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1. Úvod 

Objasnění pojmu skutečný neboli beneficiární vlastník v daňovém právu jsem si vybrala 

zejména proto, že toto téma považuji za aktuální a v praktickém životě může mít 

rozhodnutí o tom, zda subjekt je skutečným vlastníkem daného příjmu, významné dopady. 

Význam tohoto pojmu lze zkoumat jak z pohledu daňového subjektu, kterému mohou být 

přiznány značné daňové výhody (například na základě smluv o zamezení dvojímu zdanění) 

tak z pohledu jednotlivých států, jejichž snahou je zabránit daňovým únikům a také 

regulace ekonomického chování daňových subjektů (například poskytováním určitých 

daňových výhod).  

S pojmem beneficiární vlastník jsem se poprvé setkala v souvislosti s právem trustů 

v angloamerických právních systémech při své praxi v advokátní kanceláři. Když jsem 

později při studiu zjistila, že je objasnění pojmu beneficiární vlastník důležitým podkladem 

také pro mezinárodní daňové právo, zejména v souvislosti s mezinárodním dvojím 

zdaněním, a zároveň tento pojem nemá jednotnou a ustálenou definici, rozhodla jsem se 

věnovat se výkladu pojmu beneficiární vlastník ve své diplomové práci.  

Důkazem aktuálnosti tohoto tématu jsou také práce OECD na relevantní části komentáře 

k modelové smlouvě OECD o zamezení dvojímu zdanění, které stále nebyly dokončeny, a 

od února 2013 probíhá na úrovni Fiskální rady OECD zapracování dodatečných komentářů 

k relevantním článkům modelové smlouvy OECD o zamezení dvojímu zdanění. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je shrnutí dosavadního výkladu pojmu beneficiární 

vlastník pro celou oblast daňového práva a dále bych chtěla shrnout základní definiční 

prvky výkladu tohoto pojmu v jednotlivých oblastech daňového práva, které pojem 

beneficiární vlastník používají, a to zejména v oblasti mezinárodního dvojího zdanění 

upravené smlouvami o zamezení dvojímu zdanění i evropským právem.  

V první části mé diplomové práce se věnuji úplnému počátku pojmu beneficiární vlastník 

v právu trustů a stručnému výklad tohoto pojmu v obecném (tedy nedaňovém) 

angloamerickém právu. Další část se zabývá objasněním a vysvětlením některých 

základních daňově-právních pojmů a institutů, které jsou důležité pro pochopení podstaty 
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pojmu beneficiární vlastník při konkrétní aplikaci tohoto pojmu v jednotlivých daňových 

odvětvích. Vzhledem k tomu, že pojem beneficiární vlastník je používán zejména v úpravě 

daní z příjmů, budu se v úvodní části zabývat pojmem daňový subjekt obecně a dále pak 

výkladem pojmu daňový subjekt právě v souvislosti s daněmi z příjmů.  

V druhé části mé diplomové práce se pak zaměřuji na tato konkrétní odvětví a výklad 

pojmu beneficiární vlastník relevantními autoritami. V kapitole 5 se zaměřuji na rozbor 

relevantních evropských směrnic a jejich výklad pojmu beneficiární vlastník. Implementace 

relevantních evropských směrnic do českých právních předpisů a související výklad 

Ministerstva financí České republiky, který se ale vztahuje také ke smlouvám o zamezení 

dvojímu zdanění, tvoří také podstatnou část mé diplomové práce. Největší část je pak 

věnována smlouvám o zamezení dvojímu zdanění a výkladu pojmu beneficiární vlastník 

pro jejich účely, zejména pak modelové smlouvě OECD a jejímu komentáři, který 

poskytuje rozsáhlý návod k výkladu tohoto pojmu. Pro doplnění jsou v kapitole 9 

rozebírána vybraná soudní rozhodnutí jak Nejvyššího správního soudu České republiky, tak 

rozhodnutí zahraničních soudů, týkající se výkladu pojmu beneficiární vlastník.  

V poslední části se věnují institutu svěřenského fondu, který do naší právní úpravy zavádí 

nový občanský zákoník, zejména proto, že by svěřenský fond měl být obdobou trustů, jak 

je upravují anglo-americké právní systémy. V této souvislosti je stručně rozebrána i 

navrhovaná novela zákona o daních z příjmů, která by měla upravit zdanění těchto 

svěřenských fondů. 
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2. Pojem beneficiární vlastník v angloamerických právních 

systémech 

2.1 Common law a právo ekvity 

Původní význam pojmu beneficiární vlastník musíme hledat v části anglosaského práva 

nazývaného právo ekvity, neboli právo spravedlnosti (v angličtině: „Law of Equity“). 

Pojem beneficiární vlastník se poprvé objevil v právu ekvity a potažmo v právu trustů, i 

když s trochu jiným významem, než jak jej chápeme dnes pro daňové účely. 

Hlavním cílem práva ekvity, jak již vyplývá ze samotného názvu, bylo dosažení 

spravedlnosti a poctivosti v právních vztazích a zmírnění tvrdosti tzv. obecného práva (v 

angličtině: „Common Law“). Ve středověku byly v Anglii k uplatnění žalobcových nároků 

používány tzv. writs. „Původně se jednalo o pergamen nejčastěji psaný v latině obsahující 

králův rozkaz, vyhotovený kancléřem a podepsaný svědkem, adresovaný převážně šerifovi, 

aby se strany nějakého konkrétního sporu dostavily k soudu nebo aby šerif zajistil splnění 

králova rozhodnutí (respektive rozhodnutí královských soudců).“1 Takto vznikl systém 

soudních writů, které byly zapisovány do registrů jako precedenty a fungovaly jako 

procesní pravidla pro uplatňování nároků.  

V podstatě se tedy jednalo o privilegia poskytovaná jednotlivcům jako možnost obrátit se 

na krále se svou žalobou. Počet jednotlivých žalobních nároků postupně narůstal, a proto 

král delegoval pravomoc rozhodovat tyto spory na Lorda kancléře (v angličtině: „Lord 

Chancellor“). Prvními kancléři byli představitelé církve a rozhodovali pouze na základě 

svědomí a spravedlnosti. V důsledku nedostatku právního vzdělání a díky tomu, že 

předchozí rozhodnutí nebyla závazná, docházelo k rozdílným výkladům práva v obdobných 

situacích. Od roku 1529, kdy byl Lordem kancléřem jmenován Sir Thomase Moore, měli 

kancléři již vždy právnické vzdělání a také se vedly přesné evidence o jednotlivých 

procesech.  

                                                 
1 KUKLÍK, Jan, SELTENREICH, Radim. Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, 2007, s. 55-56. Vysokoškolské 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-688-4.  
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Základním problémem žalobců nebyla nespravedlnost tehdejšího platného práva jako 

takového, ale procesní překážky, jimiž byla nemožnost žalovat jinou kauzu než přesně 

vymezenou jednotlivým writem. Lord kancléř aplikoval právo tak, aby co nejvíce zabránil 

nespravedlnostem, čímž docházelo k odklonu od striktního výkladu tradičního common 

law. V důsledku rozhodování soudu Lorda kancléře a díky evidenci rozhodnutí vydaných 

podle práva ekvity docházelo k rozvíjení systému práva ekvity jako pramene práva 

existujícího vedle tradičního common law. 

2.2 Vznik trustů 

V době křižáckých výprav vlastníci pozemků opouštěli svá panství na poměrně dlouhou 

dobu a potřebovali někoho, kdo by spravoval tato panství v době jejich nepřítomnosti. 

Proto převedli vlastnictví k nemovitostem na správce, jimž byl většinou jejich blízký přítel, 

a tím mu zajistili bezproblémovou možnost s majetkem nakládat a spravovat jej v době 

jejich nepřítomnosti. Po návratu jim měl správce majetku vlastnické právo převést zpět. 

Nepoctivý správci však čím dál častěji nechtěli vlastnické právo převádět zpět a proto se 

původní vlastníci pozemků museli obracet na královský soud, který však nemohl 

rozhodnout v jejich prospěch, neboť pro svůj nárok neměli řádný právní důvod. Další 

možností tedy bylo obrátit se na soud Lorda kancléře, který rozhodoval podle práva ekvity 

a mohl původním vlastníkům zajistit ochranu jejich práv. Takto vnikl precedent Lorda 

kancléře v těchto sporech. Lord kancléř rozhodoval ve prospěch navrátivších se vlastníků, 

přiznával jim vlastnické právo k majetku a tím vznikl institut trustů. 

Soud Lorda kancléře dohlížel také na to, aby správce majetku (v angličtině: „Trustee“) 

nedisponoval s majetkem jiným způsobem, než jak bylo dohodnuto s původním vlastníkem 

půdy - zakladatelem trustu (v angličtině: „Settlor“). Postupně se tedy v právu ekvity 

vyvinulo oddělení skutečného vlastnictví (v angličtině: „Beneficial Ownership“) a 

vlastnictví právního (v angličtině: „Legal Ownership“). V podstatě šlo o tom, že po dobu 

nepřítomnosti, je původní vlastník vlastníkem beneficiárním a správce, který má právní 

titul k majetku je vlastníkem právním, a spravuje majetek vložený do trustu ve prospěch 

vlastníka beneficiárního (v angličtině: „Beneficiary“), kterým byl v prvních dobách vždy 

zakladatel trustu. Postupně docházelo i k situacím, kdy správce trustu, který byl právním 
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vlastníkem, spravoval tento majetek pro osobu odlišnou od zakladatele. Tedy zakladatel 

založit trust, ale sám nebyl beneficiářem ale prospěch z trustu, a tedy beneficiární 

vlastnictví, patřilo například jeho dětem. Toto oddělení beneficiárního a právního 

vlastnictví se stalo podstatou trustu. 

2.3 Další využití institutu trustů 

Vlastnictví půdy bylo ve středověku považováno za hlavní projev bohatství. Zásada 

primogenitury, tedy pravidlo, kdy vždy dědí nejstarší syn, byla od 16. století již pevně 

zakotvena a možnost dědění půdy ze závěti byla podle common law naprosto vyloučena. 

Proto se ostatní dědici snažili vymyslet nová řešení, aby nebyli po smrti zůstavitele 

připraveni o veškerou půdu. Postupně se i zde začal uplatňovat institut trustů, kdy 

docházelo k převodům vlastnictví (popř. držby) na jiné osoby s tím, že byl vždy 

jednoznačně určen účel, ke kterému mají být využity výnosy, ještě před smrtí původního 

vlastníka. Obdobně jako u původních trustů popsaných výše tedy existoval právní vlastník, 

který půdu spravoval a beneficiární vlastník v jehož prospěch měly být uplatněny výnosy z 

půdy2. 

Později byly trusty využívány také ke správě majetku, kdy skutečný vlastník nechtěl nebo 

nemohl majetek spravovat, a proto založit trust a pouze dohlížel nad správným výkonem 

práv a povinností správce.  

2.4 Právní zakotvení trustů a práva ekvity 

Trusty se postupně staly velmi populárním nástrojem, jak se vyhnout povinnostem vůči 

věřitelům a feudální moci a čím dál častěji byla existence trustu předmětem sporů podle 

práva ekvity před soudem Lorda kancléře. 

Rozdíly mezi rozhodováním podle tradičního common law a práva ekvity byly čím dál 

výraznější a žalobci si stále častěji „vybírali“ systém, podle kterého měli větší šanci 

dosáhnout úspěchu se svou žalobou (tzv. „Jurisdiction Shopping“). Ke konci sporů o to, 

který právní systém převláda, došlo v době vlády krále Jakuba I. (v angličtině: „James I.“). 

                                                 
2 Srov. KUKLÍK, Jan, SELTENREICH Radim. Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, 2007, s. 84-85. 
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-688-4. 
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Lordem kancléřem byl tehdy sir Francis Bacon, který v roce 1615 se zmocněním krále 

Jakuba I. jednoznačně rozhodl ve sporu Earl of Oxford’s, že v případě rozporu mezi 

common law a právem ekvity bude rozhodující právo ekvity. Dalším důležitým mezníkem 

ve vývoji práva ekvity byl Judical Act z roku 1873, kterým byly oba systémy, common law 

a právo ekvity, administrativně spojeny pod jednu soudní soustavu. 

Tímto tedy došlo i k jednoznačnému ukotvení práva trustů a možnosti oddělení 

beneficiárního a skutečného vlastnictví, které se s tímto institutem pojí.  

2.5 Beneficiární vlastník v právu trustů 

Institut trustu můžeme tedy shrnout jako ujednání, kdy má jedna osoba (správce trustu) 

právní vlastnictví k majetku v trustu, který drží a spravuje pro jiného (beneficiárního 

vlastníka). Lze také říci, že se jedná o beneficiární práva k majetku jež náleží jedné osobě, 

kdy je tento majetek spravován osobou jinou (která má k tomuto majetku právní titul) ve 

prospěch prvé osoby. 

V podstatě je tedy pojem beneficiární vlastník v angloamerickém právu postaven na 

odděleném právním a skutečném (beneficiárním) vlastnictví, podle čehož pak můžeme také 

subjekty rozdělovat na beneficiární a právní vlastníky daného majetku. 
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3. Subjekt daně jako základní daňově-právní prvek a pojem 

skutečný vlastník 

Pojem skutečný vlastník se v českém daňovém právu vyskytuje zejména v souvislosti 

s daněmi z příjmů a smlouvami o zamezení dvojímu zdanění. V této části bych se proto 

krátce věnovala výkladu pojmu subjekt daně jako jednomu ze základních prvků daňově-

právního vztahu, neboť právě pro určení subjektu daně má pojem skutečný vlastník velký 

význam. 

3.1 Daňově-právní vztah a jeho prvky 

Podle obecné teorie práva je právní vztah „společenský vztah mezi nejméně dvěma 

konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními normami, v němž jeho účastníci 

jsou nositeli vzájemně spjatých subjektivních práv a právních povinností, které vznikají 

těmto subjektům přímo nebo zprostředkovaně na základě právních norem“3. 

Daňově-právní vztah pak můžeme definovat jako dvoustranný nebo vícestranný právní 

vztah, který vzniká mezi daňovými subjekty v souvislosti s daňovou povinností stanovenou 

zákonem, který také upravuje vzájemná subjektivní daňová práva a povinnosti daňových 

subjektů. 

Základními prvky daňově-právních vztahů jsou: daňový subjekt, daňový objekt (předmět), 

základ daně, sazba daně a splatnost daně. Starší daňová literatura se občas přiklání 

k názoru, že splatnost daně mezi základní prvky daňově-právního vztahu nepatří.4  

Kromě základních prvků daňově-právního vztahu, pak může zákon upravovat i vedlejší 

prvky jako např. daňové osvobození, možnost snížení či zvýšení daňového základu, 

daněprosté minimum atd.  

3.2 Daňový subjekt obecně 

Definování a výklad pojmu beneficiární vlastník rozhoduje o tom, kdo je skutečným 

vlastníkem daného příjmu a je tedy jako příjemce povinen takový příjem zdanit (případně 
                                                 
3 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 159. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 
80-86473-85-6. 
4 Srov. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 159. Právnické učebnice. ISBN 978-80-
7400-440-7. 
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má možnost uplatnit určité daňové výhody). Pro pochopení významu pojmu beneficiární či 

skutečný vlastník je proto potřeba objasnit pojmem subjekt daně tak, jak je upraven v české 

legislativě a daňově-právní teorii. 

Dle ustanovení §20 Daňového řádu5 je daňovým subjektem osoba, kterou za daňový 

subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako 

plátce daně.  

Vymezení daňového subjektu v Daňovém řádu tak vychází z předpokladu, že daňový 

subjekt musí být určen konkrétním hmotněprávním zákonem. Snahou Daňového řádu je 

však určité sjednocení terminologie napříč daňovými zákony6, a proto je zde obsažena tato 

definice, stejně jako byla provedena v Zákoně o správě daní a poplatků7.  

Pojem daňový subjekt v sobě tedy zahrnuje pojmy plátce i poplatník8. Samotný Daňový řád 

již definice poplatníka a plátce daně neobsahuje a pro vymezení těchto pojmu budeme 

muset zkoumat zrušený Zákon o správě daní a poplatků. Samotný komentář k Daňovému 

řádu9 odkazuje, v části týkající se daňových subjektů, na původní znění §6 odst. 2 

zrušeného Zákona o správě daní a poplatků, který poplatníka vymezoval jako „osobu, jejíž 

příjmy, majetek nebo úkony jsou podrobeny dani“ a plátce v odst. 3 citovaného ustanovení 

jako „osobu, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň, vybranou 

od poplatníků nebo sraženou poplatníkům“.  

Poplatník daně je tedy osoba, jejíž příjmy, majetek a úkony jsou podrobeny dani přímo. 

Plátcem daně je osoba, která odvádí daň vybranou od poplatníků nebo sraženou 

poplatníkům správci daně.  

Rozdíly mezi poplatníkem a plátce daně budou nejvíce patrné z klasifikace daní na přímé a 

nepřímé. Přímé daně jsou takové, které postihují zdaňovaný příjem přímo při jeho vzniku a 

                                                 
5 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen „Daňový řád“). 
6 Srov. KOBÍK, Jaroslav. Daňový řád: s komentářem. Olomouc: Anag, 2010-, s. 115-118. Daně. ISBN 978-80-7263-769-
0. 
7 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který byl nahrazen Daňovým řádem s účinností k 1. lednu 2011 (dále 
jen „Zákon o správě daní a poplatků“). 
8 Srov. KOBÍK, Jaroslav. Daňový řád: s komentářem. Olomouc: Anag, 2010-, s. 115-118. Daně. ISBN 978-80-7263-769-
0. 
9 Srov. KOBÍK, Jaroslav. Daňový řád: s komentářem. Olomouc: Anag, 2010-, s. 115-118. Daně. ISBN 978-80-7263-769-
0. 
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daňové subjekty nemají možnost tuto povinnost přenést na jiného. Nepřímé daně nejsou 

placeny daňovým subjektem přímo, ale prostřednictvím zvýšení cen převádí daňovou 

povinnost na jiného. Povinnost platit nepřímé daně tedy vzniká až při upotřebení. U 

nepřímých daní se pak setkáváme s pojmy poplatník a plátce, zatímco u přímých daní bývá 

poplatník a plátce většinou tatáž osoba. 

Pro úplnost je ještě potřeba dodat, že daňovým subjektem budou také právní nástupci 

zaniklých právnických osob a zemřelých fyzických osob a dále také daňový ručitel10. Jedná 

se o případy, kdy zákon ukládá určitému subjektu, odlišnému od poplatníka nebo plátce, 

povinnost ručení za stanovenou daňovou povinnost subjektu daně pro případ, že jí tento 

odmítá nebo nemůže plnit11.  

Jak smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, tak Evropské směrnice v souvislosti s pojmem 

beneficiární vlastník používají daň vybíranou srážkou. Osoba vyplácející příjem 

beneficiárnímu vlastníkovi má povinnost uplatnit na takto vyplácený příjem srážkovou daň. 

Beneficiární vlastník pak bude poplatníkem daně, neboť jeho příjmy budou podrobeny 

dani. Osoba vyplácející příjmy beneficiárnímu vlastníkovi pak bude plátcem, protože bude 

pod vlastní majetkovou odpovědností odvádět správci daň sraženou poplatníkovi neboli 

skutečnému vlastníkovi příjmů. 

Právě tímto se dostáváme k významu pojmu beneficiární vlastník v daňovém právu. Právní 

předpisy totiž v případech, kdy poplatníkem daně je skutečný vlastník vyplácených příjmů, 

mohou poskytovat určité daňové výhody. Daň sražená plátcem může být výrazně nižší, 

pokud je příjem vyplácen skutečnému vlastníkovi než v případech, kdy je pouze 

prostředníkem nebo zástupcem, kterým příjmy jen protékají. 

                                                 
10 Typickým příkladem z daňového práva, kde nalezneme daňového ručitele, je daň z převodu nemovitostí upravená 
v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění (dále jen „Zákon o 
dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti“). §8 odst. 1 Zákona o dani dědické, dani darovací a dani 
z převodu nemovitostí stanoví, že v případě převodu nemovitosti je poplatníkem daně převodce (prodávající), a zároveň 
zde vzniká zákonné ručení nabyvatele (kupujícího) za zaplacení daně z převodu nemovitosti. Neboli v případě převodu 
nemovitosti, klasicky na základě kupní smlouvy, příp. smlouvy o prodeji podniku (jehož součástí je i nemovitost), vzniká 
daňová povinnost převodci jako poplatníku, avšak nabyvatel se stává zákonným daňovým ručitelem. 
11 Srov. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 160. Právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7. 
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4. Subjekty daně z příjmů v České republice 

Jak již bylo uvedeno výše, pojem beneficiární vlastník je v daňovém právu spjat zejména 

s přímými daněmi a to daněmi z příjmů. V této kapitole se proto budu zabývat pojmy 

subjekt daně z příjmu a pojmy daňový rezident a daňový nerezident, a to také pro jejich 

význam zejména při aplikaci Evropských směrnic a smluv o zamezení dvojímu zdanění.  

Daně z příjmů jsou přímými daněmi důchodového typu. Tato klasifikace daní na přímé a 

nepřímé byla dříve provedena v Zákoně o mezinárodní pomoci při správě daní12. 

V současnosti jsou v Zákoně o mezinárodní pomoci při správě daní uvedený v §2 pouze 

daně přímé. Kompletní dělení daní na přímé a nepřímé v zákonné úpravě tedy nenajdeme. 

Jedná se o dělení teoretické, ale uznávané13.  

Součástí naší daňové soustavy jsou daně z příjmu od 1. ledna 1993, kdy nabyl účinnosti 

Zákon o daních z příjmů14. Daň z příjmů fyzických osob, která je upravena Zákonem o 

daních z příjmů, tak nahradila daň ze mzdy, daň z příjmů literární a umělecké činnosti, daň 

z příjmů obyvatelstva a daň zemědělskou. Pro fyzické osoby tak došlo k významné změně 

ve způsobu zdanění příjmů, neboť nadále již nepodléhaly jednotlivé druhy příjmů různým 

daním, ale veškeré druhy příjmů jsou zdaňovány jednou daní a to daní z příjmů15. Obdobně 

je tomu u právnických osob. Také daň z příjmu právnických osob je v Zákoně o daních 

z příjmu koncipována „jako univerzální daň, týkající se jak aktivních tak pasivních příjmů 

dané právnické osoby“16.  

4.1 Subjekt daně z příjmů fyzických osob 

Subjekty daně z příjmů fyzických osob jsou vymezeny v § 2 Zákona o daních z příjmů. 

V souladu s §2 odst. 2 ZDP je poplatníkem této daně fyzická osoba, která má na území 

                                                 
12 Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních 
finančních orgánech, v platném znění (dále jen: „Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní“). 
13 Například také důvodová zpráva k vládnímu Návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rektifikací 
soukromého práva – EU, Sněmovní tisk 1004, dostupný na webových stránkách 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1004&CT1=0 (dále jen „Návrh zákona o změně daňových zákonů“) 
používá pro klasifikaci daňové soustavy v České republice dělení daní na přímé a nepřímé. 
14 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění (dále jen „Zákon o daních z příjmů“ nebo také „ZDP“). 
15 K tomu blíže PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů: s komentářem. 13. aktualizované vydání. Olomouc: 
ANAG, 2013, s. 25-27. Daně (ANAG). ISBN 978-80-7263-784-3. 
16 PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář : platný pro rok 2012 s novelami účinnými od 1.4.2012 a od 
1.1.2013. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 368. Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-364-6. 
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České republiky bydliště, nebo se zda obvykle zdržuje. Tyto subjekty jsou označování za 

tzv. daňové rezidenty, i když Zákon o daních z příjmů v platném znění tento pojem zvlášť 

nevymezuje. Návrh zákona o změně daňových zákonů by měl pojem daňový rezident 

zavést do našeho právního řádu. Pokud bude Návrh zákona o změně daňových zákonů 

přijat, bude daňovým rezidentem České republiky poplatník, která má na území České 

republiky bydliště nebo se zda zdržuje.  

V současnosti přesnější pravidla pro vymezení daňových rezidentů pak poskytuje Zákon o 

daních z příjmů v §2 odst. 4. Za poplatníky, kteří se na území České republiky trvale 

zdržují, jsou považovány ty osoby, jež zde pobývají alespoň 183 dní v kalendářním roce 

(souvisle nebo v několika obdobích). Bydliště má být chápáno jako místo, kde má 

poplatník stálý byt a má úmysl se zde trvale zdržovat. Bydliště nelze proto chápat ve 

smyslu veřejnoprávních předpisů17 jako trvalý pobyt, i když se pravděpodobně bude ve 

většině případu s trvalým pobytem shodovat.  

Takto vymezení daňoví rezidenti pak mají tzv. neomezenou daňovou povinnost. Musejí 

zdanit veškeré příjmy bez ohledu na to, zda tyto příjmy pocházejí z České republiky 

(tuzemska) nebo zahraničí.  

Daňoví nerezidenti, což jsou osoby, které nebudou spadat pod vymezení §2, případně 

pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, mají pak daňovou povinnost jen ve vztahu 

k příjmům ze zdrojů v České republice.  

4.2 Subjekt daně z příjmů právnických osob 

Poplatníkem daně z příjmů právnických osob v souladu s §17 odst. 1 ZDP jsou ty osoby, 

které nejsou fyzickými osobami, organizační složky státu, podílové fondy a fondy 

obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond. 

Z tohoto úvodního vymezení subjektů daně z příjmů právnických osob jasně vyplývá, že se 

nejedná pouze o právnické osoby ve smyslu soukromého práva, ale Zákon o daních 

z příjmů vymezuje vlastní definici subjektů (poplatníků) daně z příjmů právnických osob. 

                                                 
17 §10 a násl. zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném 
znění. 
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Subjektem daně z příjmů právnických osob tak nebudou pouze ty právnické osoby, jež 

vznikají zápisem do obchodního rejstříku, ale také např. občanská sdružení, nadace a 

nadační fondy, nebo třeba také vysoké školy či politické strany18. Právnické osoby 

vznikající zápisem do obchodního rejstříku však budou subjektem daně z příjmů 

právnických osob nejběžnějším. 

Obdobně jako u daně z příjmů fyzických osob se i zde aplikuje terminologické dělení na 

daňové rezidenty a nerezidenty a s tím související omezená či neomezená daňová povinnost 

subjektů. Hlavním určovatelem zde však není časový test, jako u fyzických osob, ale 

existence sídla či místa vedení, kterým se rozumí adresa sídla, z něhož je poplatník řízen. 

Návrh zákona o změně daňových zákonů obdobně jako u fyzických osob navrhuje zavedení 

legislativní zkratky daňový rezident České republiky i pro právnické osoby. 

Problematikou místa vedení se v roce 2001 zabývalo i Ministerstvo Financí České 

republiky ve svém sdělení19. Závěry Ministerstva financí můžeme stručně shrnout tak, že 

místem vedení bude místo, kde ředitel společnosti nebo skupina jejich představitelů (např. 

správní rada) přijímá svá rozhodnutí ohledně činností, jenž mají být prováděny společností 

jako celkem. Obecněji Ministerstvo financí vymezilo tento pojem jako místo, kde jsou 

skutečně prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí.  

Vzhledem k tomu, že pojem skutečný vlastník má význam zejména při přeshraničních 

transakcích, ať již v souvislosti s aplikací smluv o zamezení dvojímu zdanění nebo 

Evropských směrnic, které si přímo kladou za cíl sjednotit podmínky vnitrostátních a 

přeshraničních transakcí, pravidla pro uznání statusu subjektu jako daňového rezidenta 

daného státu hrají významnou roli. Pojem skutečný vlastník je totiž úzce spjat s daňovým 

rezidentstvím daného subjektu. 

                                                 
18 K tomu blíže BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 206. Právnické učebnice. ISBN 
978-80-7400-440-7. 
19 Sdělení č. 251/122 875/2000 Ministerstva financí k problematice pojmu „místo vedení“ a „skutečný vlastník“ 
s účinností k 29. lednu 2001, uveřejněno v č. 1/2001 Finančního zpravodaje, str. 84 (dále jen „Sdělení Ministerstva 
financí“). 
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5. Evropské právo a pojem beneficiární vlastník 

Od 1. května 2004, kdy se Česká republika stala členským státem Evropská unie, se značně 

rozrostl okruh pramenů finančního práva, které jsou v České republice aplikovatelné. Toto 

se týká jak pramenů primárního práva, tak pramenů sekundárního práva, mezi nimiž mají 

nejdůležitější postavení nařízení a směrnice.20 

5.1 Harmonizace daňového práva Evropské unie 

V rámci Evropská unie dochází ke snahám o daňovou koordinaci a harmonizaci. 

Daňová koordinace je proces, jehož výsledkem nemá být vznik závazné právní normy, ale 

snaha stanovit určitá minimální pravidla s konkrétními cíli jako např. boj proti praní 

špinavých peněz. Jedná se tedy o určité sladění daňových systému dotčených států např. 

uzavíráním smluv o zamezení dvojímu zdanění, které mají koordinovat postupy 

v daňových záležitostech.  

Daňová harmonizace pak představuje konkrétní sjednocování daňových systémů států 

pomocí jejich vnitrostátního práva při dodržení předem stanovených pravidel. 

Harmonizační proces prochází třemi fázemi: výběr daně, která bude harmonizována, 

harmonizace daňového základu a následně harmonizace daňové sazby. Důsledkem daňové 

harmonizace by tedy měla být situace, kdy bude pro určitou daň stanoven vnitrostátními 

předpisy jak základ daně, tak i sazba daně ve všech státech stejně. 

Přes snahy Evropské unie o harmonizaci daní v členských státech, úplná harmonizace 

všech daní nebude možná. Oblastmi, kde se přeci jen podařilo dosáhnout určité shody mezi 

členskými státy Evropské unie s dopady na daňové právo, jsou přeshraniční zdanění úroků 

a licenčních poplatků a zdanění úrokových příjmů z úspor. Přeshraniční zdaňování úroků a 

licenčních poplatků mezi propojenými osobami je upraveno Směrnicí o společném zdanění 

                                                 
20 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 27. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-
440-7. 
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úroků a licenčních poplatků21. Úrokové příjmy z úspor, jež se týkají fyzických osob, jsou 

upraveny Směrnicí o zdanění úrokových příjmů z úspor22. 

5.2 Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků 

Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků stanoví jednotná pravidla pro 

zdanění úroků a licenčních poplatků poskytovaných přidruženými společnostmi23 při 

přeshraničních transakcích tak, aby nedocházelo k jejich znevýhodnění oproti transakcím 

prováděným v rámci jednoho státu.  

Pokud budou splněny podmínky provedené Směrnicí o společném zdanění úroků a 

licenčních poplatků, úroky a licenční poplatky nebudou zdaněny ve státě zdroje, ale 

výhradně v zemi rezidence skutečného vlastníka těchto příjmů.  

Účelem Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků je tedy zajistit, že 

transakce prováděné mezi přidruženými společnostmi z různých členských států budou 

stejně výhodné jako obdobné transakce provedené v rámci jednoho členského státu.  

Směrnice se snaží dosáhnout toho, že platby úroků a licenčních poplatků budou zdaněny 

jen v jednom členském státě a to ve státě rezidence vlastníka. Stejného účelu by mělo být 

dosaženo pomocí smluv o zamezení dvojímu zdanění, ale tyto smlouvy nemusejí mít 

uzavřeny navzájem všechny členské státy. Dalším problémem je, že podmínky pro 

osvobození mohou být v jednotlivých smlouvách stanoveny rozdílně, což neodpovídá 

pravidlům jednotného trhu a snaze o harmonizaci legislativy, která je dosažena touto 

směrnicí a o kterou Evropská unie usiluje. 

Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků upravuje vlastní definice 

používaných pojmů.  

                                                 
21 Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi 
přidruženými společnostmi z různých členských států (dále jen „Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních 
poplatků“). 
22 Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (dále jen 
„Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor“, Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků a 
Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor dále společně jen „Evropské směrnice“).  
23 Směrnice o společném zdanění úroků a poplatků provádí v článku 3 vlastní definici přidružených společností. O 
přidružené společnosti se bude jednat, pokud jedna drží na základním kapitálu druhé nejméně 25 % a nebo v případě, že je 
nejméně 25 % základního kapitálů dotčených společností drženo stejnou třetí společností a to po dobu nejméně 24 
měsíců.  
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Úroky jsou definovány v článku 2 písm. a) Směrnice o společném zdanění úroků a 

licenčních poplatků jako příjmy z pohledávek jakéhokoliv druhu, zajištěných i 

nezajištěných zástavním právem na nemovitosti, s právem účasti na zisku dlužníka i bez 

něj, dále příjmy z cenných papírů, příjmy z obligací nebo dluhopisů včetně prémií a výher, 

které se vážou k těmto cenným papírům, dluhopisům nebo obligacím. Penále z těchto 

plateb se za úroky nepovažuje.24 Tato definice reflektuje definici úroků z Modelové 

smlouvy OECD25 provedenou v článku 11 odst. 3. 

Licenční poplatky jsou definovány pod písm. b) článku 2 Směrnice o společném zdanění 

úroků a licenčních poplatků jako platby jakéhokoliv druhu obdržené jako náhrada za užití 

nebo za právo na užití jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo 

vědeckému26. Platby za užití nebo za právo na užití průmyslového, obchodního nebo 

vědeckého zařízení licenčními poplatky pro účely této směrnice nejsou. Obdobně jako u 

definice úroků, definice licenčních poplatků odpovídá této definici v článku 12 odst. 2 

Modelové smlouvy OECD.  

V souladu s článkem 3 Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků a 

v souladu s její přílohou bude v České republice aplikovatelná na obchodní společnosti27 a 

družstva, které jsou daňovými rezidenty a které podléhají dani z příjmů. Směrnice o 

společném zdanění úroků a licenčních poplatků osvobozuje od daně úroky a licenční 

poplatky při transferech nejen mezi společnostmi ale také jejich stálými provozovnami, za 

něž jsou dle článku 3 písm. c) považována zařízení umístěná v členském státě, jež jsou 

určena k podnikání a jejichž prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost 

společnosti jiného členského státu. 

5.2.1 Beneficiární vlastník a Směrnice o společném zdanění úroků a 

licenčních poplatků 

                                                 
24 Článek 4 Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků. 
25 OECD (2012), Model Tax Convention on Income and Capital 2010 (updated 2010), OECD Publishing. ISBN 978-92-
64-17517-4. Poslední aktualizovaná verze ze dne 22. července 2010, dostupná na webových stránkách 
http://www.oecd.org/tax/treaties/47213736.pdf. (dále jen „Modelová smlouva OECD“). 
26 Včetně kinematografických filmů a počítačových programů, jakéhokoliv patentu, ochranné známky, vzoru nebo 
modelu, plánu, tajného vzorce nebo výrobního postupu nebo za informace, které se vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti 
průmyslové, obchodní nebo vědecké.  
27 Akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti. 
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Pro aplikaci výhod provedených ve Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních 

poplatků je také nutné, aby společnosti splnily test beneficiárního neboli skutečného 

vlastníka příjmů.  

O skutečné vlastnictví úroků a licenčních poplatků se bude v souladu s článkem 1 odst. 4 

Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků jednat v těch případech, kdy 

společnost přijímá úroky a licenční poplatky pro sebe, a nikoliv pro jinou osobu jako 

zprostředkovatel, např. zástupce, správce majetku nebo zmocněnec. 

Stálá provozovna bude považována za skutečného vlastníka v těch případech, kdy 

pohledávka nebo právo, z nichž úroky nebo licenční poplatky plynou, jsou fakticky spojeny 

s danou stálou provozovnou. 

Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků tedy pro splnění testu 

skutečného vlastnictví vyžaduje po společnostech, aby byly skutečnými příjemci úroků a 

licenčních poplatků a nejednali jako zástupci nějaké třetí osoby. Toto chápání je v podstatě 

v souladu s výkladem pojmu skutečný vlastník pro účely smluv o zamezení dvojímu 

zdanění, jak bude vysvětleno níže. V souvislosti se stálou provozovnou Směrnice o 

společném zdanění úroků a licenčních poplatků vyžaduje faktické propojení této stále 

provozovny a pohledávky, z níž úroky nebo licenční poplatky plynou.  

Účel definice skutečného vlastníka pro obě skupiny, tj. společnosti i stálé provozovny ve 

Směrnici o společném zdanění úroků a licenčních poplatků je obdobný jako u smluv o 

zamezení dvojímu zdanění. V obou případech má institut skutečného vlastníka pomoci 

k tomu, aby nedocházelo ke zneužití nebo obcházení práva pomocí uměle vytvořených 

entit, které by sloužili pouze jako zprostředkovatelé výhodnějšího daňového režimu.  

5.3 Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor 

Hlavním úkolem Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor je zavedení efektivního 

zdanění příjmů plynoucích fyzických osobám, které jsou rezidenty jednoho státu, z úspor 

ve formě úroků vznikajících ve státě jiném. Příjmy z úspor ve formě úroků tedy budou 

v souladu se směrnicí zdaňovány pouze ve státě rezidence příjemce těchto příjmů, pokud je 

tímto příjemcem fyzická osoba, která je také skutečným vlastníkem těchto příjmů. Toho 



17 
 

účelu Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor má být dosaženo zejména díky 

zavedení specifické automatické výměny informací mezi členskými státy.  

Základní definice úrokové platby provedená Směrnicí o zdanění úrokových příjmů z úspor 

pak z části odpovídá definici úroků provedené Směrnicí o společném zdanění úroků a 

licenčních poplatků. Úrokovou platbou se tedy rozumí vyplacené nebo na účet připsané 

úroky související s pohledávkami jakéhokoliv druhu, zajištěnými i nezajištěnými zástavním 

právem na nemovitosti, s právem účasti na zisku dlužníka i bez něj, a zvláště, příjmy 

z vládních cenných papírů, příjmy z obligací nebo dluhopisů včetně prémií a výher, které se 

vážou k těmto cenným papírům, dluhopisům nebo obligacím. Penále z těchto plateb se za 

úrokovou platbu nepovažuje.  

Dále mohou být úrokovou platbou příjmy z úroků vzniklých nebo kapitalizovaných při 

převodu, splacení nebo zpětném odkupu dluhových pohledávek, příjmy z úroků z úvěrů a 

půjček vyplacené otevřeným podílovým fondem nebo obdobným fondem kolektivního 

investování v zahraničí a za určitých podmínek také příjmy z prodeje podílového listu 

vydaného otevřeným fondem kolektivního investování nebo obdobným fondem 

kolektivního investování v zahraničí. 

5.3.1 Beneficiární vlastník a Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor 

Obdobně jako u Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků, je zde zaveden 

test skutečného vlastníka pro poskytnutí daňových výhod provedených Směrnicí o zdanění 

úrokových příjmů z úspor. Samotný obsah testu skutečného vlastníka je však značně 

odlišný zejména s ohledem na to, že se Směrnicí o zdanění úrokových příjmů z úspor 

aplikuje na fyzické osoby. 

Skutečným vlastníkem (fyzickou osobu) příjmů se rozumí každá fyzická osoba, která 

úrokovou platbu příjme, nebo je v její prospěch připsána28. Směrnice o zdanění úrokových 

příjmů z úspor však stanoví příjemci úspor možnost prokázat, že skutečným vlastníkem 

příjmů není, a že jedná jako platební zprostředkovatel, jedná jménem právnické osoby29, 

                                                 
28 Článek 2 odst. 1 Směrnice o zdanění úrokových plateb z úspor. 
29 subjektu, jehož zisk je zdaněn v souladu s obecnou úpravou zdanění podniků, subjektu kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů […] Článek 2 odst. 1 písm. b) Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor. 
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nebo jménem jiné fyzické osoby, která je skutečným vlastníkem těchto příjmů. V případě, 

že příjemce úrokových plateb jedná jménem jiné fyzické osoby, ukládá mu Směrnice o 

zdanění úrokových příjmů z úspor povinnost informovat platebního zprostředkovatele o 

totožnosti tohoto skutečného vlastníka.  

Pro úplnost uvádím, že platebním zprostředkovatelem je dle článku 4 odst. 1 Směrnice o 

zdanění úrokových příjmů z úspor hospodářský subjekt, který provádí nebo připisuje 

úrokovou platbu přímo ve prospěch skutečného vlastníka bez ohledu na to, zda je tento 

subjekt přímo dlužníkem nebo byl dlužníkem nebo byl skutečným vlastníkem k provedení 

nebo připsání úrokové platby pověřen.30 

Právní vymezení pojmu skutečný vlastník Směrnicí o zdanění úrokových příjmu je tedy 

výrazně odlišné od vymezení Směrnicí o společném zdanění úroků a licenčních poplatků 

nebo od výkladu Komentáře k modelové smlouvě OECD. Skutečným vlastníkem v případě 

úrokových příjmů z úspor tedy bude každá fyzická osoba, pokud neprokáže opak. Neboli 

fyzická osoba, bude automaticky považována za skutečného vlastníka (pro účely Směrnice 

o zdanění úrokových příjmů z úspor), zatímco společnosti budou muset (pro účely 

Směrnice o zdanění úroků a licenčních poplatků) své skutečné vlastnictví prokazovat. 

Ačkoliv je právní vymezení jiné, domnívám se, že i pro aplikaci Směrnice o zdanění úspor 

z úrokových příjmů by měl být obsah pojmu beneficiární neboli skutečný vlastník chápan a 

vykládán stejně. 

5.4 Evropské směrnice a zákon o daních z příjmů  

5.4.1 Implementace Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních 

poplatků do Zákona o daních z příjmů 

Obecně jsou úroky vyplacené daňovým nerezidentům v souladu s §22 odst. 1 písm. g) bod 

4 Zákona o daních z příjmů předmětem daně z příjmů a poplatníkem této daně je zahraniční 

příjemce těchto úroků. Takto vyplácený úrokový příjem je zdaněn zvláštní sazbou daně ve 

výši 15 % dle §36 odst. 1 písm. b) bod 1 Zákona o daních z příjmů. Daň je vybírána 

                                                 
30 Výjimky z této definice platebního zprostředkovatele jsou upraveny v článku 4 odst. 2 jako případy, kdy je příjemcem 
úrokové platby právnická osoba nebo osoba, jejíž zisky podléhají zdanění v souladu s obecnou úpravou zdanění podniků 
nebo se jedná o otevřený podílový fond nebo obdobný fond v zahraničí dle směrnice 85/611/EHS. 
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srážkou v souladu s §38d odst. 1 Zákona o daních z příjmů a plátcem je tedy český 

rezident, který úroky do zahraničí vyplácí. 

Toto platí pouze v případech, kdy se nepoužije speciální ustanovení smluv o zamezení 

dvojímu zdanění nebo úprava provedená Směrnicí o společném zdanění úroků a licenčních 

poplatků. Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků byla do českého 

zákona implementována zákonem č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony31.  

Výhody Směrnicí o společném zdanění úroků a licenčních poplatků poskytované popsané 

v kapitole 5.2 výše jsou provedeny v §19 odst. 1 písm. zi) a zk) Zákona o daních z příjmů. 

V souladu se Směrnicí o společném zdanění úroků a licenčních poplatků je tedy osvobození 

aplikovatelné pouze na ty případy, kdy bude úrokový příjem českou společností vyplácen 

zahraniční společnosti, která je rezidentem jiného členského státu Evropské unie. 

Další podmínky pro poskytnutí výhod upravených Směrnicí o společném zdanění úroků a 

licenčních poplatků jsou zakotveny v §19 odst. 5 ZDP následovně: 

- plátce a příjemce úroků nebo licenčních poplatků musejí být osobami přímo 

kapitálově spojenými po dobu nejméně 24 měsíců nepřetržitě32; 

- úroky nebo licenční poplatky nejsou přičitatelné stálé provozovně poplatníka daně 

umístěné v České republice; 

- příjemci úroků nebo licenčních poplatků bylo vydáno rozhodnutí příslušného 

správce daně o přiznání osvobození příjmů33; a 

- příjemce úroků nebo licenčních poplatků je jejich skutečným vlastníkem dle §19 

odst. 5 bod 2. ZDP. 

Zákon o daních z příjmů poskytuje také stručnou definici toho, kdo je považován za 

skutečného vlastníka, když v §19 odst. 6 specifikuje, že „příjemce dividend a jiných podílů 

                                                 
31 Ustanovení týkající se licenčních poplatků byla do ZDP implementována až s účinnosti od 1. ledna 2011.  
32 Dle §23 odst. 7 ZDP jsou osoby přímo kapitálově spojené pokud, se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo 
hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a 
přitom tento podíl představuje alespoň 25 % hlasovacích práv těchto osob. 
33 V souladu s §38nb Zákona o daních z příjmů.  
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na zisku, příjmu z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti, úroků z 

úvěrů a půjček a licenčních poplatků je jejich skutečným vlastníkem, pokud tyto platby 

přijímá ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec 

pro jinou osobu“. 

Lze tedy shrnout, že implementace Směrnice o zdanění úroků a licenčních poplatků 

provedená v Zákoně o daních z příjmů odpovídá znění směrnice, když za skutečného 

vlastníka příjmů považuje tu osobu, která přijímá platby pro sebe a která nejedná jako 

zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec. 

5.4.2 Implementace Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor do 

Zákona o daních z příjmů 

Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor měla být členskými státy provedena do 1. 

ledna 2004 s účinností od 1. ledna 2005, která byla nakonec posunuta na 1. června 2005. 

Do českého Zákona o daních z příjmu byla Směrnice o zdanění úrokových úspor také 

implementována zákonem č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým byl vložen nový 

§38fa. Ustanovení §38fa Zákona o daních z příjmů provádí vlastní definice nejdůležitějších 

pojmů jako platební zprostředkovatel, skutečný vlastník příjmů nebo příjem úrokového 

charakteru.  

Skutečným vlastníkem úrokových příjmů je tedy dle §38fa odst. 3 Zákona o daních 

z příjmů fyzická osoba, které je úrokový příjem vyplacen, poukázán nebo připisován anebo 

pro kterou je taková výplata připisování nebo poukázání zajišťována, pokud neprokáže 

jinak34. Tato definice v podstatě odpovídá Směrnici o zdanění úrokových příjmů z úspor.  

                                                 
34 Obdobně jako v textu samotné směrnice, pokud tato fyzická osoba neprokáže, že je platebním zprostředkovatelem nebo 
jedná za právnickou osobu nebo otevřený podílový fond […] §38fa odst. 3 písm. b) bod 2 ZDP nebo jedná za jinou 
fyzickou osobu a sdělí platebnímu zprostředkovateli informace o této osobě. 
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6. Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění35 

Další velmi významnou oblastí, kde se objevuje pojem skutečný neboli beneficiární 

vlastník jsou smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.  

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jsou smlouvami uzavíranými v souladu s 

mezinárodním právem veřejným, jejichž hlavním účelem je, jak již vyplívá ze samotného 

názvu, zamezení dvojímu zdanění téhož příjmu příp. téhož majetku dvěma či více státy.  

Dle Komentáře k modelové smlouvě OECD36 jsou dvojím zdaněním ty případy, kdy je 

uložena obdobná daňová povinnost ve dvou či více státech stejnému daňovému subjektu 

vztahující se ke stejnému předmětu daně za stejné období. 

Mezinárodní dvojí zdanění pak může být také charakterizováno jako „zdanění téhož příjmu 

nebo majetku (včetně darů a dědictví) u téhož poplatníka ve dvou nebo i více státech“37. 

Účelem smluv o zamezení dvojímu zdanění však není pouze snaha zabránit opětovnému 

zdanění stejného příjmu či majetku, i když je tento účel bezpochyby nejvýznamnější, ale 

také snaha zabránit situacím, kdy by určitý příjem nebo majetek nebyl zdaněn vůbec a 

mohlo by tak docházet k daňovým únikům. Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění stanoví 

pravidla pro rozhodování o tom, který smluvní stát má právo na dotčený příjem uložit daň. 

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění by měly přispívat k podpoře obchodování mezi 

subjekty smluvních států. Zejména jako prostředek rozvoje obchodu by pak právní režim ve 

smlouvách měl být nastaven ve prospěch daňových subjektů. 

Další významný cíl smluv o zamezení dvojímu zdanění můžeme vidět ve snaze zabránit 

diskriminaci daňových rezidentů jednoho státu na území státu jiného a tím posílení právní 

jistoty investorů a podporu mezinárodního obchodu.38 

                                                 
35 V posledních letech se v českém znění smluv používá slovo dvojí ve 3. pádě, tedy „smlouvy o zamezení dvojímu 
zdanění“ místo dříve užívanému 2. pádu „smlouvy o zamezení dvojího zdanění“. Novější užití 3. pádu více odpovídá 
pravidlům české gramatiky, proto se k jeho používání přikláním i v této diplomové práci.  
36 OECD (2012) Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010), OECD Publishing, ISBN 978-
92-64-17517-4 dostupná na webových stránkách http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2010_9789264175181-en (dále jen 
„Komentář k modelové smlouvě OECD“). 
37 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 280. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-
440-7. 
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Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nemění daňovou povinnost subjektů jako takovou, 

ale pouze upravují a mění vnitrostátní právní režim zdanění. Neboli smlouvy o zamezení 

dvojímu zdanění nemohou stanovit daňovou povinnost nad rozsah určený právem daného 

státu. V případě České republiky nemohou být smlouvami o zamezení dvojímu zdanění 

stanoveny daňové povinnosti mimo rozsah stanovený zákonem a to s ohledem na článek 11 

odst. 5 Listiny základních práv a svobod39, který pro uložení daňové povinnosti vyžaduje 

právní předpis minimálně se silou zákona. 

Zároveň však dochází k již zmiňované změně daňového režimu, a jelikož tato změna může 

mít významný dopad, vyžaduje se k přijetí smluv o zamezení dvojímu zdanění schválení 

takovýchto smluv podle ústavně právních předpisů. 

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jsou ve většině případů uzavírány jako dvoustranné, 

spíše výjimečně vícestranné40.  

Česká republika má v současnosti41 80 smluv o zamezení dvojímu zdanění, z čehož 

nejstarší je smlouva uzavřená s Nizozemským královstvím z roku 197442.  

Ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění jsou používány 2 hlavní metody k dosažení 

jejích cíle. První a starší metodou je metoda vyloučení někdy také vynětí (v angličtině: 

„Exemption“). Pokud je ve smlouvě o zamezení dvojímu zdanění použita metoda 

vyloučení, pak se příjem zdaněný v zahraničí nebude zahrnovat do základu daně ve státě 

příjemce. Pokud se příjem zdaněný v zahraničí nebere v úvahu vůbec, jedná se o metodu 

úplného vynětí. Pokud se sice příjem zdaněný v zahraničí do základu daně nezapočítává, 

ale použitá sazba se vypočítá, jakoby zahraniční příjem v základu daně byl, jedná se o 

                                                                                                                                                     
38 K tomu blíže ZIKA, Václav. Výklad k mezinárodním daňovým vztahům. DANĚ. Publikováno: 17.11.1997, roč. 1997, 
č. 12. s. 2-8. Dostupné z: ASPI. 
39 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listina základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky.  
40 Např. Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou 
republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou 
demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských 
socialistických republik ze dne 21. února 1979 vyhlášena pod č. 49/1979 Sb. 
41 K datu 13. června 2013, informace dostupné na webových stránkách Ministerstva financí České republiky 
http://www2012.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv.html.  
42 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a 
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu za z majetku platná ode dne 5. listopadu 1974, vyhlášená ve Sbírce 
zákonů pod č. 138/1974 (dále jen „Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím“). 
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metodu částečného vynětí. Logicky má metoda částečného vynětí uplatnění pouze v těch 

státech, kde je sazba daně progresivní.43  

Novější metodou používanou ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění je metoda 

započtení (v angličtině: „Credit“). Metoda započtení je založena na tom, že se ve státě 

příjemce zahrnou veškeré příjmy do základu daně (jak zahraniční tak tuzemské), z takto 

určeného základu se vypočítá daň, od které se poté odečte daň zaplacená ve státě zdroje 

příjmu.44 Také u metody započtení může dojít k započtení úplnému nebo jen částečnému. 

K úplnému započtení dojde, pokud je celá částka daně zaplacená v zahraničí odečtena od 

vypočtené daně. Ve většině případů je však dovoleno odečíst daň pouze v takové výši, 

v jaké by v tuzemsku připadala na zahraniční příjem. 

6.1 Postavení smluv o zamezení dvojímu zdanění v právním řádu České 

republiky 

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jsou přijímána jako tzv. smlouvy prezidentské, 

neboli pravomoc sjednávat tyto smlouvy má podle čl. 63 Ústavy České Republiky45 

prezident. Prezident však může tuto svou pravomoc přenést na vládu nebo s jejím 

souhlasem na jednotlivé ministry, což často bývá právě případ smluv o zamezení dvojímu 

zdanění, které ve většině případů sjednává a podepisuje ministr financí.46 Prezident může 

tyto smlouvy ratifikovat pouze se souhlasem Parlamentu České republiky. Ve většině 

případů je dále vyžadována výměna ratifikačních listin nebo výměna nót, které potvrzují, že 

byly splněny požadavky vnitrostátního práva pro vstup v platnost dané smlouvy, a teprve 

poté dojde k vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv.  

Smlouvy přijaté v souladu s čl. 10 Ústavy České republiky se pak stávají součástí ústavního 

pořádku a v případě rozporu mezi mezinárodní smlouvou a zákonem má být použita 

mezinárodní smlouva.  

                                                 
43 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU, legislativní základy daňové 
harmonizace v EU se základními judikáty SD EU, včetně zapracování Lisabonské smlouvy a novelizací směrnice 
2006/112/ES. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006-, s. 194. Praktické ekonomické příručky. ISBN 978-80-7201-799-7. 
44 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 281. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-
440-7. 
45 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění (dále jen „Ústava České republiky“). 
46 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 283. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-
440-7. 



24 
 

§37 Zákona o daních z příjmů pak výslovně stanoví, že ustanovení zákona o dani z příjmu 

se použijí pouze, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví 

jinak. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění tedy budou mít přednost a pouze 

v případě, že na daný daňově-právní vztah žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění 

dopadat nebude, použijí se ustanovení Zákona o daních z příjmů. 

6.2 Výklad smluv o zamezení dvojímu zdanění 

Jak již bylo řečeno výše, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jsou smlouvami podle 

mezinárodního práva veřejného. Na jejich výklad se tedy použijí ustanovení Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu47, jelikož se v souladu s jejím článkem 1, který vymezuje 

působnost Vídeňské úmluvy o smluvním právu, jedná o smlouvy uzavírané mezi státy. 

Výklad smluv je upraven v článcích 31 až 33 Vídeňské úmluvy o smluvním právu a 

obecným pravidlem je, že „smlouva musí být vykládána v dobré víře, v souladu 

s obvyklým významem daným výrazům ve smlouvě, v jejich souvislosti, a s přihlédnutím 

k předmětu a účelu smlouvy“48. 

6.3 Vzorové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 

V současnosti je většina smluv o zamezení dvojímu zdanění připravována buď na základě 

modelové smlouvy OECD, nebo modelové smlouvy OSN. Základním rozdílem mezi 

těmito dvěma modelovými smlouvami je kriterium pro stanovení toho, který stát má právo 

příjem zdanit. Pro modelové smlouvy OECD je rozhodující, ve kterém státě je poplatník 

rezidentem, a proto je tento typ modelové smlouvy častěji využívám hospodářsky 

vyspělejšími zeměmi.  

Modelová smlouva OSN je vystavěna na principu zdroje příjmu poplatníka, tedy ke 

zdanění bude docházet ve státě zdroje, proto jsou tyto modelové smlouvy využívány 

zejména tzv. rozvojovými zeměmi49.  

                                                 
47 Vídeňská úmluva o smluvním právu ze dne 23. května 1969 vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 15/1988 
Sb.m.s. (dále jen „Vídeňská úmluva o smluvním právu“). 
48 čl. 31 odst. 1 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 
49 NERUDOVÁ, Danuše. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Daně a právo v praxi. 1.6.2007, roč. 2007, 
č. 6. DOI: 1211-7293. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d2278v3021-mezinarodni-smlouvy-
o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/.  
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Výjimku tvoří smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavírané se Spojenými státy 

americkými. Spojené státy americké mají vlastní modelovou smlouvu postavenou na 

principu státního občanství subjektů (nikoliv rezidentství jako u modelových smluv 

OECD)50. 

                                                 
50 NERUDOVÁ, Danuše. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Daně a právo v praxi. 1.6.2007, roč. 2007, 
č. 6. DOI: 1211-7293. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d2278v3021-mezinarodni-smlouvy-
o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/.  
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7. Modelová smlouva OECD 

Vzhledem k tomu, že se OECD rozsáhle věnuje problematice beneficiárního vlastníka, zdá 

se vhodné modelové smlouvě OECD a jejímu vývoji věnovat větší pozornost.  

7.1 Historie modelové smlouvy OECD 

V důsledku růstu poválečné ekonomické propojenosti států a tím vzrůstající potřebě nejen 

upravit mezinárodní zdanění jako takové, ale zároveň určitým způsobem regulovat postup 

při řešení problému vznikajících při mezinárodním zdanění a harmonizovat mezinárodní 

zdanění, vydala Rada OECD (tehdy ještě OEEC) 25. února 1955 první doporučení 

k dvojímu zdanění. 

Předchozí mezinárodní dokumenty přijaté v Mexiku (1943) a Londýně (1936), jež se týkaly 

této problematiky, sice byly státy využívány, jejich kvalita však nebyla vysoká a rozhodně 

neupravovaly principy mezinárodního zdanění uceleně. 

V důsledku stále většího tlaku na sjednocení postupů a principů mezinárodního zdanění pak 

Fiskální rada OECD započala v roce 1956 práce na návrhu jednotného modelu, který by byl 

univerzálně použitelný a jejichž výsledkem nakonec bylo vytvoření návrhu modelové 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku. Rada OECD pak vydala v roce 

1963 doporučení členským státům k revizi již existujících smluv a jejich uvedení do 

souladu s tímto návrhem. 

Na základě poznatků z praxe a komentářů jednotlivých států pak došlo v letech 1977 a 

1992 k doplněním a novým edicím modelové smlouvy a jejího výkladu. Modelovou 

smlouvu z roku 1992 začaly postupně využívat také nečlenské státy OECD, což bylo 

přijato velmi pozitivně, protože i nečlenské státy poskytovaly komentáře, které mohly být 

využity k další revizi modelové smlouvy, která přišla v roce 1997. 

Test skutečného vlastníka byl v modelové smlouvě OECD poprvé použit v roce 1977 a to 

v článcích 10 (dividendy), 11 (úroky) a 12 (licenční poplatky). V původním znění těchto 

článku nebyl pojem skutečný vlastník nijak definován a také tehdy aktuální komentář 

k modelové smlouvě OECD tento výraz nijak neobjasňoval. Vzhledem k důležitosti pojmu 

skutečný vlastník ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění však byly jak samotné články, 
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tak komentář k modelové smlouvě OECD postupně upravovány a v současnosti poskytují 

relativně podrobné vysvětlení k pojmu skutečný vlastník a stanoví návody pro aplikační 

praxi. 

7.2 Obsah Modelové smlouvy OECD 

Modelová smlouva OECD má 31 článků, rozdělených do 7 kapitol. Pro téma této 

diplomové práce mají největší význam články 10 (dividendy) 11 (úroky) a 12 (licenční 

poplatky), kde se pracuje s pojmem beneficiární neboli skutečný vlastník, a proto se jim a 

částečně také jejich vývoji budu věnovat na tomto místě. Celý obsah Modelové smlouvy 

OECD tvoří přílohu č. 1 této diplomové práce.  

7.3 Výklad Modelové smlouvy OECD 

Článek 3 odst. 2 Modelové smlouvy OECD upravuje obecné pravidlo výkladu výrazů 

použitých ale dále nedefinovaných Modelovou smlouvou OECD. V souladu s tímto 

článkem mají být výrazy použité ale nedefinované smlouvou vykládány v souladu s právem 

státu, jenž aplikuje smlouvu a to v době, kdy ji aplikuje. Toto pravidlo se však uplatní 

pouze v případě, že souvislosti nevyžadují výklad jiný. Souvislostmi, jež mohou způsobit 

jiný výklad výrazů použitých ve smlouvě, budou zejména záměry smluvních stran při 

uzavírání smlouvy a také význam těchto výrazů, jenž jim přikládá právo státu, který 

smlouvu aplikuje.  

Jedním z problémů, který byl v minulosti v souvislosti s výkladem smluv o zamezení 

dvojímu zdanění řešen, byla otázka, zda se má při aplikaci smluv používat znění 

vnitrostátních právních předpisů platných a účinných v době uzavření smlouvy o zamezení 

dvojímu zdanění nebo znění platné a účinné v době aplikace smlouvy. Toto bylo vyřešeno 

v r. 1995, kdy bylo upraveno znění modelové smlouvy OECD tak, aby bylo zřejmé, že 

k výkladu je potřeba použít znění právních předpisů platných a účinných v době aplikace 

smlouvy.  

Dalším velmi diskutovaným problémem souvisejícím s výkladem je samotný odkaz na 

vnitrostátní právní předpisy nedefinovaných výrazů. Navzdory výše uvedenému pravidlu, 

kdy rozhodným by měl být „vnitrostátní“ výklad každého konkrétního státu, který smlouvu 
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aplikuje, v rámci snahy harmonizovat mezinárodní daňové právo a také ze samotné povahy 

a smyslu smluv o zamezení dvojímu zdanění, by bylo určitě účelné a vhodné, aby pojmy, 

které jsou hojně využívány v mezinárodním daňovém právu, byly vykládány stejně, napříč 

všemi státy, jenž se účastní mezinárodního daňového systému.  

Jednotný a konsistentní výklad použitých výrazů, jak při aplikaci smluv o zamezení 

dvojímu zdanění na konkrétní případ, tak celkově v systému těchto smluv, by byl určitě 

přispěním k právní jistotě konkrétních daňových subjektů a také států a orgánů jejich 

daňové správy, které musejí podle smluv rozhodovat. 

Dalším argumentem pro jednotný výklad výrazů použitých ve smlouvách o zamezení 

dvojímu zdanění je skutečnost, že některé pojmy, jako např. beneficiární vlastník, nemusejí 

být vůbec upraveny daňovým právem konkrétního státu. 

Zároveň se dá předpokládat, že pokud státy uzavírají smlouvy podle modelové smlouvy 

OECD, chtějí, aby význam výrazů použitých v těchto smlouvách odpovídal zamýšlenému 

významu modelové smlouvy a jejího komentáře.  

 Na druhou stranu se např. Spojené státy americké přiklánějí k výkladu nedefinovaných 

výrazů podle vnitrostátního práva zejména vzhledem k možnosti daného státu rozhodovat 

v konkrétních případech flexibilně s ohledem na vývoj vlastního vnitrostátního práva. Ze 

strany států OECD, se však tento výklad Spojených států amerických nesetkává s velkou 

podporou.51 

Dalším argumentem proti „vnitrostátnímu“ a nejednotnému výkladu může být skutečnost, 

že by státy mohly úpravou svých daňových zákonů po uzavření smlouvy o zamezení 

dvojímu zdanění fakticky měnit podmínky pro uplatnění výhod, jež mají smlouvy 

poskytovat, což by nemuselo vždy odpovídat jednomu z hlavních principů smluv o 

zamezení dvojímu zdanění a to principu reciprocity52. 

                                                 
51 RYYNÄNEN, Olli. The Concept of a Beneficial Owner in the. Stockholm Institute for Scandianvian Law 1957-2009: 
44 Tax Law, January 2003. Publikováno 19.1.2003, roč. 2003, č. 44, s. 345-366. Dostupné z: 
http://www.scandinavianlaw.se/pdf/44-21.pdf.  
52 Komentář k modelové smlouvě OECD k článku 3 odst. 2, str. 81. 
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Dalším problémem výkladu, teď již výhradně spojeným s pojmem skutečný vlastník, je 

překlad tohoto pojmu do jednotlivých jazyků. Znění modelové smlouvy OECD je 

v angličtině a používá proto pojem „beneficial owner“. Jelikož je angličtina jazykem 

používaným v zemích s common law a tedy v zemích, které pojem beneficiární vlastník 

znají a používají ve svém i nedaňovém právu, zdá se být jeho použití samozřejmé. Avšak 

pro právní řády, jež jsou založeny na kontinentálním právním systému, může být už 

samotný překlad pojmu „beneficial owner“ dosti problematicky. Např. německý překlad 

„Nutzungsberechtigter“ evokuje, že vlastníkem je osoba, která má právo získat výhodu 

z daného plnění, což v podstatě odpovídá anglickému znění „beneficial owner“. Na druhou 

stranu francouzský překlad „bénéficiaire effectif“ se nevztahuje k právu získat určitou 

výhodu, ale k faktické situaci, kdy osoba určitou výhodu již získala. Český překlad 

„skutečný vlastník“ se zdá být poměrně výstižný a také v celku jednoduše pochopitelný.  

7.4 Komentář k modelové smlouvě OECD a jeho závaznost 

Komentář k modelové smlouvě OECD je, ostatně jako samotná modelová smlouva OECD, 

vypracován a aktualizován Výborem pro fiskální záležitosti OECD. Komentář k modelové 

smlouvě OECD ale není závazným právním předpisem. Jeho význam i po aplikační praxi je 

však dovozován zejména ze samotné autority organizace OECD. Důležitou roli při 

posuzování významu a závaznosti Komentáře k modelové smlouvě OECD má také 

skutečnost, že je tento komentář zpracován na velmi vysoké úrovni s hlubokou znalostí 

dané problematiky.53  

7.5 Článek 10 (dividendy), Článek 11 (úroky) a článek 12 (licenční poplatky) 

Modelové smlouvy OECD 

7.5.1 Článek 10 (dividendy) 

Zdanění dividend je upraveno v článku 10 Modelové smlouvy OECD. Základním 

pravidlem upraveným v odstavci 1 článku 10 je možnost zdanit dividendy ve státě 

příjemce. Při splnění podmínek upravených v odstavci 2 citovaného ustanovení však 

mohou být dividendy do určité míry zdaněny i ve státě zdroje.  

                                                 
53 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 285. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-
440-7. 
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Pokud je skutečný příjemce dividend společnost (jiná než osobní společnost), která drží 

nejméně 25 % kapitálu společnosti, která dividendy vyplácí, mohou být dividendy zdaněny 

i ve státě zdroje, ale daň takto uložená nesmí přesáhnout 5 % z hrubé částky dividend. Ve 

všech ostatních případech (pokud skutečným příjemcem není společnost držící minimálně 

25 % kapitálu společnosti, která vyplácí dividendy), mohou být dividendy zdaněny ve státě 

zdroje, pokud uložená daň nepřesáhne 15 % z hrubé částky dividend. Tato pravidla jsou 

nastavena v Modelové smlouvě OECD do určité míry dispozitivně a státy si při sjednávání 

smluv o zamezení dvojímu zdanění mohou upravit konkrétní limity výše zdanění a nutné 

účasti na vyplácející společnosti různě54. Komentář k modelové smlouvě OECD k odst. 2 

článku 10 uvádí, že se státy nemusejí řídit sazbou určenou v Modelové smlouvě OECD, 

avšak sazba, ke které v důsledku dvoustranných vyjednávání dojdou, nesmí být vyšší než 

sazba stanovená v modelové smlouvě OECD. 

Ke zdanění dividend tedy nedochází výlučně ve státě zdroje nebo ve státě příjemce, ale 

smlouvy o zamezení dvojímu zdanění provádí jakýsi kompromis mezi dotčenými státy, kdy 

skutečný příjemce dividend bude mít výhodnější postavení. 

7.5.2 Článek 11 (úroky) 

Základní pravidlo pro zdaňování úroků je v Modelové smlouvě OECD nastaveno ve 

prospěch státu příjemce. Článek 11 odst. 1 Modelové smlouvy stanoví, že úroky vznikající 

v jednom smluvním státě vyplacené rezidentovi jiného smluvního státu, mohou být 

zdaněny v tomto druhém státě. Obdobně jako u zdanění dividend tak není vyloučeno 

zdanění ve státě zdroje a Modelová smlouva OECD upravuje pouze možnost zdanit úroky 

ve státě příjemce.  

V odst. 2 článku 11 Modelové smlouvy OECD je upravena možnost zdanit úroky také ve 

státě zdroje, pokud je příjemce úroků jejich skutečným vlastníkem. Ve státě zdroje však 

                                                 
54 Např. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu uzavřená mezi Českou 
republikou a Dánským královstvím, jež vstoupila v platnost 17. prosince 2012 a byla vyhlášená pod č. 14/2003 Sb.m.s. 
(dále jen „Smlouva s Dánskem“) upravuje v čl. 10 možnost zdanit dividendy také ve státě zdroje za následujících 
podmínek: Pokud je skutečným vlastníkem dividend společnost (jiná než osobní společnost), která drží alespoň 10 % 
kapitálu společnosti, která dividendy vyplácí, dividendy nemohou být zdaněny ve státě zdroje, resp. uložená daň nesmí 
přesáhnout 0 % hrubé částky dividend a obdobně jsou nastavena pravidla také, pokud je skutečným vlastníkem dividend 
penzijní fond nebo jiná obdobná instituce poskytující penzijní plán. Ve všech ostatních případech mohou být dividendy 
zdaněny také ve státě zdroje, pokud uložená daň nepřesáhne 15 % hrubé částky dividend. 
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nesmí uložená daň přesáhnout 10 % hrubé částky úroků. Obdobně jako u dividend mohou 

smluvní státy sazbu snížit, ale její zvýšení není přípustné.  

Pro úplnost ještě uvádím, že za úroky budou pro účely Modelové smlouvy OECD 

považovány příjmy z pohledávek jakéhokoliv druhu, zajištěných i nezajištěných zástavním 

právem k nemovitostem, s právem účasti na zisku dlužníka i bez něj, dále příjmy z vládních 

cenných papírů, příjmy z obligací nebo dluhopisů včetně prémií a výher, které se vážou 

k těmto cenným papírům, dluhopisům nebo obligacím. Penále z těchto plateb se za úroky 

nepovažuje. Pod úroky také nespadají žádné části příjmů, které jsou považovány za 

dividendy podle článku 10 Modelové smlouvy OECD.  

7.6 Článek 12 (licenční poplatky) 

Článek 12 Modelové smlouvy OECD upravuje zdanění licenčních poplatků, za které jsou 

považovány platby jakéhokoliv druhu obdržené jako náhrada za užití nebo za právo na užití 

jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému55. 

S určitými odchylkami tato úprava odpovídá Směrnici o společném zdanění úroků a 

licenčních poplatků.  

Dle Modelové smlouvy OECD budou licenční poplatky zdaněny pouze ve státě zdroje, 

pokud je jejich příjemce jejich skutečným vlastníkem.  

7.7 Beneficiární vlastník a Modelová smlouva OECD 

OECD vykládá pojem skutečný vlastník jednotně pro účely článků 10, 11 a 12. V Návrhu 

výkladu OECD 2012 sice jeden z komentátorů navrhoval výklad rozdílný pro každý článek, 

ale tento návrh nebyl podložen žádnými argumenty a nezdá se být účelný. Také pro 

zjednodušení budu v následující části vycházet z výkladů vztahujících se k článku 10 

(dividendy) Modelové smlouvy OECD, avšak naprosto stejný výklad se uplatní při 

posuzování skutečných vlastníků úroků i licenčních poplatků.  

                                                 
55 Včetně kinematografických filmů, patentů, ochranných známek, vzorů nebo modelů, plánů, tajného vzorce nebo 
výrobního postupu nebo za informace, které se vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti průmyslové, obchodní nebo 
vědecké.  
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Původní znění Komentář k modelové smlouvě OECD56 v souvislosti s pojmem skutečný 

vlastník uvádí, že tento výraz nemá být chápán v čistě technickém smyslu. Pojem skutečný 

vlastník by měl být vždy vykládán v širších souvislostech a s ohledem na předmět a účel 

smlouvy, zejména v souvislosti se snahou zamezit dvojímu zdanění, ale také jako určitá 

prevence proti daňovým únikům.  

Dále je v Komentáři k modelové smlouvě OECD uvedeno, že v případech, kdy příjemce 

dividend jedná z pozice zástupce nebo zprostředkovatel, by bylo v rozporu s účelem smluv 

o zamezení dvojímu zdanění aplikovat úlevy těmito smlouvami poskytované. Přímý 

příjemce dividend by v takových případech byl rezidentem smluvního státu, ale skutečný 

příjemce by mohl být rezidentem státu úplně jiného.  

Výklad provedený v Komentáři k modelové smlouvě OECD byl pro praktické použití 

smluv o zamezení dvojímu zdanění a pro skutečné problémy, které se vyskytovaly při 

aplikaci těchto smluv v reálném životě, nedostatečný. Například otázku zda se má tedy 

uplatnit výklad vnitrostátní (pokud dotčený stát ve vnitrostátním právu pojem skutečný 

vlastník definoval) nebo jakýsi výklad mezinárodně platný Komentář k modelové smlouvě 

OECD neřeší.  

Z tohoto důvodu bylo ze strany OECD přistoupeno k pracím na revizi výkladu týkajícího se 

pojmu skutečný vlastník, jejichž výsledkem je Návrh výkladu OECD 2011. 

V Revidovaném výkladu se výslovně uvádí, že vnitrostátní výklad pojmu skutečný vlastník 

se pro účely smluv o zamezení dvojímu zdanění nepoužije. Výraz skutečný vlastník byl 

v modelové smlouvě OECD použit zejména za účelem doplnění sousloví „dividendy 

vyplacené (…) rezidentu druhého smluvního státu“ (v angličtině: „dividends paid to (...) a 

resident of the other contacting State“) a jen v tomto kontextu má být výraz skutečný 

                                                 
56 Pro účely této kapitoly vycházím ze znění komentáře z července 2010 tak jak je uveřejněno na webových stránkách 
http://www.oecd.org/ctp/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm viz pozn. pod čarou č. 38 výše. Změny textu Komentáře 
k modelové smlouvě OECD, k nimž došlo na základě Veřejného návrhu výkladu významu pojmu „beneficiární vlastník“ 
v Modelové smlouvě OECD z 29. dubna 2011 až 15. Července 2011 (v angličtině: Clarification of the meaning of 
“beneficial owner” in the OECD model tax convention“) (dále jen „Návrh výkladu OECD 2011“) a také na základě 
Revidovaného návrhu týkajícího se výkladu pojmu „beneficiární vlastník“ v článcích 10, 11 a 12 Modelové smlouvy 
OECD z 19. října 2012 až 15. prosince 2012 (v angličtině: „OECD model tax convention: revised proposals concerning 
the meaning of “beneficial owner” in Articles 10, 11 and 12“) (dále jen „Návrh výkladu OECD 2012“, Návrh výkladu 
OECD 2011 a Návrh výkladu OECD 2012 dále společně jen „Revidovaný výklad komentáře OECD“) budou v textu 
výslovně zmíněny. 
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vlastník vykládán. Výše uvedený výklad však neznamená automatické vyloučení 

vnitrostátního výkladu tohoto pojmu, do té míry, dokud vnitrostátní výklad odpovídá výše 

zdůrazněnému účelu57.  

Jako příklad byl v Revidovaném výkladu komentáře OECD použit trust. Pokud by správce 

trustu (v angličtině: „Trustee“) nerozdělil dividendy (které byly vyplaceny ve prospěch 

trustu58 v daném zdaňovacím období) beneficientům trustu, může být správce trustu 

považován pro účely smluv o zamezení dvojímu zdanění za skutečného vlastníka těchto 

dividend, ačkoliv právo trustů daného státu bude za skutečné vlastníky považovat 

beneficienty. 

Pojem skutečný vlastník je dále spojen s možností a právem dividendy skutečně užívat a 

nakládat s nimi (v angličtině: „use and enjoy“). Pokud je příjemce dividend pouze 

zástupcem, zprostředkovatelem, zmocněncem nebo např. správcem daného majetku, nemá 

absolutní právo s tímto majetkem (dividendami) nakládat a užívat jej. V těchto případech 

bude existovat určitý právní vztah mezi příjemcem dividend a jejich skutečným vlastníkem, 

na jehož základě bude mít příjemce dividend (dříve či později) povinnost dividendy převést 

na skutečného vlastníka. Tato povinnost však musí být navázána přímo na vyplacené 

dividendy. Pokud by povinnost převést dividendy nebyla spojena s jejich vyplacením, 

existence takovéto povinnosti neovlivní použití smlouvy o zamezení dvojímu zdanění ani 

v případě, že fakticky budou vyplacené dividendy použity k plnění této povinnosti. Typicky 

se bude jednat o případy, kdy je příjemce dividend dlužníkem nebo účastníkem finančních 

transakcí a vyplacené dividendy použije na splnění své právní povinnosti z těchto 

smluvních vztahů, ale nebyl k takovému použití vyplacených dividend smluvně zavázán. 

Omezení povinnosti převést dividendy pouze na případy, kdy je tato povinnost přímo 

spojena s vyplacenými dividendami, bylo doplněno na základě komentářů až v Návrhu 

výkladu OECD 2012. Pokud by zde toto omezení nebylo, mohlo by docházet k příliš 

                                                 
57 Toto bylo z Návrhu výkladu OECD 2012 vyškrtnuto, na základě komentářů k Návrhu výkladu OECD 2011 zejména 
s odkazem na nejednoznačnost. V Návrhu výkladu OECD 2012 je pak doplněno, že vnitrostátní výklad nemá přednost ani 
neexistuje možnost daňových subjektů vybrat si výklad příznivější, ale je pouze umožněno použít vnitrostátní výklad, 
pokud odpovídá výkladu provedenému v Komentáři k modelové smlouvě OECD.  
58 V těch právních systémech, kde má samotný trust právní subjektivitu budou dividendy vypláceny přímo trustu, 
v ostatních by se jednalo o dividendy vyplacené do právního vlastnictví správce trustu. 
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úzkému výkladu pojmu skutečný vlastník. V podstatě pokaždé, když by příjemce dividend 

použil tyto dividendy k uhrazení jakékoliv své smluvní povinnosti, mohlo by dojít 

k vyloučení použití smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, což určitě není v souladu se 

smyslem testu skutečného vlastníka pro účely smluv o zamezení dvojímu zdanění. Pokud 

by například příjemce dividend použil vyplacené dividendy k úhradě úvěru, mohlo by 

podle Návrhu výkladu OECD 2011 dojít k tomu, že by dlužník, jemuž byly vyplaceny 

dividendy, nemohl uplatnit příslušnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, ačkoliv 

skutečným vlastníkem dividend byl a mohla by se aplikovat příslušná smlouva o zamezení 

dvojímu zdanění podle daňové rezidence věřitele z úvěrové smlouvy pouze na základě 

toho, že dlužník použil vyplacené dividendy k úhradě své smluvní povinnosti. Takový 

výklad je však nepřijatelný a proto bylo doplněno, že povinnost použít vyplacený příjem 

musí být přímo spojena s tímto vypláceným příjmem. 

Příjemce dividend bude skutečným vlastníkem v těch případech, kdy má absolutní právo 

s těmito dividendami nakládat a užívat je, aniž by byl limitován smluvní nebo jinou 

povinností tyto dividendy převést na jiného.  

Pro úplnost je třeba uvést, že povinnost převést dividendy nemusí vznikat jen na základě 

smlouvy, ačkoliv tyto případy budou v praxi nejběžněji. Tato povinnost může vyplývat 

z fakticky existujících vztahů mezi příjemcem dividend a jejich skutečným vlastníkem.  

V Revidovaném výkladu je dále zdůrazněna potřeba odlišovat výklad pojmu skutečný 

vlastník pro účely smluv o zamezení dvojímu zdanění od výkladu tohoto pojmu pro jiné 

instrumenty, které jej také mohou využívat ve smyslu ultimátního nebo také konečného 

vlastníka, jímž bude většinou fyzická osoba. Pro účely smluv o zamezení dvojímu zdanění 

tedy výraz skutečný vlastník nemá být chápán a vykládán jako dohledání fyzické osoby, 

která vykonává ultimátní nebo také konečnou kontrolu nad určitou právnickou osobou59. 

                                                 
59 Tento výklad směřuje zejména na úpravy týkající se praní špinavých peněz (v angličtině: „anti-money laundering“). 
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8. Výklad pojmu skutečný vlastník v českém daňovém prostředí 

Jak již bylo uvedeno v oddíle 5.4.1 výše, Zákon o daních z příjmů ve svém §19 odst. 6 

provádí stručnou definici pojmu skutečný vlastník. Skutečným vlastníkem je dle této 

definice taková osoba, která přijímá platby pro sebe a nejedná jako zástupce 

zprostředkovatel nebo zmocněnec jiného.  

Vzhledem k významu pojmu skutečný vlastník, se však může tato definice při aplikační 

praxi jevit jako nedostačující. Také proto Ministerstvo financí vydalo Sdělení 

k problematice pojmu skutečný vlastník a také Pokyn D-286, který má sloužit jako pokyn 

k prokazování skutečného vlastnictví zahraničních entit. 

Pro úplnost ještě uvádím, že Pokyny řady D vydávané do roku 2011 Ministerstvem financí 

a nově Generálním finančním ředitelstvím nejsou obecně závaznými právními normami. 

Jedná se o pokyny, které jsou vydávány ke sjednocení interpretační praxe a jako takové 

jsou závazné pouze pro orgány finanční správy podřízené Generálnímu finančnímu 

ředitelství (dříve Ministerstvu financí). Jejich význam je však nepopiratelný a často slouží 

jako návod i pro odbornou veřejnost. Jak bylo zmíněno výše, tím, že nejsou obecně 

závaznými právními předpisy, nemohou pokyny řady D zakládat a měnit práva a povinnosti 

daňových subjektů, ale mohou sloužit jako určitý návod k tomu, jak by daný problém řešily 

relevantní daňové autority.  

8.1 Sdělení Ministerstva financí k problematice pojmu skutečný vlastník 

Jak vyplývá z výše uvedeného, pojem skutečný vlastník má velký význam v daňovém 

právu a specifikace tohoto pojmu může mít rozsáhle dopady na daňové subjekty. Proto také 

Ministerstvo financí po častých dotazech na objasnění tohoto pojmu a vzhledem k jeho 

významu vydalo v roce 2001 sdělení, jenž má pojem skutečný vlastník objasňovat, 

v souvislosti s články 10, 11 a 12 smluv o zamezení dvojímu zdanění.60  

Základ Sdělení Ministerstva financí lze spatřovat v rozlišení mezi okamžitým příjemcem a 

skutečným vlastníkem dotčených příjmů.  

                                                 
60 Sdělení č. 251/122 875/2000 Ministerstva financí k problematice pojmu „místo vedení“ a „skutečný vlastník“ 
s účinností k 29. lednu 2001, uveřejněno v č. 1/2001 Finančního zpravodaje, str. 84 (dále jen „Sdělení Ministerstva 
financí“). 
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Skutečným vlastníkem příjmů je pouze ta osoba: 

 které lze příjem objektivně přisoudit; 

 která jej zdaňuje; 

 která doopravdy získává užitek z tohoto příjmu; a  

 která je též vlastníkem aktiv (právního titulu k těmto příjmům)61.  

Okamžitým příjemce je proti tomu osoba: 

- které je příjem poukázán bez ohledu na to, zda z něj má skutečný užitek; 

- která jedná jako zprostředkovatel nebo pověřenec pro někoho jiného; a 

- která není ve státě své rezidence skutečným vlastníkem příjmů a tudíž ho ani 

nezdaňuje.62 

Závěry ze Sdělení Ministerstva financí lze tedy shrnout tak, že pokud je příjemce pouze 

prostředníkem, přes nějž příjem pouze protéká a daňové právo jeho rezidence jej 

nepovažuje za skutečného vlastníka, bude také pro účely českého daňového práva 

považován pouze za okamžitého příjemce a výhody poskytnuté smlouvami o zamezení 

dvojímu zdanění na něj nebude možno uplatnit. Pokud však bude příjemce vlastníkem 

právního titulu k příjmu a bude z něj skutečně získávat užitek, bude považován pro daňové 

účely v České republice za skutečného vlastníka, a bude mít nárok na výhody poskytované 

smlouvami o zamezení dvojímu zdanění. 

Sdělení Ministerstva financí také zdůrazňuje, že tento výklad pojmu skutečný vlastník a 

skutečnost, že ve starších smlouvách o zamezení dvojímu zdanění není pojem skutečný 

vlastník používán, neznamená žádnou faktickou změnu výkladu tohoto pojmu. Starší 

smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které pojem skutečný vlastník neobsahují a hovoří 

pouze o „příjemci, který je rezidentem v určitém státě“ mají být vykládány jednotně 

s novějšími smlouvami zejména s ohledem na to, že doplnění pojmu skutečný vlastník do 

                                                 
61 Článek 2 Sdělení Ministerstva financí.  
62 Čl. 2 Sdělení Ministerstva financí. 
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smluv o zamezení dvojímu zdanění znamená pouze přesnější formulaci při zachování stejné 

podstaty úpravy.  

8.2 Prokazování skutečného vlastnictví zahraničních entit v českém právu  

Pokyn Ministerstva Financí D-28663 má za cíl zajistit jednotný postup při zdanění příjmů 

daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území České republiky.  

Pokyn D-286 nahrazuje s účinností od 1. ledna 2006 Pokyn D-9064. Podle pravidel 

uvedených v Pokynu D-90 mohl daňový poplatník automaticky uplatnit výhody 

poskytované smlouvami o zamezení dvojímu zdanění, pokud byl tento příjemce rezidentem 

druhého smluvního státu dané smlouvy o zamezení dvojího zdanění, tedy pokud měl sídlo 

nebo bydliště v druhém smluvním státě. V případě pochybností si měl plátce daně, dříve 

než takovou úhradu do ciziny provedl, vyžádat předložení potvrzení daňového úřadu státu 

rezidence příjemce, že skutečně je osobou, na níž se daná smlouva o zamezení dvojímu 

zdanění vztahuje.  

Pokyn D-286 Ministerstva financí nově stanoví důraz na existenci skutečného vlastnictví 

příjmů ze zdrojů na území České republiky osobě, která je daňovým rezidentem 

konkrétního druhého státu, když ve svém čl. 1 stanoví, že „tato osoba musí být i skutečným 

vlastníkem těchto příjmů a dané příjmy musí být podle daňového práva tohoto státu 

považovány za příjmy této osoby, případně musejí být naplněny další podmínky stanovené 

příslušnou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění“. 

Ministerstvo financí ve svém Pokynu D-286 tedy určitým způsobem přesouvá rozhodnutí o 

tom, zda je subjekt skutečným vlastníkem příjmů na stát rezidence tohoto subjektu. Pokud 

bude subjekt schopen prokázat, že podle svého vnitrostátního práva je skutečným 

vlastníkem příjmů a daňovým rezidentem daného státu, měly by se na něj úlevy 

poskytované smlouvami o zamezení dvojímu zdanění vztahovat. 

                                                 
63 Pokyn č. D-286 Ministerstva financí ke zdanění příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR, čj.: 
49/85 663/2005-493, s účinností od 1. ledna 2006, uveřejněný v č. 10/2005 Finančního zpravodaje na str. 950 (dále jen 
„Pokyn D-286“). 
64 Pokyn č. D-90 Ministerstva financí k postupu při zjišťování daňového domicilu, čj.: 251/45 502/94, s účinností od 30. 
srpna 1994, uveřejněný v č. 7/1994 Finančního zpravodaje (dále jen „Pokyn D-90“). 



38 
 

Dále v Pokynu D-286 Ministerstvo financí zdůrazňuje, že plátce daného příjmu, který 

automaticky uplatňuje výhody poskytované danou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění, 

musí být schopen prokázat splnění podmínek pro poskytnutí těchto výhod v rámci 

příslušného daňového řízení65.  

Ministerstvo financí dále k prokázání skutečnosti, že je příjemce skutečným vlastníkem 

takto vyplacených příjmů uvádí, že lze využít zejména prohlášení příjemce příjmů 

(zahraniční osoby), že je skutečným vlastníkem podle daňového práva druhého státu. 

Prohlášení vlastníka je pouze doporučený způsob prokázání skutečného vlastnictví, a pokud 

bude zahraniční osoba, schopna prokázat skutečné vlastnictví jinak, měl by být takový 

postup akceptovatelný66. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.4 výše, český rezident, který je plátcem daně a vyplácí 

příjmy zahraniční osobě, která je skutečným vlastníkem, může aplikovat výhody 

poskytované smlouvami o zamezení dvojímu zdanění, přip. Zákonem o daních z příjmů, 

bude ale muset být schopen prokázat skutečné vlastnictví příjemce těchto příjmů. 

                                                 
65 Klasicky půjde o daňovou kontrolu českého subjektu, který vyplatil příjem zahraničnímu rezidentovi a uplatnil při tom 
konkrétní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. 
66 S ohledem na použití slova „zejména“ před výčtem skutečností k prokázání splnění podmínek pro uplatnění výhod 
v Pokynu D-286.  
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9. Pojem beneficiární vlastník v soudních rozhodnutích 

9.1 Vybraná rozhodnutí zahraničních soudů týkající se pojmu beneficiární 

vlastník ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění 

9.1.1 Rozhodnutí nizozemského Nejvyššího soudu 

Nejvyšší nizozemský soud (v nizozemštině: „Hoge Raad“) se ve svém rozhodnutí ze dne 4. 

dubna 199467 zabýval významem pojmu skutečný (beneficiární) vlastník v souvislosti se 

smlouvou o zamezení dvojímu zdanění. Společnost se sídlem ve Velké Británii koupila od 

nizozemské společnosti kupóny na výplatu dividend jiné nizozemské společnosti. K tomuto 

převodu došlo těsně poté, co nizozemská společnost rozhodla o výplatě dividend, ale 

předtím než došlo k jejich skutečnému vyplacení. Britská společnost, která kupóny 

vlastnila, se pak snažila uplatnit daňové výhody poskytované článkem 10 odst. 2 smlouvy o 

zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi Velkou Británií a Nizozemským královstvím.  

Nizozemský nejvyšší soud v tomto případě rozhodl, že britská společnost, jež vlastnila 

kupóny je skutečným vlastníkem dividend ve smyslu příslušné smlouvy o zamezení 

dvojímu zdanění i přes to, že nevlastní podkladové aktiva (akcie nizozemské společnost, 

která dividendy vyplácela). Soud dále uvedl, že britská společnost je skutečným vlastníkem 

dividend, neboť má možnost s nimi volně disponovat. Nejedná ani jako zástupce ani jako 

zmocněnec, a proto se stala beneficiárním vlastníkem dividend, i když vlastníkem akcií 

jako takových je společnost jiná.  

9.1.2 Rozhodnutí ve věci Aiken Industry vs. Commissioner 

Mezi propojenými společnostmi registrovanými ve Spojených státech amerických, 

Honduraské republice a nepřímou mateřskou společností této honduraské společnosti byly 

uzavřeny tzv. back-to-back smlouvy o úvěrech s totožnými částkami a stejným úrokem. Na 

základě relevantních smluv o zamezení dvojímu zdanění nepodléhaly takto vyplacené 

úroky žádné srážkové dani. Pokud by byly úroky vyplaceny přímo americkou společností 

nepřímé matce honduraské společnosti, aplikovala by se podle daňových zákonů Spojených 

států amerických srážková daň ve výši 30 %.  

                                                 
67 č. 28638, BNB 1994/217. 
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Daňový soud Spojených států amerických (v angličtině: „United States Tax Court“), který 

ve věci vydal rozhodnutí dne 5. srpna 197168, s důrazem na identitu částky úvěrů i výše 

úroků a s ohledem na zřejmé propojení mezi společnostmi, neuznal aplikaci smluv o 

zamezení dvojímu zdanění a provedenou transakci kvalifikoval jako pokus o vyhýbání se 

srážkové dani, jež měla být aplikována v souladu s daňovými zákony Spojených států 

amerických. 

Přesto, že honduraská společnost nebyla společností založenou pouze pro „daňové účely“, 

soud rozhodl, že vyplacení úroků společnosti69 musí v sobě zahrnovat určité opanování 

těchto prostředků a možnost jejich kontroly a honduraská společnost tuto možnost kontroly 

neměla a v dané transakci vystupovala jako zprostředkovatel, který vybíral úroky pro 

jiného (v angličtině „collection agent“). 

9.1.3 Rozhodnutí ve věci Northern Indiana Public Services Co. vs. 

Commissioner70 

Společnost registrovaná ve Spojených státech amerických založila dceřinou společnost na 

ostrově Curacao (v té době součást Nizozemských Antil, na kterou se vztahovala smlouva o 

zamezení dvojímu zdanění uzavřená mezi Spojenými státy americkými a Nizozemskými 

Antilami). Curacauská dceřiná společnost si půjčila 70 milionů USD při úroku 17,25 % a 

poté poskytla půjčku mateřské americké společnosti ve stejné výši (tj. 70 milionů USD) při 

úroku 18,25 %.  

Obdobně jako v případě Aiken Industry, díky aplikaci smlouvy o zamezení dvojímu 

zdanění, nepodléhaly takto vyplacené úroky srážkové dani.  

V tomto případě však Nejvyšší odvolací soud Spojených států amerických rozhodl ve 

prospěch daňových subjektů a potvrdil, že se srážková daň nebude uplatňovat. Rozdíl 

oproti případu Aiken Industy byl zejména v tom, že Curacauská dceřiná společnost získala 

díky takto provedeným transakcím významný profit. Soud dovodil, že z tohoto zisku 

                                                 
68 56 T.C. 925 (1971). 
69 K problematice výkladu slovního spojení „vyplacení úroků“ více v kapitole 7.7 výše. 
70 105 T.C. 341, 350 (1995). 
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dceřiné společnosti, spočívajícím v 1% rozdílu úrokové sazby, lze usuzovat, že se nejedná 

pouze o zprostředkovatele.  

9.1.4 Rozhodnutí ve věci Indofood International Finance Limited vs. JP 

Morgan Chase NA London Branch71 

Zajímavostí je, že rozhodnutí ve věci Indofood se netýkalo čistě daňově-právního sporu, ale 

jednalo se o civilní spor mezi věřitelem a dlužníkem ohledně jejich právního vztahu 

vyplývajícího z úvěrové smlouvy. 

Skutková podstata sporu je poměrně komplikovaná. Indonéská společnost žádala o úvěr. 

Pokud by jí však byl úvěr poskytnut napřímo, uplatnila by se na vyplácené úroky 20% 

srážková daň. Místo toho tedy založila mauricijskou dceřinou společnost, která poté získala 

úvěr, a pro zjednodušení můžeme říct, že společnosti JP Morgan vystupovala jako věřitel 

tohoto úvěru. Úrok takto vyplacený indonéskou společností mauricijské dceřiné společnosti 

pak díky smlouvě o zamezení dvojímu zdanění podléhal pouze 10% srážkové dani. Úrok 

vyplacený mauricijskou společností nepodléhal žádné srážkové dani.  

Pro posouzení sporu ve věci Indofood mají také velký význam podmínky stanovené 

v úvěrové smlouvě mezi indonéskou mateřskou společností a její mauricijskou dceřinou 

společností. Úvěry byly poskytnuty ve stejné výši se stejným úrokem. Splatnost úroků byla 

nastavena tak, že indonéská mateřská společnost měla zaplatit úrok jeden den a mauricijská 

dceřiná společnost měla stejný úrok zaplatit hned další den. Ve skutečnosti platby probíhaly 

přímo od indonéské mateřské společnosti ke společnosti JP Morgan.  

Podle britského Nejvyššího odvolacího soudu (v angličtině: „English High Court“) pak 

podmínky v úvěrové dokumentaci v podstatě zakazovaly mauricijské dceřiné společnosti 

splnit svou povinnost vyplatit úroky společnosti JP Morgan jinak než právě z jí 

vyplacených úroků od mateřské indonéské společnosti. Nejvyšší odvolací soud pak 

vzhledem k podmínkám úvěrové dokumentace a skutečností, že úroky byly placeny 

napřímo společnosti JP Morgan dovodil, že mauricijská dceřiná společnost neměla žádnou 

možnost kontroly nad jí vyplacenými dividendami.  

                                                 
71 č. A3/2005/2497. 
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Následně byla zrušena smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Indonésií a Mauricijskou 

republikou, což znamenalo, že úroky by byly zdaněny 20% srážkovou daní. Uvěrová 

dokumentace však osahovala ustanovení, které v případě, že vyplácené úroky budou 

zdaněny vyšší než 10% srážkovou daní, zavazovalo subjekt vyplácející úroky zvýšit hrubou 

částku vyplacených dividend tak, aby vyplacené dividendy po zdanění stále dosahovaly 

stejné výše (jako při uplatnění 10% srážkové daně). V případě, že pro dlužníka neexistovala 

žádná rozumná cesta, jak tomuto vyššímu zdanění zabránit, měl podle úvěrové 

dokumentace možnost úvěr předčasně splatit.  

Tímto se dostáváme k hlavní podstatě případu Indofood: Indonéská mateřská společnost se 

domáhala předčasného splacení, neboť podle ní neexistovala žádná rozumná cesta, jak 

vysokému zdanění zabránit. Společnost JP Morgan však namítala, že indonéská mateřská 

společnost má možnost založit jinou dceřinou společnost se sídlem v Nizozemském 

království, které mělo s Indonésií uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, která 

by opět umožnila zdanění úroků srážkovou daní ve výši 10 %. Proti tomuto řešení se však 

indonéská mateřská společnost ohradila s tím, že by taková nizozemská společnost nebyla 

skutečným beneficiárním příjemcem úroků a že by nebyla rezidentem Nizozemského 

království pro daňové účely.  

Vzhledem k tomu, že v úvěrové dokumentaci bylo volbou jurisdikce určeno, že případné 

spory bude rozhodovat britský soud, dospěl případ Indofood až k britskému Nejvyššímu 

odvolacímu soudu. Ten jednohlasně rozhodl, že navrhovaná nizozemská dceřiná společnost 

by nebyla skutečným vlastníkem vyplacených úroků pro účely daňového práva.  

Nejvyšší odvolací soud tedy dovodil, že nizozemská dceřiná společnost měla jen 

limitovanou možnost kontroly přijatých úroků, a ani takto provedenými transakcemi 

nezískala žádný zisk a navrhované řešení, které spočívalo v založení nizozemské 

společnosti, by k uplatnění relevantní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Nizozemím 

nevedlo, protože by takto vzniklá společnost nebyla skutečným příjemcem úroků.  

Je třeba zmínit, že britský Nejvyšší odvolací soud, který případ rozhodoval, nebyl složen 

s odborníků na mezinárodní daňové právo. Navíc rozhodovali soudci se znalostí common 
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law a tudíž znalostí výkladu pojmu beneficiární vlastník tak, jak jej chápe právo ekvity a 

trustů.  

Soudci britského Nejvyššího odvolacího soudu však přesto ve svém rozhodnutí odkázali na 

mezinárodně-ekonomický význam tohoto pojmu, tak jak je proveden v komentáři 

k modelové smlouvě OECD. Výklad komentáře k modelové smlouvě OECD vyžaduje pro 

splnění testu skutečného příjemce úroků možnost kontroly přijatých úroků a skutečný 

užitek z přijatých úroků. Navrhovaná nizozemská dceřiná společnost by dle názoru 

britského Nejvyššího odvolacího soudu tyto podmínky nesplnila, a proto nebyla rozumným 

řešením pro indonéskou mateřskou společnost a ta byla tedy oprávněna úvěr předčasně 

splatit.  

Rozhodnutí ve věci Indofood vyvolalo velkou reakci odborné veřejnosti, kdy mnoho 

mezinárodních koncernových skupin přehodnocovalo své daňové struktury z obavy, že by 

jim relevantní správci daně s ohledem na rozhodnutí ve věci Indofood mohli odmítnout 

aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění a poskytnutí daňových výhod, které tyto 

smlouvy poskytují. Hlavními argumenty britského Nejvyššího odvolacího soudu totiž byly 

skutečnosti, že nizozemská společnost by neměla žádnou kontrolu nad jí vyplácenými 

úroky a z transakce neměla žádný zisk. Jenže v úplně stejném postavení byla i původní 

mauricijská společnost, na kterou byla v počáteční fázi transakce smlouva o zamezení 

dvojímu zdanění aplikována, a zároveň obdobné struktury byly pro uplatnění výhod ze 

smluv o zamezení dvojímu zdanění často využívány. 

9.1.5 Shrnutí výkladu pojmu beneficiární vlastník v rozhodnutích 

zahraničních soudů 

Z výše popsaných rozhodnutí, lze tedy shrnout, že k uplatnění výhod poskytovaných 

smlouvami o zamezení dvojímu zdanění a tedy k prokázání skutečného vlastnictví, musí 

společnost, která v transakci působí jako určitý prostředník, minimálně získat transakcí 

určitý profit, aby byla uznána za skutečného vlastníka příjmů. 

Jak bylo uvedeno výše v kapitole 7.7 výše beneficiárním vlastníkem je pro účely smluv o 

zamezení dvojímu zdanění taková osoba, která má právo s příjmem (úroky, dividendy, 
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licenční poplatky) nakládat a skutečně jej užívat. Pokud je příjemce pouze zástupcem, 

zprostředkovatelem nebo zmocněncem, nemá absolutní právo s těmito příjmy nakládat a 

užívat je, a proto jej nelze považovat za skutečného beneficiárního vlastníka. 

Aby bylo možno uplatnit výhody poskytované smlouvami o zamezení dvojímu zdanění, 

musí mít skutečný vlastník možnost a právo s příjmy svobodně nakládat. Pokud nastane 

situace, kdy bude tato možnost s příjmy nakládat omezena ať smluvně nebo na základě 

faktických vztahů, nebude možno vlastníka příjmů považovat za skutečného vlastníka pro 

účely smluv o zamezení dvojímu zdanění. Toto lze demonstrovat na případu Indofood.  

Ať bereme v potaz původní mauricijskou společnost nebo navrhovanou nizozemskou 

společnost, na základě podmínek v úvěrové dokumentaci a samotného jednání dotčených 

subjektů (tedy že úroky byly vypláceny napřímo), mauricijská (příp. nizozemská) 

společnost nebyla nadána vlastnickou svobodou ve vztahu k vypláceným úrokům. 

Existovala zde totiž smluvní povinnost mauricijské společnosti vyplatit přijaté úroky 

věřiteli - společnosti JP Morgan, která teprve měla možnost s vyplacenými úroky volně 

disponovat a proto byla jejich skutečným vlastníkem pro účely smluv o zamezení dvojímu 

zdanění.  

Z výše uvedených soudních rozhodnutí však také plyne, že hodnocení toho, zda příjemce 

(v těchto případech) úroků jedná jako zástupce, zprostředkovatel nebo zmocněnec nelze 

posuzovat čistě na základě právních definic pojmů zástupce, zprostředkovatel nebo 

zmocněnec v daných právních řádech. Jak je ostatně uvedeno hned v úvodu Komentáře 

modelové smlouvy OECD, žádný z těchto pojmů nesmí být vykládán čistě technicky, ale 

vždy je třeba zhodnotit konkrétní situaci jak z pohledu daňově-právního, tak 

ekonomického, či hospodářského.  

9.2 Rozhodování Nejvyššího správního soudu České republiky v otázkách 

skutečného vlastnictví a smluv o zamezení dvojímu zdanění 

9.2.1 Postoupení práva na výplatu dividend – 5 Afs 106/2009 – 112 
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Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci žalobce VENET MANAGEMENT LIMITED, 

kyperské společnosti proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hl. m. Prahu v řízení o 

kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze. 

Česká společnost jakožto postupitel uzavřela 29. června 2004 smlouvu o postoupení 

pohledávky s kyperskou společností jakožto postupníkem. Předmětem této smlouvy bylo 

bezplatné postoupení práva na vyplacení dividendy za účetní období roku 2003. Česká 

společnost vlastnila akcie společnosti, která dividendy vyplácela a valná hromada této také 

české společnosti rozhodla o vyplacení dividend dne 17. června 2004. 

Při výplatě dividend uplatnila česká společnost 15% srážkovou daň, neboť neuplatnila 

Smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Kyprem72 a její článek 10, který umožňoval zdanit 

dividendy pouze 10% srážkovou daní ve státě zdroje.73 

Kyperská společnost podala na tento postup stížnost ke správci daně I. stupně, který řízení 

zastavil s ohledem na nepřípustnost podání, neboť kyperskou společnost vůbec 

nepovažoval za poplatníka ve smyslu §6 odst. 2 Zákona o správě daní a poplatků. 

Konečné rozhodnutí pak v této věci vynesl až Nejvyšší správní soud, který potvrdil 

rozhodnutí soudů nižších instancí, že kyperská společnost poplatníkem daně není.  

Ačkoliv se v tomto případě jednalo o otázku, zda je nebo není kyperská společnost 

poplatníkem daně ve smyslu našeho Zákona o správě daní a poplatků, pokud bychom tento 

problém chápali šířeji, soud v podstatě rozhodoval o tom, zda je kyperská společnost 

skutečným příjemcem dividend a zda se tedy mohou uplatnit daňové úlevy poskytované 

Smlouvou o zamezení dvojímu zdanění s Kyprem.  

Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku zaměřil na posouzení podstaty práva akcionáře 

podílet se na zisku a práva na výplatu dividend, které může být předmětem postoupení. 

Nejvyšší správní soud argumentoval tak, že právo podílet se na zisku společnosti patří mezi 

základní majetková práva akcionáře a jako takové je úzce navázáno na osobu akcionáře. 

                                                 
72 Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění 
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 15. dubna 1980, vyhlášená pod č. 
30/1981 Sb. (dále jen „Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem“). 
73 Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem v aplikovaném znění neobsahovala pojem skutečný vlastník.  
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Akcionář se tohoto práva ani nemůže apriori dopředu vzdát. Akcionář může pouze 

v konkrétních případech převést právo na výplatu konkrétního podílu na zisku za určité 

období. Ačkoliv je tedy připuštěno, aby právo na vyplacení konkrétní dividendy bylo 

osamostatněno a mohlo být např. postoupeno jiné osobě, je vždy v prvé řadě úzce spjato 

s osobou akcionáře. Právo na výplatu dividend se osamostatňuje teprve v okamžiku, kdy 

valná hromada společnosti rozhodla o jejich výplatě, přičemž přiznané dividendy 

představují určitý nárok akcionáře, vyjádřený jako závazek společnosti vůči akcionářům, 

který je následně snížen o daň stanovenou zvláštní sazbou zákona. 

Tuto argumentaci Nejvyšší správní soud dále doplnil v tom smyslu, že pokud by společnost 

vydala dividendový kupón, s nímž by právo na výplatu dividend spojila, mohla by být 

situace jiná, ale v tomto konkrétním případě došlo pouze k převodu konkrétního práva na 

výplatu dividendy.  

V závěrečné části rozsudku pak Nejvyšší správní soud uvádí, že předmětem daně jsou 

dividendové příjmy plynoucí z účasti v akciové společnosti, a proto musejí být dividendy 

zdaněny vždy v závislosti na daňovém domicilu vlastníka akcie.  

Hlavním argumentem Nejvyššího správního soudu, kterým podložil své rozhodnutí 

v daném případě, tedy byla právní povaha smlouvy o postoupení pohledávky. S 

rozhodnutím Nejvyššího správního soudu by se dalo polemizovat zejména s ohledem na 

výklad pojmu skutečný vlastník v Komentáři k modelové smlouvě OECD, který hned 

v úvodním ustanovení říká, že pojem skutečný vlastník nemá být vykládán čistě technicky. 

V posuzovaném případě má také významnou roli skutečnost, že smlouva o postoupení 

pohledávky byla uzavřena až po rozhodnutí valné hromady společnosti o výplatě dividend, 

a proto lze přisvědčit názoru Nejvyššího správního soudu, že se v tomto konkrétním 

případě jednalo o postoupení práva na výplatu konkrétního podílu na zisku za konkrétní 

období. Domnívám se, že by ale situace mohla být posouzena jinak, pokud by například 

mezi akcionářem a kyperskou společností existovala určitá generální dohoda o postoupení 

všech i budoucích pohledávek na výplatu dividend. Pak by akcionář neměl možnost 

kontroly nad danými příjmy a skutečnou kontrolu by měla pouze kyperská společnost.  
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S ohledem na rozhodnutí nizozemského Nejvyššího soudu popsané v bodě 9.1.1 výše pak 

lze souhlasit s tvrzením Nejvyššího správního soudu, že také v případě, kdyby společnost 

vyplácející dividendy vydala dividendové kupóny, by situace měla být posouzena jinak. 

Vlastnictví (nebo držba) daného dividendového kupónu by pak byla zřejmým důkazem o 

možnosti skutečně nakládat s dividendovými příjmy a kontrolovat je, a proto se domnívám, 

že v takové situaci by měl být vlastník dividendových kupónů považován za skutečného 

vlastníka i pro účely smluv o zamezení dvojímu zdanění.  

Je ovšem na místě poznamenat, že Nejvyšší správní soud rozhodoval v době, kdy Komentář 

k modelové smlouvě OECD a relevantním ustanovením neobsahoval tak rozsáhlý výklad 

jako nyní.  

9.2.2 Existence společnosti pouze pro daňové účely - 2 Afs 86/2010 – 141 

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci žalobce Elektrárny Opatovice, a. s. proti 

žalovanému Finanční ředitelství v Hradci Králové v řízení o kasační stížnosti žalovaného 

proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. 

Česká akciová společnost byla v holdingu ovládána britskou společností. Tato britská 

společnost nejprve postoupila práva na výplatu dividend na holandskou společnost, která 

ale později přesunula své sídlo také do Velké Británie. Proto založila britská ovládající 

společnost novou nizozemskou společnost, která se stala majoritním vlastníkem české 

akciové společnosti.  

Správce daně neuznal nizozemskou společnost, za příjemce dividend neboť tvrdil, že 

dividendy pouze protékaly touto společností do britské mateřské společnosti a proto má být 

aplikována Smlouva o zamezení dvojího s Velkou Britanií74, a nikoliv Smlouva o zamezení 

dvojího zdanění s Nizozemím75. Na podporu svých tvrzení uvedl, že dividendy byly na 

základě žádosti nizozemské společnosti vyplaceny přímo na účet britské společnosti, 

nizozemská společnost neměla žádné zaměstnance a pouze 3 ředitele. Jako další argument 

byl použit evropský business plán celé holdingové skupiny, kde mělo být také uvedeno, že 

                                                 
74 Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, která vstoupila v platnost 20. 
prosince 1991, vyhlášená pod č. 89/1992 Sb. (dále jen „Smlouva o zamezení dvojího s Velkou Britanií“). 
75 Viz. pozn. č. 48. 
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nizozemská společnost má sloužit pouze pro daňové účely a dividendy jí mají pouze 

protékat do britské společnosti.  

Ačkoliv byl hlavní otázkou řešenou Nejvyšším správním soudem spíše procesní postup 

správce daně, Nevyšší správní soud ve svém rozhodnutí uvedl i závěry důležité pro výklad 

pojmu skutečný vlastník.  

Nejvyšší správní soud zdůraznil, že důkazy, jež získal správce daně, dostatečně nepodpořily 

tvrzení, že nizozemská společnost byla založena pouze za účelem obcházení daňových 

povinností.  

Dle názoru nejvyššího soud byl jediným důkazem toho, že nizozemská společnost měla být 

založena pouze jako jakási průtočná entita pro uplatnění daňových výhod poskytovaných 

Smlouvou o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím, evropský business plán holdingové 

skupiny. Skutečnost, že dividendy byly vypláceny přímo britské společnosti, nebude 

automaticky znamenat, že nizozemská společnost nebyla skutečným vlastníkem těchto 

vyplacených dividend. 

S tvrzením, že nizozemská společnost ve skutečnosti nevykonávala žádné jiné aktivity a 

sloužila čistě pro daňové účely, se Nejvyšší správní soud vypořádal konstatováním, že 

správce daně pro tato tvrzení v době svého rozhodování neměl dostatečné podklady. Zda by 

však takováto skutečnost, pokud by byla prokázaná, měla význam, již Nejvyšší správní 

soud neřešil.  

Nejvyšší správní soud se dále zabýval tím, zda má na posuzovaný případ nějaký vliv 

skutečnost, že Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem neobsahuje pojem 

„skutečný vlastník“ a odkázal na Sdělení Ministerstva financí č. 251/122 875/2000 

k problematice pojmu „místo vedení“ a „skutečný vlastník“. Nejvyšší správní soud tedy 

v této souvislosti dovodil, že: „Stěžovateli tak lze přisvědčit v tom, že mezinárodní 

smlouvu s Nizozemím by nebylo možno užít, pokud by nizozemská společnost 

nevykonávala práva spojená s vlastnictvím akcií a dividendy by přes ni pouze „protékaly“ 

za účelem vyhnutí se dani“. Tímto tedy i Nejvyšší správní soud potvrdil závěry ve Sdělení 

Ministerstva financí, že i v případě starších smluv, ve kterých ještě pojem skutečný vlastník 
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nebyl použit, je třeba tyto smlouvy vykládat a chápat stejně jako smlouvy, které již tento 

pojem obsahují. Doplnění pojmu skutečný vlastník do modelové smlouvy OECD totiž 

nelze chápat jako zavedení nového systému, ale pouze přesnější formulace toho stávajícího.  

Závěry Nejvyššího správního soudu v tomto případě lze tedy shrnout následovně: Samotná 

skutečnost, že dividendy byly vyplaceny přímo mateřské společnosti vlastníka akcii, 

nestačí k odmítnutí poskytnutí výhod smluv o zamezení dvojímu zdanění. Kontrolu toho, 

zda by transakce splnila test skutečného vlastníka je potřeba provádět vždy a to i 

v případech, kdy relevantní smlouva o zamezení dvojímu zdanění tento pojem neobsahuje. 

K prokázání toho, zda byla společnost založena jen za daňovými účely, mohou posloužit i 

interní dokumenty dané holdingové skupiny jako jsou business plány, a proto by 

společnosti měly důkladně zvažovat, co v takovýchto dokumentech uvádějí. 
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10. Správa cizího majetku v Novém občanském zákoníku 

Jak již bylo vysvětleno výše, pojem beneficiární vlastník je v anglosaské právní 

terminologii používán k oddělení práv k majetku, jenž má osoba, která není právním 

vlastníkem (v angličtině: „Legal Title Holder“) a práv osoby, která je v právním slova 

smyslu vlastníkem majetku, ale fakticky jej spravuje právě ve prospěch beneficienta.  

V jurisdikcích založených na římském právu, tedy v oblastech tzv. civilního práva takovéto 

rozdělení vlastnictví není běžné a jeho pochopení může být i pro právní veřejnost poněkud 

problematické.  

V souvislosti se sbližováním a prolínáním obou systému, anglosaského a civilně-právního, 

však v praxi dochází čím dál častěji k situacím, kdy i právníci z civilně-právních jurisdikcí 

musejí rozumět a používat instituty angloamerického práva.  

Jednoznačným důkazem tohoto vývoje je institut správa cizího majetku a potažmo úprava 

svěřenských fondů, kterou provádí díl 6 (§1400 až §1474) Nového občanského zákoníku76. 

Ustanovení týkající se správy cizího majetku byla do Nového občanského zákoníku 

převzata z quebeckého občanského zákoník77 a společně s částí týkající se svěřenského 

fondu představují zavedení institutů ne úplně běžných v kontinentálním právu. Tato úprava 

byla hospodářsky, sociálně i právně velmi potřebná a v našem soukromém právu byl její 

nedostatek silně znát.78 

Správcem cizího majetku je podle zákonné úpravy každý, komu je svěřena správa cizího 

majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného neboli beneficiant79. Nový občanský 

zákoník upravuje dvě formy správy cizího majetku a to správu prostou a plnou.  

Prostou správu vykonává správce cizího majetku tím, že činí vše, co je nutné k zachování 

tohoto majetku. Správce musí dbát o zachování podstaty a účelu majetku a jeho změna je 

možná pouze s přivolením beneficianta. Ke zcizení majetku je také potřeba souhlasu 
                                                 
76 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, účinný od 1. ledna 2014 (dále jen „Nový občanský 
zákoník“). 
77 čl. 1260 až 1370, Kanada. Civil Code of Quebec. [on-line]. [cit. 1.6.2013]. Dostupné z: 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ_1991/CCQ1991_A.ht
ml. 
78 Důvodová zpráva k Novému občanskému zákoníku k §1400 až §1404. 
79 §1400 Nového občanského zákoníku. 
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beneficianta, kromě případů, kdy je takovéto zcizení majetku v zájmu zachování jeho 

hodnoty, podstaty a účelu spravovaného majetku, případně hrozí-li majetku rychlá zkáza 

nebo je-li pravděpodobné, že majetek rychle ztratí na hodnotě. 80 

Naproti tomu při plné správě cizího majetku může správce se spravovaným majetkem činit 

vše, co je potřebné k jeho zachování, zhodnocení nebo rozmnožování.81 

Nový občanský zákoník dále vymezuje základní pravidla správy, např. povinnosti 

beneficianta vůči správci a naopak, pravidla vyúčtování a možnosti ukončení správy.  

10.1 Svěřenský fond v Novém občanském zákoníku 

Správa cizího majetku představuje úpravu obecnou ke speciální úpravě svěřenských fondů. 

Svěřenské fondy jsou podrobně upraveny v díle 6, oddíl 4 Nového občanského zákoníku.  

Svěřenský fond vznikne vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele. Zakladatel pak tento 

majetek na základě smlouvy nebo pořízení pro případ smrti svěří správci svěřenského 

fondu k určitému účelu a svěřenský správce je zavázán tento majetek držet a spravovat. 

K majetku vloženému do svěřenského fondu vniká oddělení a nezávislé vlastnictví 

a svěřenské správce je povinen se tohoto majetku ujmout a spravovat jej. Vlastnická práva 

k majetku vykonává svěřenský správce vlastním jménem ale na účet svěřenského fondu.  

Nový občanský zákoník výslovně uvádí, že majetek svěřenského fondu není ve vlastnictví 

ani jedné ze zúčastněných osob. Tedy není majetkem ani zakladatele ani správce 

svěřenského fondu, ani osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno (obmyšlený). 

Úprava svěřenského fondu provedená Novým občanským zákoníkem byla taktéž převzata 

z quebeckého občanského zákoníku a to zejména s ohledem na to, že quebecké právo je 

založeno na systému kontinentálního práva a přizpůsobilo tento čistě common law institut 

právnímu systému kontinentálnímu82. Toto přizpůsobení můžeme vidět zejména ve 

vymezení majetku svěřenského fondu jako majetku, ke kterému vzniklo oddělené 

a nezávislé vlastnictví. Jak bylo popsáno v úvodní kapitole 2.2, pokud by se jednalo o trust 

                                                 
80 §1405 a násl. Nového občanského zákoníku.  
81 §1409 a násl. Nového občanského zákoníku. 
82 K tomu blíže Důvodová zpráva k Novému občanskému zákoníku k §1448 a násl.  
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v angloamerickém právním systému, došlo by k oddělení beneficiárního a právního 

vlastnictví.  

Svěřenský správce tedy není právním vlastníkem majetku svěřenského fondu, pouze 

vlastnická práva k tomuto majetku vykonává. Důvodová zpráva k Novému občanskému 

zákoníku k tomuto dále uvádí, že svěřenský správce není vlastníkem, neboť není nadán 

vlastnickou svobodou. Nedostatek vlastnické svobody svěřenského správce svým 

způsobem koresponduje s výkladem pojmu skutečný vlastník pro daňové účely, neboť 

k prokázání skutečného vlastnictví je v daňovém právu také vyžadována možnost 

s majetkem volně disponovat a mít nad ním určitou kontrolu.  

Zákonodárce tak zavedl do našeho právního řádu institut common law, z něhož pojem 

beneficiární vlastník vznikl, ale zavedení toho pojmu se vyhnul. Což je pochopitelné, neboť 

zavedení odděleného vlastnictví ve smyslu beneficiárního a právního vlastnictví tak, jak jej 

chápe common law, je pro náš čistě kontinentální právní řád těžko představitelné. 

Na druhou stranu vniká jakési oddělené a nezávislé vlastnictví majetku svěřenského fondu, 

kdy obmyšlenému (v právu trustů podle anglického práva by jím byl beneficiární vlastník) 

vniká právo na plnění. 

10.2 Zdanění majetku svěřenského fondu 

Rekodifikace soukromého práva v České republice se výrazně projeví v mnoha právních 

oblastech. Jednou z oblastí, kde je potřeba promítnou změny, které rekodifikace přináší, 

opravdu silná, je daňové právo. Ať již se jedná o změny terminologické nebo faktické 

spojené jak s jiným chápáním některých institutů tak se skutečností, že díky rekodifikací 

bude české právo obsahovat některé instituty úplně nové, bude potřeba tuto změnu 

v daňových zákonech promítnout. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

v současnosti projednává vládní Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti 

s rekodifikací83.  

                                                 
83 Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rektifikací soukromého práva – EU, Sněmovní tisk 
1004, dostupný na webových stránkách http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1004&CT1=0. (dále jen „Návrh 
zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací“) 
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Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací by měl novelizovat 

také Zákon o daních z příjmů mimo jiné v souvislosti s novým institutem svěřenských 

fondů. 

Návrh zákona o změně daňových zákonů staví svěřenský fond do pozice poplatníka daně 

z příjmu právnických osob a to přesto, že svěřenský fond jako takový nebude mít dle 

Nového občanského zákoníku právní subjektivitu. Pro účely daňové mu však Návrh zákona 

o změně daňových zákonů daňovou subjektivitu přiznává. Svěřenský fond by tedy měl mít 

obdobný daňový režim, jako jiní poplatníci daně z příjmů právnických osob.  

Vyčlenění majetku zakladatele a jeho vložení do svěřenského fondu by mělo být 

osvobozeno od daně. Příjem svěřenského fondu by měl být průběžně zdaňován běžnou 

sazbou daně z příjmů právnických osob. Plnění beneficientům, které bude pocházet pouze 

ze zisku z majetku svěřenského fondu, by v souladu s nově zavedenou úpravou zdanění 

dividend nemělo podléhat zdanění. Neboť vyplacený podíl na zisku byl již zdaněn na 

úrovni samotného svěřenského fondu a nebude tedy docházet k ekonomickému dvojímu 

zdanění.  

Pokud bude beneficientům vypláceno plnění přímo z majetku svěřenského fondu, který do 

něj vložil zakladatel (tedy ne ze zisků svěřenského fondu) důvodová zpráva k Návrhu 

zákona o změně daňových zákonů uvádí, že se bude v podstatě jednat o bezúplatné předání 

majetku obmyšlenému, a proto by při vyplacení majetku svěřenského fondu beneficientům 

mělo dojít ke zdanění těchto příjmů beneficienty jako při darování případně dědění.  

Pokud byl majetek vložen do svěřenského fondu darováním pro případ smrti, podle §4b pro 

fyzické osoby a §19b pro právnické osoby Zákona o daních z příjmů ve znění Návrhu 

zákona o změně daňových zákonů, by pak mělo být přijetí tohoto majetku beneficientem od 

daně osvobozeno.  

Jak bylo řečeno výše, úprava svěřenského fondu vychází z quebeckého občanského 

zákoníku. Kanadské daňové právo také nepovažuje převod majetku do trustu za dispozici 

s majetkem pro daňové účely, proto nedochází ke zdanění při vkladu majetku do trustu, 

neboť nedochází ke změně skutečného vlastníka. 
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Nový občanský zákoník se tedy vypořádal s oddělením beneficiárního a právního 

vlastnictví tak, že k majetku svěřenského fondu vzniká nezávislé oddělené vlastnictví. 

Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací pak tento problém 

vyřešil přiznáním daňové subjektivity svěřenskému fondu, který bude považován za 

poplatníka daně z příjmů právnických osob. 
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11. Závěr 

V současném (mezinárodním i českém) daňovém právu může mít rozhodnutí o tom, zda je 

osoba, které je vyplácen příjem, skutečným vlastníkem těchto příjmů, významné dopady. 

Rozsah a vymezení pojmu beneficiární neboli skutečný vlastník má velký význam jak 

z pohledu samotného daňového subjektu, který se bude logicky snažit o uplatnění výhod, 

které daňové právo skutečným vlastníkům nabízí, tak pro státy, které se snaží zamezit 

daňovým únikům a určitým způsobem regulovat chování daňových subjektů.  

S pojmem beneficiární vlastník se můžeme v daňovém právu setkat zejména v oblasti 

přímých daní a to daní z příjmů. V souvislosti s pojmem beneficiární vlastník je používána 

daň vybíranou srážkou. Osoba vyplácející příjem beneficiárnímu vlastníkovi má povinnost 

uplatnit na takto vyplácený příjem srážkovou daň. Beneficiární vlastník pak bude 

poplatníkem daně, neboť jeho příjmy budou podrobeny dani. Osoba vyplácející příjmy 

beneficiárnímu vlastníkovi pak bude plátcem, protože bude pod vlastní majetkovou 

odpovědností odvádět správci daň sraženou poplatníkovi neboli skutečnému vlastníkovi 

příjmů. Rozhodnutí o daňově-právním statutu příjemce vyplácených příjmů, tedy zda bude 

nebo nebude skutečným vlastníkem a tím pádem bude či nebude poplatníkem daně, může 

mít, jak již bylo řečeno, významné dopady.  

Právní předpisy totiž v případech, kdy poplatníkem daně je skutečný vlastník vyplácených 

příjmů, mohou poskytovat značné daňové výhody. Daň sražená plátcem může být výrazně 

nižší (i nulová), pokud je příjem vyplácen skutečnému vlastníkovi, než v případech, kdy je 

pouze prostředníkem nebo zástupcem, kterým příjmy jen protékají.  

První konkrétní oblastí, kterou jsem se ve své diplomové práci zabývala, a která používá 

pojem beneficiární neboli skučný vlastník je evropské právo, konkrétněji Směrnice o 

společném zdanění úroků a licenčních poplatků.  

Ta stanoví jednotná pravidla pro zdanění úroků a licenčních poplatků poskytovaných 

přidruženými společnostmi při přeshraničních transakcích tak, aby nedocházelo k jejich 

znevýhodnění oproti transakcím prováděným v rámci jednoho státu. Účelem Směrnice o 

společném zdanění úroků a licenčních poplatků je tedy zajistit, že transakce prováděné 
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mezi přidruženými společnostmi z různých členských států budou stejně výhodné jako 

obdobné transakce provedené v jednom členském státě.  

Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků poskytuje vlastní, byť stručnou 

definici pojmu skutečný vlastník. Subjekt bude považován za skutečného vlastníka úroků a 

licenčních poplatků, pokud bude přijímat úroky a licenční poplatky pro sebe a nikoliv pro 

jinou osobu jako zprostředkovatel příp. zástupce, správce majetku nebo zmocněnec. Pro 

stálou provozovnu bude pro splnění testu skutečného vlastnictví podle Směrnice o 

společném zdanění úroků a licenčních poplatků vyžadováno, aby pohledávka nebo právo, z 

nichž úroky nebo licenční poplatky plynou, byly fakticky spojeny s danou stálou 

provozovnou. 

Pro účely Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků je tedy potřeba, aby 

subjekt jednal za sebe a příjem, který mu je vyplácen, přijímal pro sebe nikoliv jako 

zástupce. Základním definičním znakem pojmu beneficiární vlastník, vyplývajícím z 

definice provedené směrnicí, je tedy povinnost přijímat vyplácený příjem pro sebe a nikoliv 

pro třetí osobu.  

Další směrnicí, která pracuje s pojmem skutečný vlastník, je Směrnice o zdanění úrokových 

příjmů z úspor. Právní vymezení pojmu skutečný vlastník je však pro účely této směrnice 

odlišné a to zejména s ohledem na to, že Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor 

dopadá na fyzické osoby. Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor zavádí efektivní 

zdanění příjmů plynoucím fyzickým osobám, které jsou rezidenti jednoho státu, z úspor ve 

formě úroků vznikajícím ve státě jiném.  

Skutečným vlastníkem však bude, za splnění dalších podmínek stanovených touto směrnicí, 

každá fyzická osoba, které bude příjem vyplacen, pokud nebude prokázáno jinak. Ačkoliv 

je právní vymezení skutečného vlastníka pro účely Směrnice o zdanění úrokových příjmů 

z úspor dosti odlišné, domnívám se, že toto souvisí pouze se skutečností, že směrnice 

dopadá na fyzické osoby. Obsah tohoto pojmu by však měl být vykládán stejně jako 

například u Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků a to v tom smyslu, 

že o skutečného vlastník příjmu, fyzickou osobu, se bude jednat vždy, když bude příjem, 

který jí byl vyplacen, přijímat pro sebe a nikoliv jako prostředník. To ostatně plyne i 
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z možností, které Směrnice poskytuje k prokázání toho, že fyzická soba skutečným 

vlastníkem daných příjmů není.  

Lze tedy říci, že fyzická osoba, bude automaticky považována za skutečného vlastníka (pro 

účely Směrnice o zdanění úrokových příjmů z úspor), zatímco společnosti budou muset 

(pro účely Směrnice o zdanění úroků a licenčních poplatků) své skutečné vlastnictví 

prokazovat. 

Obě výše zmíněné směrnice byly do českého Zákona o daních z příjmů implementovány 

bez velkých odchylek. Díky Směrnici o zdanění úroků a licenčních poplatků se do zákona 

dostala stručná definice skutečného vlastníka příjmů, odpovídající vymezení ve směrnici. 

Skutečným vlastníkem bude ta osobu, která přijímá platby ve svůj prospěch a která nejedná 

jako zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu. 

Skutečným vlastníkem úrokových příjmů je v souladu se Směrnicí o zdanění úrokových 

příjmů z úspor také fyzická osoba, které je úrokový příjem vyplacen, poukázán nebo 

připisován anebo pro kterou je taková výplata připisování nebo poukázání zajišťována, 

pokud neprokáže jinak. 

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jsou důležitým nástrojem regulace mezinárodního 

systému zdanění. Jejich hlavním cílem je, jak ostatně plyne ze samotného názvu, zabránění 

dvojímu zdanění, avšak slouží také k zabránění situacím, kdy by některý příjem nebo 

majetek nebyl zdaněn ani jednou a docházelo tak k daňovým únikům a dále také k podpoře 

mezinárodního obchodu a regulaci chování subjektů.  

Pojem beneficiární vlastník hraje významnou roli ve smlouvách o zamezení dvojímu 

zdanění, neboť je používán v článcích 10 (dividendy), 11 (úroky) a 12 (licenční poplatky). 

Z modelových smluv má pro výklad pojmu beneficiární vlastník největší význam modelová 

smlouva OECD.  

Prvním problémem, který se v souvislosti s výkladem pojmu beneficiární vlastník 

vyskytnul je skutečnost, že se jedná o pojem smlouvami o zamezení dvojímu zdanění 

používaný, ale nedefinovaný. Výkladové pravidlo smluv o zamezení dvojímu zdanění pak 

stanoví, že pojmy v modelové smlouvě používané, ale nedefinované mají být vykládány 
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v souladu s právem státu, jež aplikuje smlouvu a to v době, kdy ji aplikuje. Toto pravidlo se 

však limituje tak, že se použije pouze v případě, že souvislosti nevyžadují výklad jiný, kdy 

těmito souvislostmi bude zejména význam výrazu používaných ve vnitrostátním právu 

státu, který smlouvu aplikuje. 

Autonomní výklad pojmu skutečný vlastník jednotlivými státy však může být velmi 

problematický. Vezmeme-li v potaz snahu států o určitou daňovou harmonizaci nebo 

koordinaci, pak by byl jednotný výklad napříč státy určitě na místě, také s ohledem na 

posílení právní jistoty daňových subjektů. Dalším argumentem proti vnitrostátnímu 

výkladu pojmu je skutečnost, že v některých právních systémech se tento pojem vůbec 

nevyskytuje. Jako institut, který vznikl a je založen na principech angloamerického práva, 

státy s kontinentálním systémem práva většinou žádný výklad tohoto pojmu mít nebudou, 

protože je prostě kromě daňových účelů ve svém právu nepoužívají.  

Navíc lze říci, že pokud státy uzavírají smlouvy podle modelu OECD, mají v úmyslu 

používat pojmy tak, jak je chápe OECD (byť přímo v modelové smlouvě definovány 

nejsou).  

Proto se jednoznačně přikláním k jednotnému výkladu pojmu skutečný vlastník. Toto je 

ostatně potvrzeno i rozhodnutím britského Nejvyššího odvolacího soudu ve věci Indofood, 

který se přiklonil k mezinárodně-ekonomickému výkladu pojmu (byť rozhodovali soudci se 

znalostí pojmu beneficiární vlastník ze svého vnitrostátního práva).  

Na objasnění výkladu a záměrů OECD má velký vliv Komentář k modelové smlouvě 

OECD. Rozbor a výklad provedení v Komentáři k modelové smlouvě OECD bychom 

mohli shrnout následovně:  

- pojem beneficiární vlastník a další související pojmy nelze pro účely smluv o 

zamezení dvojímu zdanění vykládat čistě technicky, vždy je potřeba zabývat se 

podstatou dané věci v širších souvislostech a s přihlédnutím k předmětu a účelu 

smlouvy; 

- výklad pojmu beneficiární vlastník vnitrostátním právem daného státu je použitelný, 

avšak pouze do té míry, dokud neodporuje významu mezinárodně-ekonomickému; 
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- skutečný vlastník musí mít možnost příjem skutečně užívat a nakládat s ním, musí 

tedy být nadán určitou vlastnickou svobodou a musí mít z příjmu opravdový a 

skutečný profit; 

- skutečný vlastník nesmí být smluvně nebo fakticky povinen s vyplaceným příjmem 

naložit určitým specifickým způsobem, tím by došlo k omezení jeho vlastnické 

svobody. 

Nutnost mít skutečný a opravdový profit lze demonstrovat na rozhodnutích ve věci Aiken 

Industry a ve věci Northern Indiana Public Services Co. Daňový soud a Nejvyšší odvolací 

soud Spojených států amerických umožnily uplatnit výhody poskytované smlouvami o 

zamezení dvojímu zdanění a tedy potvrdily existenci skutečného vlastnictví, u těch 

transakcí, kde i když společnost působila jako určitý prostředník, získala alespoň 

z provedení transakce určitý profit. Pak byla za skutečného vlastníka příjmů uznána. 

Také Ministerstvo financí České republiky poskytlo určitý návod k výkladu pojmu 

beneficiární vlastník. V případě, že příjemce je pouze prostředníkem, přes nějž příjem 

pouze protéká a daňové právo státu jeho rezidence jej nepovažuje za skutečného vlastníka, 

bude také pro účely českého daňového práva považován pouze za okamžitého příjemce a 

výhody poskytnuté smlouvami o zamezení dvojímu zdanění na něj nebude možno uplatnit. 

Pokud však bude příjemce vlastníkem podkladového aktiva (právního titulu) k příjmu a 

bude z něj skutečně získávat užitek, bude považován pro daňové účely v České republice za 

skutečného vlastníka, a bude mít nárok na výhody poskytované smlouvami o zamezení 

dvojímu zdanění.  

V souvislosti s tímto výkladem Ministerstva financí České republiky a zejména nutnosti 

vlastník podkladových aktiv prokázat skutečné vlastnictví příjmů, je potřeba doplnit, že 

Nejvyšší nizozemský soud ve svém rozhodnutí ze dne 4. dubna 1994 dospěl k opačnému 

názoru. V případě převodu dividendových kupónů Nejvyšší nizozemský soud dovodil, že 

skutečnost, že společnost nevlastní podkladová aktiva (samotné akcie) nebrání skutečnému 

vlastnictví příjmů společnosti, jež drží dividendové kupóny. 
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V české aplikační praxi pak nalezneme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pojící se se 

smlouvami o zamezení dvojímu zdanění, která v podstatě odpovídají výkladu pojmu 

skutečný vlastník jak soudy zahraničními, tak Komentáři k modelové smlouvě OECD.  

Svěřenský fond, jak je upraven v Novém občanském zákoníku, má působit jako náhražka 

trustů v našem kontinentálním právu. S oddělením beneficiárního a právního vlastnictví, 

které je s trusty spojeno, se zákonodárce vyrovnal tak, že k majetku vloženému do 

svěřenského fondu vzniká oddělené nezávislé vlastnictví a v podstatě se jedná o majetek 

nikoho. V souvislosti s daňovým právem má zákonodárce v úmyslu vyřešit problém 

odděleného vlastnictví tak, že svěřenskému fondu věnuje daňovou svéprávnost a bude jej 

považovat za subjekt daně. 
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12.3 Právní předpisy 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění. 

 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 

 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 

v platném znění. 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. 

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů, v platném znění. 

 Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 

531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění. 
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 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, účinný od 1. ledna 2014. 
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 Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků 

a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států. 

 Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě 

úrokových plateb. 

 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským 

královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 

z příjmu za z majetku platná ode dne 5. listopadu 1974, vyhlášená ve Sbírce zákonů 

pod č. 138/1974. 

 Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi 

Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, 

Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou 

demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou 

republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 21. února 1979 

vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 49/1979. 

 Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské 

republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z 

příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 15. dubna 1980, vyhlášená ve Sbírce 

zákonů pod č. 30/1981. 

 Vídeňská úmluva o smluvním právu ze dne 23. května 1969 vyhlášená ve Sbírce 

mezinárodních smluv pod č. 15/1988. 

 Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní 

z příjmu a zisků z majetku, která vstoupila v platnost 20. prosince 1991, vyhlášená ve 

Sbírce zákonů pod č. 89/1992. 

 Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 

z příjmu uzavřená mezi Českou republikou a Dánským královstvím, jež vstoupila 

v platnost 17. prosince 2012 a byla vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 

14/2013. 
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Court“) ze dne 7. října 2005, č A3/2005/2497 ve věci Indofood International Finance 

Limited vs. JP Morgan Chase NA London Branch. 

 Rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 27. května 2010, čj. 5 

Afs 106/2009 – 112. 

 Rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 10. června 2011, čj. 2 

Afs 86/2010 – 141. 

12.5 Ostatní 

 Pokyn č. D-90 Ministerstva financí k postupu při zjišťování daňového domicilu, čj.: 

251/45 502/94, s účinností od 30. srpna 1994, uveřejněný v č. 7/1994 Finančního 

zpravodaje. 

 Sdělení č. 251/122 875/2000 Ministerstva financí k problematice pojmu „místo 

vedení“ a „skutečný vlastník“ s účinností k 29. lednu 2001, uveřejněno v č. 1/2001 

Finančního zpravodaje, str. 84. 

 Pokyn č. D-286 Ministerstva financí ke zdanění příjmů daňových nerezidentů 

plynoucích ze zdrojů na území ČR, čj.: 49/85 663/2005-493, s účinností od 1. ledna 

2006, uveřejněný v č. 10/2005 Finančního zpravodaje na str. 950. 
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13. Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Obsah modelové smlouvy OECD 
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14. Příloha č. 1 (Obsah modelové smlouvy OECD) 

Obsah OECD modelové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění příjmů a majetku 
(v angličtině: „Summary of OECD Model tax convention“) 

  
Článek 1 - Osoby, na které se smlouva vztahuje (v angličtině: „Persons Covered“) 
Článek 2 - Daně, na které se smlouva vztahuje (v angličtině: „Taxes Covered“) 
Článek 3 - Všeobecné Definice (v angličtině: „General Definitions“) 
Článek 4 - Rezident (v angličtině: „Resident“) 
Článek 5 - Stálá provozovna (v angličtině: „Permanent establishment“) 
Článek 6 - Příjmy z nemovitého majetku (v angličtině: „Income from immovable property“) 
Článek 7 - Zisky podniků (v angličtině: „Business profits“) 
Článek 8 - Mezinárodní doprava (v angličtině: „Shipping, inland waterways transport and air 

transport“) 
Článek 9 - Sdružené podniky (v angličtině: „Associated enterprises“) 
Článek 10 - Dividendy (v angličtině: „Dividends“) 
Článek 11 - Úroky (v angličtině: „Interest“) 
Článek 12 - Licenční poplatky (v angličtině: „Royalties“) 
Článek 13 - Zisky ze zcizení majetku (v angličtině: „Capital gains“) 
Článek 14 - Vypuštěn 
Článek 15 - Příjmy ze zaměstnání (v angličtině: „Income from employment“) 
Článek 16 - Tantiémy (v angličtině: „Directors’ fees“) 
Článek 17 - Umělci a sportovci (v angličtině: „Artistes and sportsmen“) 
Článek 18 - Penze (v angličtině: „Pensions“) 
Článek 19 - Veřejné funkce (v angličtině: „Government Service“) 
Článek 20 - Studenti (v angličtině: „Students“) 
Článek 21 - Ostatní příjmy (v angličtině: „Other income“) 
Článek 22 - Majetek (v angličtině: „Capital“) 
Článek 23 - Vyloučení dvojího zdanění (v angličtině: „Methods for elimination of double taxation“) 

23A metoda vynětí (v angličtině: „Exemption Method“) 
23B metoda zápočtu (v angličtině: „Credit Method“) 

Článek 24 - Zákaz diskriminace (v angličtině: „Non-discrimination“) 
Článek 25 - Řešení případů dohodou (v angličtině: „Mutual Agreement procedure“) 
Článek 26 - Výměna informací (v angličtině: „Exchange of information“) 
Článek 27 - Pomoc při výběru daní (v angličtině: „Assistance in the collection of taxes“) 
Článek 28 - Členové diplomatických a konzulárních úřadů (v angličtině: „Members of diplomatic 

missions and consular posts“) 
Článek 29 - Územní působnost (v angličtině: „Territorial extension“) 
Článek 30 - Vstup v platnost (v angličtině: „Entry into force“) 
Článek 31 - Výpověď (v angličtině: „Termination“) 
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15. Abstrakt 

15.1 Abstrakt v anglickém jazyce 

BENEFICIAL OWNER IN TAX LAW 

In many instances, the concept of beneficial owner can be found in tax law, enabling the 

taxpayers to lower the taxation of their income.  

Despite the fact that the term beneficial owner is not very commonly used in the Czech law, 

interpretation of this term is important part of the international tax law. Therefore, the 

purpose of my Theses is to review relevant laws (including Czech tax law, international tax 

law, European law, and relevant Czech and international court’s decisions) to determine 

common characteristics of the term beneficial owner as it is used in the above mentioned 

fields of law. 

In the European law, the term beneficial owner can be found in two European directives – 

“Interest and royalty payments directive” and “Income savings directive”. Although there 

are differences between the interpretation on the term beneficial owner in these European 

directives (based mostly on the fact that one directive is applicable to natural persons 

whereas the other one to legal entities), we can say that the purpose and aim of the 

regulation is the same. 

The OECD and its fiscal committee are concern with the interpretation and appropriate 

application of the term beneficial owner in the international tax law, especially as it is part 

of Articles 10, 11 and 12 of the OECD Model Tax Convention. There is a long history of 

interpretation of the term beneficial owner for the purposes of the double taxation treaties. 

Basic test set up by OECD, which must be passed to acquire the benefits from double 

taxation treaties, can be summarized as follows: The beneficial owner must have real power 

over the income in question and have real profit from the income; the term cannot be 

interpreted in the purely technical sense; and domestic law interpretation is applicable as 

long as it doesn’t interfere with the international tax law interpretation.  
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15.2 Abstrakt v českém jazyce  

S pojmem beneficiární vlastník se nejčastěji setkáme v daňovém právu. Při splnění určitých 

podmínek umožňuje tento institut daňovým poplatníkům snížit svou daňovou zátěž.  

Přesto, že pojem beneficiární vlastník není úplně běžně používán v českém právu, výklad 

tohoto pojmu má důležitou roli v mezinárodním daňovém právu. Z tohoto důvodu jsem se 

ve své diplomové práci snažila zahrnout relevantní právní předpisy a českou i mezinárodní 

judikaturu (zahrnující české daňové právo, mezinárodní daňové právo a evropské 

směrnice), abych určila základní znaky tohoto pojmu, které jsou obecně aplikovatelné na 

pojem beneficiární vlastník napříč všemi těmito oblastmi.  

V evropském právu je pojem beneficiární vlastník používán ve dvou směrnicích – 

„Směrnice o zdanění úroků a licenčních poplatků“ a „Směrnice o zdanění úrokových 

příjmů z úspor“. Přesto, že se výklad pojmu beneficiární vlastník v těchto směrnicích může 

rozcházet (zejména s ohledem na to, že jedna směrnice je aplikovatelná na fyzické osoby, 

zatímco druhá na právnické osoby) hlavní smysl a účel úpravy je stejný u obou směrnic.  

Správný výklad a aplikace pojmu beneficiární vlastník je klíčový také pro fiskální výbor 

OECD, zejména s ohledem na to, že jej používají články 10, 11 a 12 modelové smlouvy 

OECD. Historie výkladu pojmu beneficiární vlastník pro účely mezinárodního daňového 

práva a zejména komentáře OECD k modelové smlouvě je velmi dlouhá. OECD nastavilo 

následující základní test, který musí být splněn pro uplatnění daňových výhod 

poskytovaných smlouvami o zamezení dvojímu zdanění: beneficiární vlastník musí 

skutečně daný příjem ovládat, užívat jej a nakládat s ním a mít z něj skutečný výhody, 

pojem nesmí být vykládán v čistě technickém smyslu, a vnitrostátní úprava a výklad se 

použijí pouze v případě, že neodporují výkladu mezinárodnímu. 
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