
Tato diplomová práce popisuje základní pojmy a instituty této daňověprávní oblasti, 

historii, význam a jednotlivá ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, dále popisuje 

evropskou legislativu v oblasti zamezení dvojího zdanění.  

 

První úvodní kapitola popisuje význam zamezování mezinárodního dvojí zdanění, v 

dalších podkapitolách je vysvětlena struktura práce, její členění do kapitol dle jednotlivých 

tematických oblastí, cíl práce a použité metody.  

 

Druhá kapitola popisuje základní pojmy dvojího zdanění, obecný význam zdanění a 

jeho prameny v České republice a v evropském právu.  Dále definuje dvojí zdanění, 

vnitrostátní dvojí zdanění, mezinárodní dvojí zdanění, dvojí zdaněním ekonomické a právní. 

V třetí části, popisuje metody zamezení dvojího zdanění, metodu vynětí a započtení. Čtvrtá 

část se zabývá rozsahem daňové povinnosti subjektu. Pátá část se zabývá tematikou daňového 

domicilu (rezidentství), Šestá část se zabývá problematikou převodních cen (transfer pricing), 

sedmá část pojednává o tzv. daňově zvýhodněných lokalitách. Poslední, osmá část pojednává 

o tzv. daňově transparentních entitách. 

 

Kapitola třetí pojednává o smlouvách o zamezení dvojího zdanění, jejich významem a 

historií, jejich základními principy. Dále se zabývá konkrétními typy těchto smluv, vzorovou 

smlouvou OECD a vzorovou smlouvou OSN. V části páté popisuje jednotlivá ustanovení 

vzorové smlouvy.  

 

Kapitola čtvrtá pojednává o této daňové otázce v kontextu evropského práva. Jsou zde 

popsány právní základy evropského daňového práva a cíle, kam toto právo směřuje v 

souvislosti se základními svobodami EU. Jsou zde popsány směrnice týkající se zdaňování, a 

to konkrétně směrnice o společném zdanění mateřských a dceřiných společností, směrnice o 

zdanění fúzí, směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, s
měrnice  o vzájemné 

pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a pojistného. Taktéž popisuje tzv
.
 arbitrážní úmluvu. 

 

V kapitole páté je pak uvedeno několik příkladů aplikace mezinárodní smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění, konkrétně se Spolkovou republikou Německo. Je zde uveden 

příklad na téma daňového domicilu, stálé provozovny, příjmů z nemovitého majetku, zisků 

podniků a příjmů z provozování lodní dopravy. 

 



V poslední, šesté kapitole, tedy v závěru je shrnut obsah této práce, její zhodnocení a 

závěrečné zhodnocení významu opatření vedoucích k zamezování dvojího zdanění. 



 


