu 

podílu na zisku, vlastní stanovený podíl na vyplácející společnosti nepřetrţitě  

po dobu dvou 2 let. Obdobně, jako v právu ČR a SR, se toto osvobození uplatní  

dle § 22 odst. 4b i v případě před splněním této podmínky, je-li tato podmínka 

splněna dodatečně. 

4. Jak vyplývá z § 8 odst. 1 ZDP PR, na příjmy poplatníků, nerezidentů Polska, kteří se 

účastní na podnikání v.o.s., rezidenta Polska,  nebo jako komplementář k.s., která je 

rezidentem Polska,  se hledí jako na příjmy dosaţené z činnosti stálé provozovny na 

území Polska.  

Na tyto příjmy se dle ustanovení čl. 10, odst. 4 neaplikují ustanovení čl. 10 odst. 1 a 

2, ale čl. 7 – Zisky podniků nebo čl. 14 – Nezávislé povolání, SZDZ SR-PR. Tento 

příjem je tak povaţován za příjem z podnikání a ne za zisk plynoucí z vloţeného 

kapitálu. 

Tento příjem je zdaněn u subjektů, ať jiţ FO nebo obchodních společností, v našem 

případě rezidentů SR, kteří se podílejí na podnikání polské v.o.s. nebo k.s., dle 

příslušných ustanovení ZDP PR následovně: 

a) Jedná-li se o FO, rezidenta SR, pak je tento příjem povaţován za součást příjmů 

z podnikání dle § 2b v návaznosti na ustanovení § 10 odst. 1, bod 2) a § 13, odst. 

8 ZDP FO a podléhá klouzavě progresivní dani z příjmů FO dle § 27, která se 

stanoví dle níţe uvedené tabulky: 

 

Základ daně v PLN Daň ve výši  

Nad Do 

 85 528 18 % mínus částka sniţující daň o 556,02 PLN 

85 528  14 839,02 + 32 % ze základu nad 85 528 PLN 

  

b) Jedná-li se o s.r.o., rezidenta SR, pak je tento příjem součástí základu daně 

z příjmů PO a podléhá sazbě daně z příjmu právnických osob dle ustanovení  

§ 19, odst. 1 ZDP PO PR ve výši 19 %. 
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9.4.4. Příklad zdaňování s.r.o., rezidenta Polska, a jejich účastníků 

Zadání: 

Společnost s ručením omezeným, rezident Polska, vykáţe zisk před zdaněním za rok 

2009 ve výši 1 mil. PLN. Tato společnost má od svého vzniku v r. 2005 nepřetrţitě šest 

společníků se stejnými podíly (tzn. podíl společníka na ZK = 100/6, tj. cca 16,67 %), 

přičemţ: 

1. Společník č. 1 je FO, rezident PR 

2. Společník č. 2 je FO, rezident ČR 

3. Společník č. 3 je FO, rezident SR 

4. Společník č. 4 je s.r.o., rezident PR 

5. Společník č. 5 je s.r.o., rezident ČR 

6. Společník č. 6 je s.r.o., rezident SR 

Valná hromada společnosti rozhodne o rozdělení zisku po zdanění ve výši 600 tis. PLN 

mezi jednotlivé společníky. 

 

Otázka č. 1:  Jakému zdanění podléhá společnost, která ustanovení zákona se aplikují? 

Otázka č. 2: Jaké jsou základy daně jednotlivých účastníků? 

Otázka č. 2:  Která zákonná ustanovení se pouţijí při zdanění podílu na zisku 

připadajícího na jednotlivé společníky, jak vysoká bude daň? 

Řešení: 

K otázce č. 1: Jakému zdanění podléhá společnost, která ustanovení zákona se aplikují? 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se v případě s.r.o. jedná o právnickou osobu, kapitálovou 

obchodní společnost, dle zadání příkladu rezidenta Polska, podléhá vykázaný zisk před 

zdaněním (předpoklad: zisk před zdaněním = základ daně) za r. 2009 dani z příjmů 

právnických osob, pro které je stanovena daňová sazba ve výši 19 % dle ustanovení      

§ 19 odst. 1 ZDP PO PR. 

Daň = základ daně * daňová sazba = 1 mil. PLN * 19 % = 190 tis. PLN 

Zisk po zdanění = 1 mil. PLN – 190 tis. PLN = 810 tis. PLN 
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K otázce č. 2:  Jaké jsou základy daně jednotlivých účastníků? 

Dle zadání příkladu má kaţdý ze šesti společníků na společnosti stejný podíl. Základ 

daně jednotlivých společníků z titulu zdanění podílu na zisku určeného k rozdělení       

je roven jedné šestině. 

ZD = 1/6 * zisk po zdanění určený k rozdělení = 1/6 * 600 tis. PLN = 100 tis. PLN 

K otázce č. 3:  Která zákonná ustanovení se pouţijí při zdanění podílu na zisku 

připadajícího na jednotlivé společníky, jak vysoká bude daň? 

1. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta Polska, plynoucího FO, rezidentu Polska 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu Polska, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta Polska, podléhá dle § 30a odst. 1 bod 4) sráţkové dani ve výši 19 %. 

Výpočet : 

Výpočet daně z podílu na zisku Společníka č. 1, FO, rezidenta PR  

Daň Společníka č. 1 = ZD * sazba v % = 100 tis. PLN * 19 % = 19 tis. PLN 

Daň z podílu na zisku Společníka č. 1 je 19 tis. PLN, Společník č.1 obdrţí zisk      

po zdanění ve výši 81 tis. PLN. 

2. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta Polska, plynoucího FO, rezidentu ČR 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu ČR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta PR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ ČR-PR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě v PR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě v ČR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 2  v PR: 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu ČR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta Polska, podléhá dle § 30a odst. 1 bod 4) sráţkové dani, která však není, 

jako v případě rezidenta Polska, ve výši 19 %, ale uplatní se v návaznosti na čl. 10 

odst. 2 písm.b) SZDZ ČR-PR, sazba ve výši 10 %. 

Daň Společníka č. 2 v PR= ZD * sazba v % = 100 tis. PLN * 10 % = 10 tis. PLN 

Daň z podílu na zisku Společníka č. 2, zaplacená v PR, je 10 tis. PLN. 

b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 2 v ČR: 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu ČR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta PR, podléhá zdanění dle ZDP ČR, neboť tento příjem rezidenta ČR, který 
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je FO, je ZDP ČR povaţován za příjem z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 

 písm. a), který podléhá pro r. 2009 dani ve výši 15 %, jak vyplývá z ustanovení  

§ 16 v návaznosti na  § 8 odst. 4 ZDP ČR, dle kterého, plyne-li tento příjem ze 

zdroje v zahraničí, je nesníţený o výdaje dílčím základem daně.  

V návaznosti na čl. 24 odst. 2 a 3 SZDZ ČR-PR týkající se otázky zamezení dvojího 

zdanění a ustanovení § 38f odst. 1 a 2 ZDP ČR lze daňovou povinnost rezidenta ČR 

z titulu takto dosaţeného příjmu sníţit o daň z příjmu zaplacenou v zahraničí, avšak 

nejvýše o částku daně z příjmů vypočtenou dle ZDP ČR, která připadá na příjmy se 

zdrojů v zahraničí. Jelikoţ je sazba daně v ČR vyšší neţ sazba daně v PR, odečítá se 

plná částka stanovené daňové povinnosti v Polsku.  

Daň Společníka č. 2 v ČR = PZ společník 2 * sazba v % - daň zaplacená v PR  

= ekvivalent 100 tis. PLN v Kč * 15% - ekvivalent 10 tis. PLN v Kč = ekvivalent  

5 tis. PLN v Kč 

c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 2: 

Celková daň Společníka č. 2 = Daň v PR + Daň v ČR = a + b = 10 tis. PLN a 

ekvivalent 5 tis. PLN v Kč 

Celková daň z podílu na zisku Společníka č. 2 činní 10 tis. PLN a ekvivalent  

5 tis. PLN v Kč, tedy zjednodušeně 15 tis. PLN. 

3. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta Polska, plynoucího FO, rezidentu SR 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu SR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta PR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ SR-PR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě v PR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě v SR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 3 v PR: 

Podíl na zisku plynoucí FO, rezidentu SR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta Polska, podléhá dle § 30a odst. 1 bod 4) sráţkové dani, která však není, 

jako v případě rezidenta Polska, ve výši 19 %, ale uplatní se v návaznosti na čl. 10 

odst. 2 písm. b) SZDZ SR-PR, sazba ve výši 10 %. 

Daň Společníka č. 3 v PR= ZD * sazba v % = 100 tis. PLN * 10 % = 10 tis. PLN 

Daň z podílu na zisku Společníka č. 3, zaplacená v PR, je 10 tis. PLN. 
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b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 3 ve SR: 

V zemi rezidenta SR dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) ZDP SR tento druh příjmů 

není předmětem daně z příjmů FO.  

Daň Společníka č. 3 ve SR = 0 

c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 3: 

Celková daň Společníka č. 3 = Daň v PR + Daň ve SR = a + b = 10 tis. PLN  

Celková daň z podílu na zisku Společníka č. 3 činní 10 tis. PLN. 

4. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta Polska, plynoucího s.r.o., rezidentu Polska 

Podíl na zisku plynoucí společnosti s ručením omezeným, rezidentu Polska,           

ze společnosti s ručením omezeným, rezidenta Polska, na jehoţ ZK má Společník    

č. 4, jak vyplývá ze zadání příkladu, podíl vyšší neţ 10 % po dobu delší neţ 2 roky,        

je v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 a 4 ZDP PR od daně z příjmů osvobozen. 

Daň Společníka č. 4 = 0 PLN 

5. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta Polska, plynoucího s.r.o., rezidentu ČR  

Podíl na zisku plynoucí s.r.o., rezidentu ČR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta PR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ ČR-PR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě v PR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě v ČR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 5  v PR: 

Podíl na zisku plynoucí společnosti s ručením omezeným, rezidentu ČR,                 

ze společnosti s ručením omezeným, rezidenta Polska, na jehoţ ZK má Společník       

č. 5, jak vyplývá ze zadání příkladu, podíl vyšší neţ 10 % po dobu delší neţ 2 roky,        

je v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 a 4 ZDP PR od daně z příjmů osvobozen. 

Daň Společníka č. 5 v PR = 0 PLN 

b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 5 v ČR: 

Na příjmy plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 ZDP ČR, tedy rezidentu 

ČR, obchodní společnosti z dividend a jiných podílů, které jí plynou od nerezidenta 

ČR, dceřiné společnosti ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 písm.c) ZDP ČR,  

se vztahuje osvobození definované ZDP ČR dle § 19 odst. 1 písm. zi), tedy podíl na 

zisku v tomto případě nepodléhá zdanění. 
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c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 5: 

Celková daň Společníka č. 5 = Daň v PR + Daň v ČR = a + b = 0  

Daň z podílu na zisku Společníka č. 6 je v obou zemích v tomto případě 

osvobozena. 

6. Zdanění podílu na zisku s.r.o., rezidenta Polska, plynoucího s.r.o., rezidentu SR 

Podíl na zisku plynoucí s.r.o., rezidentu SR, ze společnosti s ručením omezeným, 

rezidenta PR, můţe v souladu s ustanovením čl. 10 SZDZ SR-PR podléhat zdanění 

jak ve státě, jehoţ je rezidentem společnost, která podíl na zisku vyplácí, tedy 

v tomto případě v PR (čl. 10 odst. 2), tak zdanění ve státě, jehoţ je rezidentem 

účastník, příjemce podílu na zisku,  tedy v tomto případě ve SR (čl. 10 odst. 1).  

Výpočet: 

a) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 6  v PR: 

Podíl na zisku plynoucí společnosti s ručením omezeným, rezidentu SR,                 

ze společnosti s ručením omezeným, rezidenta Polska, na jehoţ ZK má Společník       

č. 6, jak vyplývá ze zadání příkladu, podíl vyšší neţ 10 % po dobu delší neţ 2 roky,        

je v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 a 4 ZDP PR od daně z příjmů osvobozen. 

Daň Společníka č. 6 v PR = 0 PLN 

b) Zdanění podílu na zisku Společníka č. 6 ve SR: 

V souladu s čl. 10 odst. 1 SZDZ SR-PR, můţe být podíl na zisku plynoucí  

od daňového rezidenta PR daňovému rezidentu SR podroben dani i dle zákonů 

rezidenta SR. V zemi rezidenta SR však není dle ustanovení § 12 odst. 7 písm. c) 

ZDP SR tento druh příjmů předmětem daně z příjmů PO. 

Daň Společníka č. 6 ve SR = 0 

c) Celkové zdanění podílu na zisku Společníka č. 6: 

Celková daň Společníka č. 6 = Daň v PR + Daň ve SR = a + b = 0  

V tomto případě je podíl na zisku Společníka č. 6 od daně z příjmů v Polsku 

osvobozen a na Slovensku není předmětem této daně. 
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10.  Závěr 

 

 Jedním z důleţitých faktorů rozhodování investorů při alokaci kapitálu je otázka 

zdanění, neboť zejména přímé daně důchodového typu mají bezprostřední dopad         

na celkový výsledek podnikání, tedy úroveň dosaţeného 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 moţno udrţovat stávající investory a stimulovat nové investice. Na druhou 

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

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

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

tedy 22 % celkových příjmů, přičemţ hlavními poloţkami 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 udrţet relativně vysoký sociální standard širokých vrstev obyvatel nelze 

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

aktuální a lze se domnívat, ţe 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, ţe 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 moţných 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, jiţ není předmětem daně 

z příjmu. 

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

vlastního zdanění dosaţeného zisku na úrovni obchodní kapitálové společnosti je 

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

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

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

rezidentství vybraných typů obchodních společností, tak jejích účastníků, postihnout 

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

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

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

v případě opačném.  

 Domnívám se, ţe se s ohledem na výše uvedené můţe tato práce stát vítaným 

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

podnikání  na území předmětných států.  
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Seznam zkratek 

 

ZDP ČR – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZDP SR – zákon č. 595/2003 Z.z., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZDP FO PR – zákon č. 80/1991 Dz.u., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) 

ZDP PO PR – zákon č. 21/1992Dz.U., o daních z příjmů právnických osob, 

ve znění pozdějších předpisů (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86) 

ObčZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

ObchZ ČR – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

ObchZ SR – zákon č. 513/1991 Z.z., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

SPDP – zákon č. 337/1992 S., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů 

SZDZ ČR-SR –  smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou     

o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku 

v oboru daní z příjmu a majetku publikovaná pod č. 100/2003 

Sb.m.s.  

SZDZ ČR-PR – smlouva mezi vládou České republiky a vládou Polské 

republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu    

a z majetku publikovaná pod č. 31/1994 Sb. 

SZDZ SR-PR – smlouva mezi Slovenskou republikou a Polskou republikou    

o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku 

publikovaná pod č. 95/1996 Z.z. 

ČR – Česká republika 

Dz.U. – Sbírka zákonů Polské republiky (Dzenik Ustaw) 

FO – Fyzická osoba 

PO – Právnická osoba 
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PR – Polská republika 

SR – Slovenská republika 

ZD – Základ daně 

Z.z. – Sbírka zákonů Slovenské republiky (Zbierka zakonov) 
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Resumé 

 This diploma thesis named “Taxation of income of companies and their 

participants (comparison of legal regulations in the selected EU states - the Czech 

Republic, Slovakia and Poland)”.  

 The thesis is divided into a theoretical and practical part. Chapters 1 - 6 form the 

theoretical part and chapters 7 - 9 form the practical part. 

 The theoretical part contains a definition of tax, possible division of taxes, 

definition of a tax system and description of the structure of tax systems in the selected 

EU states, namely in the Czech Republic, Slovakia and Poland. Afterwards, I define the 

main legal sources relating to taxation of companies and its participants in the above 

mentioned states as well as relevant international treaties on avoidance of double 

taxation. This is followed by a brief theoretical description of basic concepts in the tax 

theory – tax object, tax base and tax maturity. Another chapter pays attention to the 

importance of international treaties on avoidance of double taxation and to explanation 

of the main principles of the methods on elimination of double taxation. Chapters 5 and 

6 contain legal definition of various types of companies, characteristics of the possible 

participants in relation to these types of companies and a legal definition of the term 

“resident” from the perspective of Czech law.   

 The practical part, chapters 7 - 9, contains a systematic analysis of taxation  

of selected types of companies and their participants. The analysis is made from 

national tax law perspective only provided that no international element is present in the 

analysis. On the other hand, the analysis is made from both national tax law and tax 

treaty perspective if the international element exists in the structure. Every chapter 

contains an example summarizing tax liability for i) the most usual type of company 

(i.e. limited liability company), and ii) its participants (i.e. individuals or limited 

liability companies that might be residents of the Czech Republic, Slovakia and 

Poland). 

 

Klíčová slova - Keywords: 

Daň, dvojí zdanění. 

Tax, double taxation. 

 


