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Tato rigorózní práce se zabývala zdan�ním výnos�, které mohou plynout z majetkových 

ú�astí v obchodních spole�nostech a družstvu v �eské republice a ve vybraných zemích 

Evropské unie. Zám�rem této práce bylo dané téma zpracovat komplexn� a uvést i další 

související aspekty. Avšak vzhledem k ší�i a zam��ení této práce bylo odhlédnuto od 

výnos�, resp. jejich zdan�ní, které souvisejí s majetkovými ú�astmi na obchodních 

spole�nostech osobní povahy a v úvahu byly vzaty pouze majetkové ú�asti, jejichž 

charakter je zejména kapitálový. 

Cílem této práce bylo mimo jiné zmapovat zp�sob a míru zdan�ní výnos�

z majetkových ú�astí v �R. Ú�elem úvodních �ástí, které se zabývaly vymezením 

pojmu majetkových ú�astí; charakteristikou daní z p�íjm� a n�kterých jejich institut�

(zejména problematikou dvojího zdan�ní a da�ových náklad�) a také n�kterými aspekty 

mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdan�ní, bylo p�iblížit a zejména osv�tlit 

n�které otázky rozebírané ve st�žejní �tvrté a páté �ásti. 

V �ásti �tvrté byly detailn� rozebrány zp�soby a míra zdan�ní nejr�zn�jších výnos�, 

které mohou plynout z majetkových ú�astí v obchodních spole�nostech a družstvu 

v �R, které mají kapitálovou povahu. Došla jsem k záv�ru, že úprava zdan�ní t�chto 

p�íjm� není jednoduchá. Zejména v p�ípad� kapitálových p�íjm� jde o úpravu naopak 

pom�rn� �lenitou. Jsou užity r�zné zp�soby zdan�ní diferencovan� podle da�ového 

subjektu, podle toho zda podniká �i podle toho, jakou vede evidenci pro ú�ely zjišt�ní 

základu dan� z p�íjm�. 

V p�ípad� p�íjm� b�žných je situace p�ehledn�jší. Podíly na zisku plynoucí vlastník�m 

majetkových ú�astí ze zdroj� na území �R podléhají zvláštní sazb� dan� sražené u 

zdroje t�chto p�íjm�. Za výpo�et a odvod dan� je zodpov�dný plátce p�íjm�, na kterého 

takto m�že být p�enesena i pom�rn� zna�ná administrativní zát�ž. Naopak p�íjemce 

podíl� na zisku nemá v podstat� žádné da�ové povinnosti. Avšak v p�ípad� podíl� na 

zisku plynoucích ze zdroj� v zahrani�í musí jejich p�íjemce podat da�ové p�iznání, i 

kdyby tuto povinnost jinak nem�l. 

�eská da�ová legislativa v této oblasti dlouhodob� vykazuje spíše pozitivní trend. 

Kladn� hodnotím zejména snížení zvláštní sazby dan� z dividend a podíl� na zisku 
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z 25 % na 15 % v roce 2000. De lege ferenda by mohlo dojít k dalšímu snížení této 

sazby na hodnotu zhruba 10 %.  

Co se tý�e p�íjm� kapitálových, v oblasti da�ové uznatelnosti výdaj�, resp. náklad�

souvisejících s dosaženými p�íjmy z realizace majetkových ú�astí jsou pln� da�ov�

uznatelné pouze ú�etní náklady v p�ípad� prodeje akcií, které ú�etní jednotky p�ece�ují 

na reálnou hodnotu. V ostatních p�ípadech je da�ová uznatelnost náklad�, resp. výdaj�

vždy limitována. De lege ferenda by bylo vhodné celkové postupné rozší�ení da�ové 

uznatelnosti souvisejících výdaj� (náklad�) ústící v odstran�ní limitace této uznatelnosti 

a možnosti p�esunu p�ípadné kapitálové ztráty do dalších let. 

P�íjmy z kapitálového majetku musí každý poplatník zahrnout do svého da�ového 

p�iznání. V p�ípad� drobných investor� (jejichž hlavním zdrojem p�íjm� je závislá 

�innost), s ohledem na jejich právní podv�domí, však m�že docházet k da�ovým 

únik�m, by� i nev�domky. Tomu však pom�rn� �asto bude p�edcházeno díky institutu 

osvobození kapitálových p�íjm� od dan� z p�íjm� fyzických osob. 

Cílem této práce bylo také zmapovat a zhodnotit mezinárodní, resp. evropský aspekt 

zdan�ní výnos� plynoucích z majetkových ú�astí v obchodních spole�nostech a 

družstvu. Krom� �eské republiky jsem vybrala dalších šest zemí, na jejichž da�ových 

systémech je dob�e patrná pom�rn� zna�ná r�znorodost jak zp�sobu, tak i míry zdan�ní 

t�chto výnos�. Jedná se o Velkou Británii, N�mecko, Francii, Nizozemí, Kypr a 

Slovensko. 

V p�ípad� dividendových p�íjm� je zejména t�eba rozlišit, zda plynou fyzickým nebo 

právnickým osobám. Systémy zdan�ní dividend, které plynou fyzickým osobám, jsou 

v evropských zemích r�zné a prod�lávají neustálý vývoj. Nej�ast�ji je možné se setkat 

se systémem klasickým, který je však v�tšinou modifikován za ú�elem snížení celkové 

míry zdan�ní podíl� na zisku. Ve Velké Británii se využívá systém imputa�ní, který je 

sice pom�rn� složitý, ale na druhou stranu odráží jednotlivé charakteristiky poplatník�

této dan�. Unikátní systém je zaveden v Nizozemí, kde se namísto skute�n� p�ijatých 

výnos� zda�ují výnosy domn�lé. Na Slovensku je da� z dividend zrušena úpln�, a to 

pro všechny typy poplatník�. 
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Dividendy vyplácené právnickým osobám mají �asto zvýhodn�ný da�ový režim, a to 

pokud jde o podíly na zisku plynoucích z tzv. kvalifikovaných ú�astí. P�vodní zem�

Evropské unie �asto výrazn� snižují da�ové zatížení p�íjemc�m dividend, kte�í drží 

ur�itou kvalifikovanou výši podílu na vyplácející spole�nosti. Na to navázala evropská 

legislativa, která zabezpe�uje nulové zdan�ní dividend vyplácených mate�ským

spole�nostem od dce�iných spole�ností, a to v rámci celé EU a dalších zemí. 

V oblasti zdan�ní dividend p�sobí v poslední dob� silná da�ová konkurence mezi státy, 

které se snaží do zem� p�ilákat kapitál, jež je snad nejvíce mobilním p�edm�tem dan�. 

N�které zem� OECD již zrušily da� z dividendových p�íjm�, u jiných jsou v široké mí�e 

tyto p�íjmy osvobozeny. �eská republika tak musí brát ohled nejen na výši p�íjm� do 

státního rozpo�tu, které da� z dividend zabezpe�uje, ale také na míru zdan�ní t�chto 

p�íjm� v ostatních srovnatelných státech tak, aby nedocházelo k p�ílišnému odlivu 

kapitálu ze zem�. 

Graf 1: Celková míra da�ového zatížení dividend plynoucích fyzické a právnické osob� ve 

vybraných evropských zemích 

Zdroj: Data �erpána z da�ových systém� jednotlivých zemí, výpo�ty vlastní 

P�edchozí graf ukazuje celkovou mezní míru zdan�ní zisk� vygenerovaných 

spole�nostmi a distribuovaných fyzickým, resp. právnickým osobám ve sledovaných 

evropských zemích. Skute�ná míra zdan�ní dividend se mezní mí�e m�že rovnat vždy, 

nebo se od ní naopak výrazn� odlišovat, v závislosti na r�zných da�ových systémech a 
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na výši p�íjm� jednotlivých poplatník�. P�esto je z grafu dob�e patrná diferenciace mezi 

jednotlivými zem�mi. 

Nejvyšší míra zdan�ní dividend je v p�vodních zemích Evropské unie. Zejména ve 

Francii je tato míra obzvlášt� vysoká. Nové �lenské zem� naopak uplat�ují spíše nižší 

da�ové zatížení dividend. �eská republika se v tomto ohledu nachází spíše na pomezí – 

nedosahuje tak nízkých m�r zdan�ní jako ostatní noví �lenové EU ležící na východ od 

�R, ale také nemá tak vysoké da�ové zatížení jako západní evropské zem�. Ve srovnání 

se Slovenskem pak �R nabízí p�ípadným investor�m výrazn� vyšší zdan�ní, což m�že 

do budoucna znamenat p�esun kapitálu. 

Kapitálové výnosy právnických osob se tak�ka ve všech státech zahrnují do obecného 

základu dan�, kde podléhají obecné sazb� korporátní dan�. Ze sledovaných zemí 

p�edstavuje výjimku pouze Kypr, kde tento druh p�íjm� podléhá zvláštní dani 

z kapitálových p�íjm�, p�i�emž se uplat�uje pom�rn� široké vyn�tí z p�edm�tu dan�, 

které se dotýká p�edevším spole�ností s pouze formálním sídlem na území Kypru. 

V ostatních da�ových systémech se v�tšinou také uplat�uje �áste�né nebo úplné 

osvobození od dan� z p�íjm�, a to zejména v p�ípad� tzv. kvalifikovaných majetkových 

ú�astí. 

Zdan�ní kapitálových p�íjm� fyzických osob je ve sledovaných zemích r�znorod�jší. 

Uplat�uje se bu
 zvláštní da� z kapitálových zisk�, obecný základ dan� nebo zvláštní 

lineární sazba dan� z p�íjm�. Je možné se setkat i s �áste�ným nebo úplným vyn�tím 

z p�edm�tu dan� a také s nezdanitelnými �ástkami, jejichž výše se velice r�zní podle 

státu. S osvobozením na základ� �asových test� je možné se krom� �eské republiky 

nov� setkat také ve Francii, naopak v N�mecku bylo od roku 2009 zrušeno. 

Míra zdan�ní kapitálových p�íjm� v �eské republice v p�ípad� právnických i fyzických 

osob ve srovnání se sledovanými evropskými zem�mi pat�í spíše k nižším. V tomto 

ohledu má tedy �eská republika konkuren�ní výhodu. 

Cílem této rigorózní práce bylo zmapování zp�sobu a míry zdan�ní výnos� plynoucích 

z majetkových ú�astí v obchodních spole�nostech a družstvu v �eské republice a ve 

vybraných zemích Evropské unie, který snad byl napln�n.   


