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1. ÚVOD 

V době, kdy pokračující globalizace světové ekonomiky posiluje mezinárodní ori-

entaci českých podniků, volný pohyb služeb nabývá na dramatickém významu. 

Mají-li firmy působit v mezinárodním kontextu, musí mimo jiné využívat vlastní 

zaměstnance v cizích zemích. 

 

Vyslání pracovníků do zahraničí se stalo běžnou firemní praxí. Slabý rozvoj tu-

zemské ekonomiky vede k tomu, že s tématem vyslání zaměstnanců budou v bu-

doucnu konfrontovány firmy všech velikostí. Motivace k vyslání pracovníků bývá 

různorodá - cílem není jen rozšíření znalostí zaměstnanců, mnohdy může být 

hlavním důvodem k časově omezenému využití tuzemských zaměstnanců v za-

hraničí i zakládání poboček v zahraničí. Úkolem zaměstnanců pak bývá imple-

mentace know-how tuzemského zaměstnavatele v cizině. 

Manažeři a majitelé firem si uvědomují čím dál tím více, že být úspěšný v mezi-

národním kontextu, pracovat efektivně a s ohledem na aktuální stav ekonomiky, je 

novou oblastí, kterou je potřeba naučit se chápat. Z tohoto důvodu se má práce 

zabývá právními a kreativními aspekty vyslání pracovníků, především z pohledu 

jejich vysílajících podniků.  

Činnost v zahraničí může ovlivnit především základ daně podniků ve skupině. 

Vzájemné obchodní vztahy se musí realizovat za cenu obvyklou. Zákonodárce 

vyžaduje od jednotlivých podniků koncernu, aby jejich obchodní vztahy probíhaly 

za stejných podmínek jako smluvní vztahy s třetími osobami, na základě předem 

uzavřených písemných smluv a byly dokumentovány. Tyto zásady mají zabránit 

svévolnému a neřízenému transferu zisku firmy do zemí s nižší daňovou zátěží. 

V první kapitole své práce objasním obvyklé pojmy a obecné povinnosti, jež 

vznikají vysílajícímu podniku. 

Dále se budu zabývat definicí daňového rezidenta a určení států, jímž při vyslání 

do států, s nímž jsou / nejsou uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění, ná-

leží právo zdanit příjmy. 
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Soustředím se především na daňové posouzení příjmů vyslaných pracovníků, tedy 

příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

Následně popíši metody zamezující dvojí zdanění a definuji součásti příjmů osvo-

bozených od daně z příjmů a sloužících daňově optimální formě vyslání. Kon-

krétní smlouvy popíše autor z pohledu daňově relevantních ustanovení, jež mohou 

být obsažené ve smlouvách o vyslání. Výsledkem budou různé formy vyslání a 

popis jejich případných rizik, zejména na příkladech vyslání do Německa, Ruska 

a Číny.  

Dále autor prodiskutuje mezinárodní pronájem pracovní síly, jehož koncepce se 

zejména z daňového hlediska velmi podstatným způsobem liší od vysílání za-

městnanců do zahraničí. 

V předposlední části se zaměřím na oblast sociálního zabezpečení. Poslední kapi-

tola obsahuje závěr, ve kterém se snažím poskytnout své vlastní subjektivní zhod-

nocení předmětné právní úpravy. 
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2. VÝZNAM VYSLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI 

GLOBALIZACE 

2.1 . Definice pojmu „vyslání” 

2.1.1. Pojem „vyslání“ v pracovním právu 

Je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslán k 

výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republi-

ky, vztahuje se na něj dle § 319 odst. 1 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. úprava 

České republiky, zejména pokud jde o 

a) maximální možnou délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku, 

b) minimální délku dovolené za kalendářní rok, případně její poměrnou část, 

c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za práci 

přesčas, 

d) bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

e) pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a zaměst-

nankyň do konce devátého měsíce po porodu, také mladistvých zaměstnanců, 

f) rovné podmínky a zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz dis-

kriminace, 

g) pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání. 

 

Předcházející věta se nepoužije, jsou-li práva vyplývající z právních předpisů 

členského státu Evropské unie, z něhož byl zaměstnanec původně vyslán k výko-

nu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, pro něho výhodnější. Důležité 

je i zjištění, že výhodnost se posuzuje u každého práva vyplývajícího z pracovně-

právního vztahu samostatně. 

Ustanovení § 319 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. bylo do zákoníku práce zapra-

cováno na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/71/ES, o vyslá-

ní zaměstnanců v rámci poskytování služeb. Tato směrnice se vztahuje 

na zaměstnavatele se sídlem v jednom členském státě, kteří vysílají zaměstnance 
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do jiného členského státu v rámci volného poskytování služeb dle článku 49 

Smlouvy o založení Evropského společenství. Pro účely směrnice se vyslaným 

zaměstnancem rozumí zaměstnanec, který po omezenou dobu vykonává práci na 

území jiného členského státu, než ve kterém obvykle pracuje před vysláním. Nad-

národním poskytováním služeb se podle směrnice rozumí: 

 vyslání zaměstnance zaměstnavatelem na území jiného členského státu 

na náklady zaměstnavatele, současně pod jeho vedením, na základě smlouvy 

uzavřené mezi podnikem vysílajícím zaměstnance a stranou, pro kterou jsou 

služby určeny a která je činná v tomto vysílajícím členském státě, za předpo-

kladu, že po dobu vyslání existuje platný pracovní poměr mezi vysílajícím 

zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem, 

 vyslání zaměstnance do organizace nebo podniku náležejícího ke skupině 

podniků na území členského státu za předpokladu, že po dobu vyslání existuje 

platný pracovní poměr mezi vysílajícím zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

 pronajímání zaměstnance agenturou práce uživateli se sídlem nebo vykonáva-

jícímu svou činnost na území některého členského státu za předpokladu, že po 

dobu vyslání existuje platný pracovní poměr mezi agenturou a zaměstnancem. 

 

Základními znaky vysílání zaměstnanců podle výše uvedené směrnice jsou tedy: 

(i) výkon činnosti (poskytování služeb) zaměstnancem pro třetí subjekt na území 

členského státu, kam je zaměstnanec zaměstnavatelem vyslán, a současně (ii) ča-

sová omezenost této činnosti. V případě, že jsou dosaženy tyto znaky vyslání, jsou 

členské státy dle směrnice přímo povinny bez ohledu na právní předpisy platné 

pro daný pracovní poměr mezi vysílajícím zaměstnavatelem a vyslaným zaměst-

nancem zajistit, aby vysílající zaměstnavatelé poskytli svým zaměstnancům vy-

slaným na území jiného členského státu alespoň základní pracovní podmínky 

uvedené směrnicí (jsou to kupříkladu - minimální délka dovolené, minimální 

mzda, v České republice viz citovaný § 319 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.) tak, 

jak jsou stanoveny příslušnou právní úpravou členského státu, ve kterém je práce 

vyslaného pracovníka vykonávána. Z této povinnosti mohou však jednotlivé člen-

ské státy stanovit určité výjimky, zároveň není vyloučeno použití právní úpravy 

členského státu, z něhož byl zaměstnanec vyslán, pokud pro vyslaného zaměst-
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nance stanoví příznivější pracovní podmínky než právní úprava členského státu, 

ve kterém zaměstnanec vykonává činnost – zejména se tak činí u stanovení mini-

mální délky dovolené.  

Pokud jsou ale nároky vyplývající z právních předpisů členského státu Evrop-

ských společenství, z něhož byl zaměstnanec vyslán, pro zaměstnance výhodnější, 

použije se právní úprava tohoto členského státu, přičemž výhodnost se musí posu-

zovat u každého pracovněprávního nároku samostatně. Česká republika využila 

možnosti stanovit konkrétní výjimky z výše uvedené povinnosti, a to v případě 

poskytování minimální mzdy a minimální délky dovolené za kalendářní rok (pří-

padně poměrné části dovolené) při vyslání, které nepřesáhne v součtu dobu 30 

dnů. Ovšem tato možnost výjimek neplatí, jestliže je zaměstnanec vyslán k výko-

nu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb agenturou práce (§ 319 odst. 2 

zákoníku práce č. 262/2006 Sb.). 

Vyslání zahrnuje podle zákoníku práce následující případy:  

a) přeložení zaměstnance na místo výkonu práce v členském státu EU; jedná se o 

změnu výkonu práce v rámci zaměstnavatele v případě jeho provozní potřeby 

za předpokladu, že zaměstnavatel působí na území více členských států EU; 

b) dočasné přidělení agenturou práce k uživateli v jiném členském státě EU; 

c) zaměstnanec s místem výkonu práce v jiném státě EU – v tomto případě se 

jedná o dočasné sjednání místa výkonu práce v jiném členském státě uvedené 

přímo v pracovní smlouvě.  

 

Dle názoru autora této práce proto nelze pojem „vyslání“ z pracovněprávního hle-

diska zúžit jen na vyslání dle § 319 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. „Vysláním” se 

v pracovním právu rozumí každá dočasná změna místa výkonu práce z jednoho do 

druhého státu nebo do více států, nezávisle na tom, zda k ní dochází v režimu vy-

slání dle § 319 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., pracovní cesty, přeložení zaměst-

nance nebo dočasného přidělení agenturou práci.  
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2.1.2. Pojem „vyslání“ v evropském právu sociálního zabezpečení 

Podmínky, které musí být splněny, aby se jednalo o vyslání zaměstnance ve smys-

lu článku 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordi-

naci systémů sociálního zabezpečení, jsou stanoveny Rozhodnutím správní komi-

se pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. A2 ze dne 12. června 2009 o 

výkladu článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o 

právních předpisech platných pro vyslané pracovníky a samostatně výdělečně 

činné osoby dočasně pracující mimo příslušný stát a jsou následující: 

Po celou dobu vyslání musí mezi vyslaným zaměstnancem a podnikem, který ho 

vysílá, zůstat zachován přímý vztah nebo tzv. organická vazba. Pracovně právní 

vztah mezi vyslaným zaměstnancem a vysílajícím podnikem musí trvat po celou 

dobu vyslání se všemi právy a povinnostmi z tohoto vztahu vyplývajícími, tzn.: 

a) zaměstnanec provádí práci pro vysílající podnik, 

b) zaměstnanec musí být odměňován vysílajícím podnikem, 

c) pravomoc ukončit s vyslaným zaměstnancem pracovně právní vztah má 

pouze podnik, který ho vyslal, 

d) odpovědnost za práci vyslaného zaměstnance nese vysílající podnik, 

e) nesmí být současně uzavřen pracovní poměr (či jiný nahrazující smluvní 

vztah) s podnikem, do kterého je zaměstnanec vyslán. 

f) vysílající podnik vykonává obvykle svou podnikatelskou činnost ve státu, 

ze kterého se vysílá, která není pouhé administrativní povahy (minimálně 

25 % obratů by mělo být dosaženo právě v domovském státu). 

g) vyslání nepřesahuje 24 měsíců (na rozdíl od dosavadních 12 měsíců). 

h) vyslaný zaměstnanec současně nenahrazuje jiného vyslaného zaměstnance 

(nicméně i v tomto bodě je uvedena výjimka při mimořádném přerušení 

předchozího vyslání za účelem překlenutí zbývajícího období původního 

vyslání). 

 

Nutnou podmínkou pro vyslání je rovněž účast na systému sociálního zabezpečení 

ve vysílajícím státě. Zaměstnanec, který má být vyslán do jiného členského státu, 
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musí být účasten na pojištění na základě výkonu práce pro svého zaměstnavatele 

ještě předtím, než začne běžet doba vyslání (zpravidla na dobu 1 měsíce). 

Skutečnost, že podnik vyšle svého pracovníka na území jiného členského státu, 

předpokládá, že tento podnik je aktuálně ekonomicky aktivní ve vysílajícím státě 

a není pouze formálně existující společností „s poštovní schránkou“. 

Minimální doba, než se může zaměstnanec opětovně vyslat do téhož státu, činí 

zpravidla 2 měsíce. 

2.1.3. Závěr k pojmu „vyslání“ 

Aby se mohlo hovořit o zdanění „vyslaného” zaměstnance, musí být dle názoru 

autora práce minimálně splnění „vyslání“ dle práva, které bylo pro daného za-

městnance zvoleno a minimální pracovněprávní podmínky dle § 319 zákoníku 

práce č. 262/2006 Sb. a v kontextu vyslání mezi členskými státy EU rovněž pod-

mínky Rozhodnutí správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení 

č. A2 ze dne 12. června 2009 popsané v bodě 1.1.2 této práce. 

 

2.1.4.  Definice pojmu „zaměstnanec“ 

Termín zaměstnanec je v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. definován prostřednic-

tvím pojmu závislé práce. Z této definice vyplývá, že za závislou práci, která je 

vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se 

považuje dle § 2 odst. 4 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. výlučně osobní výkon 

práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jmé-

nem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené 

nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnu-

tém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.  

Zde je ovšem na místě podotknout, že se jedná o moderní evropské pojetí zaměst-

nance, které klade důraz na faktický stav, zejména tedy na ekonomickou povahu 

závislé práce, když uvádí kriteria: „na náklady zaměstnavatele a na jeho odpověd-
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nost“. Z čehož lze odvodit, že vykonává-li daná osoba činnost na vlastní náklady a 

na vlastní odpovědnost, jedná se naopak o typické znaky samostatného podnikání, 

Dle této definice se rozumí podnikáním soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku. 

Vzájemným porovnáním obou definic dospějeme k závěru, že závislá práce je 

přímým opakem podnikání. Jako zaměstnanec ve smyslu pracovního práva je tedy 

považována osoba vykonávající závislou práci. 

Avšak v ustálené judikatuře Evropského soudního dvora převládá široké pojetí 

pojmu zaměstnance, a to zejména za účelem aplikování práva na volný pohyb 

osob.
1
 Pracovní poměr ve smyslu komunitárního práva je dán, když jsou splněna 

tato kritéria: výkon plnění, za někoho jiného (zaměstnavatele), po určitou dobu, na 

základě jeho pokynů, pokud za toto přislíbí zaměstnavatel protiplnění (obvykle 

mzdu či plat).
2
 

Podle čl. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/04 o ko-

ordinaci systémů sociálního zabezpečení se rozumí „zaměstnáním“ každá vyvíje-

ná činnost nebo obdobná situace, která je za takovou považována pro účely práv-

ních předpisů sociálního zabezpečení konkrétního členského státu, v němž taková 

činnost nebo obdobná situace existuje. Člen představenstva nebo dozorčí rady ak-

ciové společnosti se sídlem v České republice je například pro účely zákona o ve-

řejném zdravotním pojištění zaměstnancem (viz § 2 Abs. 3, § 5 zákona o veřej-

ném zdravotním pojištění ve spojení s ustanovením in § 6 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů). Z čehož plyne, že se takový člen orgánu akci-

ové společnosti považuje rovněž za zaměstnance dané společnosti ve smyslu uve-

deného nařízení (ES) č. 883/04. 

                                                           
1
  Rozsudek ESD ze dne 03.03.1986 (právní věc 139/85) R.H. Kempf ca. Staatssecretaris van justicie, 

http://eur-lex.europa.eu/ , marg. č. 12 a násl., rozsudek ESD ze dne 31.05.1989 (právní věc 344/87) I. Bettray 

ca. Staatssecretaris van Justitie, marg. č. 12 a násl. 
2
  srovn. rozsudek ESD ze dne 03.07.1986 (právní věc 66/85) Deborah Lawrie-Blum ca. Land Baden-

Württemberg, http://eur-lex.europa.eu/, marg. č. 17 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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Rovněž zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, označuje poplatníka s příjmy ze 

závislé činnosti a z funkčních požitků jakožto „zaměstnance“. Podle § 6 odst. 1 

zákona o daních z příjmů jsou příjmy ze závislé činnosti: 

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo člen-

ského poměru a obdobného platného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce 

pro plátce příjmu je povinen dbát konkrétních příkazů plátce. Těmito příjmy se 

tedy rozumí i příjmy například za práci žáků a studentů z praktického výcviku, 

b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 

omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni 

při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce, rovněž také 

příjmy za práci likvidátorů, 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výko-

nem závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda ply-

nou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo 

od plátce, u kterého daný poplatník závislou činnost nebo svou funkci nevykoná-

vá. 

Avšak podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24.02.2004 ustanovení 

§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je nutné chápat tuto 

definici obšírněji a neomezovat se pouze na požadavek „povinnosti dbát příkazů 

plátce“. Dle rozsudku je nutno brát v úvahu i další kritéria: 

„Vymezení pojmu „závislá činnost“ podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nemůže být redukováno toliko na činnost vy-

konávanou podle příslušných pokynů, nýbrž se musí jednat o činnost skutečně zá-

vislou na osobě plátce. Definiční prvek závislosti tak bude dán zejména povahou 

vykonávané činnosti (obvykle práce vykonávaná na jednom místě výhradně pro 

jednoho zaměstnavatele) a také tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodo-

bou a současně pokud k uzavření pracovněprávního vztahu mělo dojít především 

v zájmu osoby tuto činnost vykonávající, jejíž právní sféru neuzavření tohoto 
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vztahu v konečném důsledku poškozuje. Naopak o závislou činnost zpravidla ne-

jde, jedná-li se o specializovanou činnost vykonávanou pouze krátkodobě či ne-

soustavně, jejíž výkon je podmíněn faktory do značné míry nezávislými na vůli 

zadavatele (např. sezónní práce, práce závislé na počasí, práce podmíněné realiza-

cí, jednorázově získaná zakázka apod.). Tyto skutečnosti musí akceptovat i apli-

kace daňových předpisů, neboť v opačném případě by představovala nelegitimní 

zatěžující prvek soukromé sféry. Zvyšování zaměstnanosti nástroji působení státu, 

a to i daňovými, totiž ve svých důsledcích nemůže vést k tomu, aby byly uzavírá-

ny pracovní vztahy i tehdy, jestliže na jejich uzavření není dán oboustranný zá-

jem. Takovýto výklad by popíral i samotnou soukromoprávní podstatu pracovního 

práva.“
 3

 

Tuzemská právní úprava se používá u daňových rezidentů těch států, se kterými 

není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění. V samotné vzorové smlouvě 

OECD o zamezení dvojího zdanění je nesamostatná (závislá) činnost popsána 

způsobem, který odpovídá ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pří-

jmů. Nicméně vzorová smlouva OECD však pojmy „zaměstnanec“ nebo „zaměst-

navatel“ sama nijak nedefinuje, proto je nutné dle článku 3 odst. vzorové smlouvy 

OECD použít takový obsah těchto pojmů, jaký jim udává tuzemské daňové právo, 

pokud konkrétní souvislost nevyžaduje jiný výklad. Za poznámku také stojí fakt, 

že některé smlouvy mají ve svém znění odchylky, které mohou být za určitých 

okolností velmi důležité. V tomto kontextu se jedná například o smlouvu o zame-

zení dvojího zdanění se Slovenskem č. 100/2003 Sb. m. s, ve svém článku 14 

odst. 4 uvádí: 

„Výraz „zaměstnavatel“ zmíněný v odstavci 2 písm. b) označuje osobu, která má 

právo na vykonanou práci a která nese odpovědnost a riziko spojené s vykonává-

ním práce.“ 

Je charakteristické, že tato definice obsahuje velmi podobná ekonomická kritéria, 

jako již zmíněná definice podnikání dle § 2 odst. 1 obchodního zákoníku č. 

513/1991 Sb. a rovněž uvedená definice pojmu „závislá práce“. Z čehož lze usu-

                                                           
3
  Rozsudek NSS ze dne 24.02.2004, 2 Afs 62/2004–70, Sb. NSS sv. 6 z roku 2005, str. 554 
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zovat, že je nutné při výkladu daňových předpisů vycházet z obecných právních 

zásad a definicí, pokud daňové předpisy výslovně neurčí něco jiného. Dále lze ří-

ci, že faktický stav a ekonomická stránka situace, tedy snaha o nalezení jasného 

východiska dialogu, kdo konkrétně nese podnikatelské riziko, může být 

v jednotlivých případech podstatnější, než pouhé akceptování formálních nebo 

klasicky chápaných kriterií, jako například dbaní pokynů zaměstnavatele – z pra-

xe jsou běžně známy případy, kdy po zaměstnanci není vyžadováno dodržování 

výslovných pokynů zaměstnavatele, obvykle je tomu tak u kreativních zaměstná-

ní. 
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3 TEORETICKÉ ZÁKLADY ZDANĚNÍ PŘI VYSLÁNÍ 

3.1. Funkce zdanění 

Samotnou nejdůležitější funkcí daně je její funkce jakožto státní příjem. Pokud 

bychom se zajímali o vývoj jednotlivých státních příjmů, zjistíme zajímavý fakt - 

daně, poplatky a pojistné jsou mnohdy směšovány a zaměňovány a mnohdy opět 

specificky rozlišovány.  

Jako rozlišující prvek bývá uváděna určitá individuální protihodnota u poplatků a 

pojistného a na druhé straně neekvivalence u daní.
4
 Účel zdanění jako pouhé po-

krytí finančních potřeb státu je klasicky-liberální pojetí daní.
5
 Podle tohoto pojetí 

jsou daně cenou za to, že stát poskytne ochranu pro určitou institucionální stabili-

tu a zázemí, což je předpokladem pro fungování tržního hospodářství.
6
 

Například článek 33 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
7
 stanoví, že každý, 

kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajiště-

ní základních životních podmínek. Toto ustanovení a další ustanovení čtvrté hlavy 

Listiny znamenají, že Česká republika je sociálním státem. Dne 3. listopadu 1999 

byla rovněž Českou republikou ratifikována Evropská sociální charta, následně 

vstoupila v platnost a byla vyhlášena pod č. 14/2000 Sb., která stanoví minimum 

sociálních práv občanů EU. Když jsou dle § 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů od daně z příjmů osvobozeny příspěvky zaměstnavatele na 

penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázané na účet jeho zaměstnance u 

penzijního fondu, tak toto osvobození od daní vyjadřuje i sociální stránku daní 

v sociálním státu. Pokud se ale toto pojetí daní aplikuje do takových extrémů, že 

bude ve výsledku osvobozen každý myslitelný zaměstnanecký benefit od daňové 

zátěže, hrozí, že daňové právo přijde o další důležitý prvek, kterým je dodržování 

principu rovnosti při zdanění, neboť v právním státu může být funkční pouze ta-

kový daňový systém, který je současně spravedlivý vůči všem zúčastněným. 

                                                           
4
  Pro poplatky taktéž: Bureš/Novotný/Vondráčková, Finanční právo, 5. vydání, 2009, str. 85 

5
  Tipke/Lang Steuerrecht, 15 vydání, 1996, str. 2, marg. č. 6 k § 1 

6
  Tipke/Lang, tamtéž 

7
  23/1991 Sb. Ústavní zákon ze dne 9. ledna 1991, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako 

ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 
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Tato teorie platí analogicky i pro systém sociálního zabezpečení, protože i u něj, 

za daného demografického vývoje, nebude moci existovat ekvivalence pojistného 

za plnění sociálního státu, což platí zejména pro starobní, invalidní, vdovecké a 

další důchody. 

O to více se fakticky sbližuje dopad zdanění a výběru pojistného na sociální za-

bezpečení na řadového občana. Proto autor uzavře tuto práci rovněž stručným ex-

kurzem do evropského práva sociálního zabezpečení upravující situaci vyslaných 

zaměstnanců. 

3.2. Vznik dvojího zdanění v mezinárodním kontextu 

Mezinárodní dvojí zdanění příjmu vzniká za situace, kdy fyzická osoba nebo 

právnická osoba, která je daňovým rezidentem jednoho státu, pobírá zdanitelné 

příjmy ze zdrojů na území jiného státu. V tomto případě bude její příjem podléhat 

současnému zdanění v obou státech. V jednom státě z titulu rezidentství, ve dru-

hém pak proto, že tento stát je zdrojem příjmů. Pobírá-li poplatník příjmy ve více-

ro státech, může dojít ke vzájemné kolizi daňových zákonů dvou či více států. 

Obdobná situace může nastat i v případě, kdy více států považuje osobu za svého 

rezidenta - i v tomto případě nárokuje daň z příjmů jedné osoby více států. 

Bude-li fyzická osoba vykonávat činnost ve vícero státech, existuje zde reálné ri-

ziko dvojího zdanění příjmů. Budou-li například příjmy vyslané osoby podléhat 

zdanění ve státě vysílajícího podniku i ve státě přijímacího podniku, logicky ne-

budou mít společnosti zájem vyslat pracovníky do zahraničí, rovněž ani zaměst-

nanci sami nebudou motivováni toto podstoupit, však dvojí zdanění se logicky 

promítne i do jejich příjmů. Bez mezinárodního zaměstnávání je ale globální eko-

nomika nemyslitelná. S růstem mezinárodních obchodních vztahů se zvýšila sna-

ha o rychlejší a komplexnější řešení problematiky mezinárodního zdanění. Velmi 

aktivní byla už Liga národů, jejíž činnost ale ukončila druhá světová válka. Po 

válce se tématikou mezinárodního zdanění začaly zabývat OECD a USA, poté se 

připojilo OSN, nakonec i Evropská unie. Základem vyjednávání různých zemí jak 

dvojímu zdanění zamezit, jsou v současné době dvě vzorové smlouvy - Vzorová 

smlouva OECD v oboru daní z příjmů a majetku (OECD Model Tax Convention 



14 
 

on Income and Capital), která upravuje vztahy zejména mezi vyspělými zeměmi 

OECD, a Vzorová smlouva OSN (United National Model Double Taxation Con-

vention between Developed and Developing countries), která definuje vzájemné 

vztahy mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. 

3.3. Právní a ekonomické pojetí dvojího zdanění 

Fenomén dvojího zdanění se objevuje v oblasti daňového práva. Dvojí zdanění 

vzniká tehdy, pokud je jeden předmět zdanění (třeba příjem / mzda) podroben 

dvěma stejným daním. Navíc se toto pojmenování vztahuje i případ, ve kterém se 

ona hodnota stane předmětem vícenásobného zdanění či předmětem dvou daní 

podobné povahy.  

Pokud je předmět zdanění podroben zdanění rozdílné povahy, nehovoříme o dvo-

jím zdanění. V daném státu může například existovat fiktivní zdanění rizikových 

domácích zvířat v procentech kupní ceny odvedené prodávajícím a zároveň zvý-

šené zdanění příjmů z prodeje luxusního zboží (například u hadí kůže). 

Toto platí také v případě, kdy kupříkladu provozovatel tanečního varieté platí 

z prodaných vstupenek spotřební daň, a zároveň daň z přidané hodnoty. V této 

konstelaci nehovoříme o dvojím zdanění, ale o dvou odlišných daních.  

Rovněž nelze mluvit o dvojím zdanění, pokud se liší předmět daně. Například 

v případě, kdy je vypočítána daň z přidané hodnoty z kupní ceny psa, avšak daň 

za psa se vztahuje na samotnou držbu psa. 

Nicméně dvojí zdanění není chápáno jen jako negativní jev. Může se chtěně vy-

skytovat i na vnitrostátní úrovni u vícera osob. Ukázkou tohoto jevu může být 

zdanění podílů na ziscích společností, které probíhá až poté, co byl zisk společ-

nosti zdaněn jako příjem právnické osoby. 

V tomto případě hovoříme o dvojím zdanění ekonomickém. Jedná se o vícená-

sobný státní přístup na tu samou hospodářskou hodnotu. 
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Další případ, kdy se jedná o žádoucí vnitrostátní dvojí zdanění, ale netýkající se 

různých osob, nýbrž stejného poplatníka, a to v prospěchu dvou či více veřejných 

rozpočtů na odlišných úrovních státu, je označen jako dvojí zdanění právní. 

Na rozdíl od vnitrostátního dvojího zdanění, je dvojí zdanění na mezinárodní 

úrovni výsledek rozdílných právních řádů dvou či více zúčastněných států. 

Buď dva státy daného konkrétního poplatníka považují za svého vlastního daňo-

vého rezidenta, nebo jeden stát sice na poplatníka pohlíží jako na daňového nere-

zidenta, ale zdaní příjem zdrojů na svém území.  

V obou případech vzniká dvojí zdanění především tehdy, když první stát na řešení 

druhého státu nereaguje a nebere ohledy. 

3.4. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Právě odpovědi na otázky dvojího zdanění mají přinést mezinárodní smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění – známé pod zkratkou SOZDOZ. 

Ve všeobecném pojetí mají tyto smlouvy trojí účel: zaprvé zabránit dvojímu zda-

nění ve státě zdroje příjmu a ve státě rezidence, zadruhé omezovat možnost daňo-

vých úniků a zatřetí poskytovat daňovým poplatníkům právní jistotu. 

V tomto nastavení je plánem všech SOZDOZ, aby se postavení poplatníka oproti 

vnitrostátním úpravám nezhoršilo. Důležitá je i informace, že vnitrostátní předpi-

sy, které mají na poplatníka příznivější dopad než mezinárodní právo, mezinárod-

ní právo proto zásadně nemohou porušovat. 

Rovněž světové organizace OECD a OSN projevily zájem o zamezení fenoménu 

dvojího zdanění. Zatímco návrh OECD z padesátých let se spíše nabízel rozvinu-

tým zemím, se Ekonomická a sociální rada Spojených národů v roce 1980 zaobí-

rala manuálem k sjednávání a se vzorovou SOZDOZ v úmyslu oživit vztahy „Zá-

padu“ s rozvojovými zeměmi. 

Již v minulosti se ukázalo, že procesy vyjednávání SOZDOZ včetně podpisů a ra-

tifikace se obvykle protahuje na období 3 až 5 let. Poté se rozlišuje platnost 
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smlouvy od doby její účinnosti. Po podpisu smluvními stranami (paragrafování) 

chybí ke platnosti smlouvy ratifikace, jejíž postup určuje vnitrostátní řízení. 

V západních demokraciích zpravidla hlava státu po souhlasu zákonodárce svým 

podpisem slavnostně slibuje, že je stát smlouvou vázán a že ručí za dodržování 

platné smlouvy. Následně dojde k výměně ratifikačních listin. 

3.5. Výkladová pravidla mezinárodních smluv dle Vídeňské úmluvy o 

smluvním právu 

Článek 31 Vídeňské úmluvy o smluvním právu vychází z všeobecného výkladu 

v dobré víře. 

Mezinárodní smlouvy o dvojím zdanění jsou nadřazeny národním zákonům o da-

ních z příjmů, což vyplývá z článku 27 Vídeňské úmluvy. 

Pojmy aplikované v SOZDOZ nemohou být vázané na vnitrostátních definicích, 

poněvadž obsah smluv by se mezi zúčastněné strany rozdvojil. Každá SZODOZ 

tedy stanoví svoje vlastní definice. 

Mezi základní pojmy, které je nutné definovat, patří termíny jako bydliště, sídlo, 

stálý pobyt, centrum životních zájmů nebo obvyklé zdržování se. Tyto termíny 

jsou směrodatné pro otázku, kde leží výchozí bod daňového poplatníka. 

Tyto pojmy mohou nakonec mít trojí význam, podle toho, jestli se jedná o definici 

SOZDOZ, definici vnitrostátního zákona, nebo vnitrostátní judikatury. 
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4 ZÁKAZ DISKRIMINACE 

4.1 Dle Ústavy a dle mezinárodních smluv 

Antidiskriminační ustanovení bývají někdy označena jako „zásada rovného za-

cházení“ či „zásada rovného nakládání“. V podstatě jde o zásadu, že ze zahranič-

ního bydliště nebo sídla nebo z cizího občanství nemohou při zdaňování vyplývat 

nevýhody pro daňového poplatníka. 

Dle komunitárního práva 

Smlouva o fungování Evropské Unie upravuje v článku 18, že občan členského 

státu nesmí být v jiném členském státu podroben režimu méně výhodnému, než 

běžní občané této země.  

Zákaz diskriminace a výměna informací jsou evropským právem ustanoveny ta-

kovým způsobem, že další budoucí sjednání v rámci smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění nejsou již potřebná.  

Rozsudek ESD z 14. 2. 1995 ve věci C 279/93 (Schumacker). 

Soudní dvůr Evropské unie dne 14. 2. 95 rozsudkem Rs C 279/83 rozhodl o vý-

kladu čl. 48 Smlouvy o založení Evropského společenství. Tento článek je v roz-

poru s právními předpisy členského státu, podle kterých byla daňová zátěž za-

městnance, státního příslušníka jiného členského státu, v němž má bydliště a který 

vykonával na území prvního státu závislou činnost, vyšší než daňová zátěž za-

městnance, který má bydliště na území prvního státu a vykonává v něm stejnou 

závislou činnost, a to za podmínky, kdy státní příslušník druhého členského státu 

dosahuje příjmy zcela nebo téměř zcela z výkonu pracovní činnosti, kterou vyko-

nává v prvním členském státu, a ve druhém členském státu nedosahuje dostatečné 

příjmy na to, aby zde byl zdaněn dle osobní a rodinné situace. Rozsudek zpo-

chybňuje použití německých předpisů o omezené daňové povinnosti osob, které 

příjmy dosahují převážně na území SRN. Vyžádal si změnu Zákona o přeshranič-

ních pracovnících a § 38b ZDP SRN musí být aplikovány i ve prospěch osob s 

omezenou daňovou povinností, které dosahují více než 90% příjmů v tuzemsku. 
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Otázka, zda se příslušníci jiných členských států nemohou odvolávat na doložku 

nejvyšších výhod zakotvenou v evropském právu - Most favoured Nation byla 

zamítnuta. Zákaz diskriminace se ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění vzta-

huje na zvláštní skutečnosti a je na ně také omezen. Proto nelze ze smluv o zame-

zení dvojího zdanění dedukovat aplikaci obecné doložky nejvyšších výhod. 

Návrhy komise ES  

Komise ES dne 21.12.1979
8
 s ohledem na volný pohyb zaměstnanců v rámci Ev-

ropského společenství navrhla směrnici k harmonizaci ustanovení v oblasti DPFO. 

Podle této směrnice by měla být mzda osob dojíždějících za prací do zahraničí a 

bydlících v domovském státě zdaněna i v domovském státě. Stanovená hraniční 

zóna by měla být zrušena. Stát výkonu činnosti by mohl danit příjmy plynoucí 

z jeho zdrojů. Domovský stát by měl provést zápočet srážkové daně a rozdíl mezi 

daňovou zátěží poplatníkům vrátit. Mezi členskými státy ES by mělo dojít k vy-

pořádání daní. Jiné příjmy ze závislé činnosti a důchody by měl domovský stát 

zdaňovat stejně, jako kdyby byl zaměstnanec jeho daňovým rezidentem. Zvýhod-

nění by měla být poskytnuta minimálně v rozsahu, v jakém se týkají příjmů z 

členského státu provádějícího zdanění. Zvýhodnění manželů a nezdanitelné částky 

na děti by měl poskytovat stát výkonu práce. Tento návrh ale nebyl do dnešní do-

by schválen. 

                                                           

8 Komise Evropského společenství dne 21.12.1979 v Ú.V. EU č. C 21 z 26. 1. 80 str. 6 
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5 OSOBNÍ DAŇOVÁ PŘÍSLUŠNOSTI 

5.1 Daňová rezidence 

Ještě před vysláním pracovníka do cizí země je nutné zjistit, do jaké míry jsou pří-

jmy vyslaného zaměstnance předmětem české daně z příjmů fyzických osob, aby 

se včasnou daňovou optimalizací zjistilo, zda zaměstnanec může využívat výhody 

zdanění domovského státu – nezdanitelné částky na děti nebo manžela / manžel-

ku, ale i daňové výhody v zahraničí, například nižší sazby daně. 

V další části své práce popíši kontrolní kritéria zdanění vyslaných zaměstnanců 

dle českého a zahraničního práva z pohledu zaměstnavatele. 

Samotné zdanění mezd se téměř vždy řídí tím, v jakém státě je zaměstnanec bě-

hem svého vyslání daňovým rezidentem a / nebo v jakém státě vykonává pracovní 

činnost. Daňovou rezidenci je potřeba ověřit podle příslušných daňových zákonů 

obou států, neboť téměř ve všech státech světa je s rezidencí spojeno právo na 

zdanění celosvětových příjmů. Pokud by byl vyslaný zaměstnanec daňovým rezi-

dentem domovského státu i cílového státu vyslání, v obou byl povinen zdanit veš-

keré příjmy, bylo by negativním výsledkem dvojí zdanění jeho veškerých příjmů. 

Komentář k metodám zamezujícím dvojí zdanění bude následně uveden v dalších 

kapitolách. Nejprve popíši a vysvětlím kritéria a důsledky neomezené a omezené 

daňové povinnosti dle českých daňových zákonů. 

5.2 Určení rezidence podle zákona o daních z příjmů 

Kritéria pro stanovení neomezené daňové povinnosti, jak jsou uvedená v zákoně, 

se vztahují jak na zahraniční osoby, které přecházejí ze státu, se kterými není v 

účinnosti smlouva o zamezení dvojího zdanění, tak na zahraniční osoby, které 

přecházejí ze smluvních států. Bez dalšího posuzování však lze aplikovat pouze 

na rezidenty ve smluvních státech.  
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5.2.1 Fyzické osoby 

Podle litery zákona je za fyzickou osobu považován ten, kdo má na českém území 

bydliště nebo se zde běžně zdržuje
9
. Mezi tyto osoby nepatří ti, kdo jsou v České 

republice pouze za účelem studia nebo léčení, tehdy jejich pobyt na území našeho 

státu nelze nazvat za „obvyklé zdržování“. Z tohoto důvodu platí, že tyto osoby, i 

kdyby se v České republice "obvykle zdržovaly", by nemohly být považovány za 

daňové rezidenty. Zajímavé je, že požadavek na bydliště jako kritéria pro určení 

daňového rezidentství, lze najít v daňových zákonech většiny států. 

 

Termínem bydliště je označováno pro účely zákona o dani z příjmů obvykle mís-

to, kde má fyzická osoba stálý byt, za okolností, z nichž lze přímo uvažovat o je-

jím úmyslu trvale se v tomto bytě zdržovat. Pakliže panuje určitá nerozhodnost 

ohledně bydliště konkrétní osoby, je důležité přihlédnout ke všem skutečnostem a 

okolnostem a vzít zejména v úvahu úmysl dané osoby, zda se v bytě chce zdržo-

vat trvale, či jen dočasně. Samotné užívání bytu fyzickou osobou může mít jakou-

koliv formu, může se například jednat o dům / byt ve vlastnictví, v nájmu a po-

dobně. Rozhodující je trvalost užívání bytu (domu), tedy možnost užívat ho ne-

přetržitě a nezávisle, nejen příležitostně – jako třeba pro účely krátkodobého po-

bytu, rekreace, vzdělávacích kurzů, krátkodobého pobytu souvisejícího s podnika-

telskými aktivitami dané osoby a další. Na místě je zdůraznit, že možnost byt 

(dům) trvale užívat neznamená nepřetržitou fyzickou přítomnost osoby v takovém 

bytě (domě). 

Záměr trvale se v bytě zdržovat může být také odvozen s ohledem na okolnosti 

osobního a rodinného stavu fyzické osoby - zejména jestli se daná osoba v České 

republice přihlásila k trvalému pobytu, zda získala povolení k dlouhodobému po-

bytu, zda se s ní v bytě zdržuje i její životní partner, děti, případně rodiče či další 

rodinní příslušníci, zda se sem vrací ze zaměstnání, z dovolené, zda se zde nachází 

její osobní majetek apod. 

                                                           
9
 § 2 odst. 2 zák. o daních z příjmů ve vazbě na pokyn D-300,čj. 15/107 705/2006, K § 2 zák., body 1 a 2, 

finanční zpravodaj č. 11-12/2006 
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Samotné bydliště lze v průběhu kalendářního roku přemístit z jednoho státu do 

druhého, snadno tedy může nastat situace, kdy je po část zdaňovacího období fy-

zická osoba daňovým rezidentem jednoho státu, v další části téhož zdaňovacího 

období je pak rezidentem státu druhého. 

 

Platí, že omezená daňová povinnost se kromě těch osob, které mají v České re-

publice bydliště, vztahuje také na osoby, které se zde jen "obvykle zdržují". 

Za obvyklé zdržování se označuje pobyt na území republiky v minimální délce 

183 dnů v příslušném kalendářním roce, navíc nezáleží na tom, zda se jedná o 

souvislý pobyt, či se pobyt uskuteční v několika rozdílně dlouhých obdobích. Pro 

započítání jednotlivých dnů do lhůty 183 dnů platí pravidlo, že do této lhůty se 

započítávají všechny dny skutečně strávené v České republice. Počítá se však 

každý započatý den pobytu, tedy i den příjezdu a odjezdu, všechny dny strávené v 

České republice, včetně sobot a neděl, svátků, období pracovní neschopnosti – 

onemocnění a karantény, péče o nemocné děti (známé jako „lékařský paragraf“), 

prázdnin, dovolených a dalších. 

Komplikovanější situace nastane v případě, kdy daná fyzická osoba bude mít byd-

liště v České republice jen po část zdaňovacího období a zároveň se tady část zda-

ňovacího období bude fyzicky zdržovat. Přičemž počet dnů jejího pobytu, tedy 

konkrétní fyzické přítomnosti, se nemusí plně shodovat s počtem dnů, kdy tato 

osoba zde měla své bydliště. Tato situace bohužel není zákonem jednoznačně 

upravená, což může vést k rozdílným přístupům při jejím řešení. Konkrétní 

usměrnění těchto rozporů přinesl pokyn vydaný Ministerstvem financí
10

, kterým 

mimo jiné ministerstvo stanovilo, že v případě, kdy se změnil rozsah povinností 

fyzické osoby vůči České republice v důsledku změny bydliště v průběhu zdaňo-

vacího období, bude se její statut za příslušné části roku posuzovat samostatně.  

                                                           
10

 pokyn D-300, K § 2, finanční zpravodaj č. 11-12/2006 
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6 VYSLÁNÍ DO STÁTŮ, S NIMIŽ EXISTUJE SMLOUVA 

O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ 

Je-li předem jasné, že je vyslaný zaměstnanec daňovým rezidentem Česka a hrozí 

mu neomezená daňová povinnost ve dvou státech, následně tedy i dvojí zdanění, 

je potřeba ověřit, zda je zaměstnanec vyslán do státu, s nímž existuje smlouva o 

zamezení dvojího zdanění. 

Jediným cílem smluv o zamezení dvojího zdanění je zamezit dvojímu zdanění. 

Dva státy sjednají smlouvu, jejíž obsah je závazný pouze pro smluvní strany, které 

ji uzavřely. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění různých států by tedy mohly být 

odlišné. Organisation for Economics Cooperation and Development (OECD) z 

těchto důvodů vytvořila vzorovou smlouvu, která je základem většiny smluv o 

zamezení dvojího zdanění. 

6.1 Vzorová smlouva OECD  

Základním předpokladem úspěšné aplikace vzorové smlouvy OECD je skuteč-

nost, že je vyslaný pracovník daňovým rezidentem alespoň jednoho ze smluvních 

států – tedy že jsou v tomto státě zdaněny jeho celosvětové příjmy. Daňový rezi-

dent se dle čl. 4 odst. 1 vzorové smlouvy OECD určuje podle zákonných předpisů 

jednotlivých států. Mezinárodně odlišné, ale exaktně definované ustanovení o da-

ňové rezidenci platí i pro Českou republiku. 

 Zaměstnanec si ponechá bydliště v Česku a v rámci vyslání bude mít bydliště 

v zemi nového působení. V tomto případě by byl povinen zdanit celosvětové 

příjmy v obou státech (dvojí zdanění).  

 

 Je-li vyslaný zaměstnanec pouze daňovým rezidentem svého domovského stá-

tu, má domovský stát i nadále právo na zdanění jeho příjmů. Zahraniční stát je 

ale oprávněn provést omezené zdanění příjmů, jež zaměstnanec pobírá ze 

zdrojů tohoto zahraničního státu. 
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 Je-li vyslaný pracovník daňovým rezidentem pouze ve státě vyslání a nikoli v 

Česku, náleží právo zdanění výhradně danému zahraničnímu státu – například 

vyslaný pracovník daní v SRN dle § 49 ZDP SRN pouze příjmy dosažených 

ze zdrojů v Německu. 

 

 Dále se nabízí případ, ve kterém vyslaný pracovník není daňovým rezidentem 

svého domovského státu ani státu, ve kterém vykonává činnost – například to 

může být osoba, která bydlí pouze v hotelích (nemá bydliště) a v žádném státě 

se nezdržuje podle definice „obvyklého zdržování“. V tomto případě zdaní 

každý stát příjmy, které jsou dosaženy z jeho zdrojů.  

 

V tomto případě smlouvu o zamezení dvojího zdanění není možno použít, neboť 

není definován stát, jehož daňovým rezidentem daná osoba je. 

 

Bilaterální smlouvy předpokládají při zamezení dvojího zdanění, že je daná osoba 

daňovým rezidentem jen jednoho státu. 

 

V případě daňového rezidentství ve dvou státech se použije článek Tie-Breaker, 

většinou článek 4 dané smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Podle tohoto článku 

je pro daňové rezidentství rozhodující stát, ve kterém má daná osoba trvalé bydliš-

tě. Má-li trvalé bydliště v obou státech, rozhoduje středisko životních zájmů. Ne-

lze-li středisko životních zájmů určit, rozhoduje stát, v němž se osoba obvykle 

zdržuje. Pokud nelze bezpečně určit daňové rezidentství ani podle tohoto kritéria, 

vychází se ze státní příslušnosti. Je-li osoba občanem obou států, musí se oba 

smluvní státy dohodnout, v jakém státě bude osoba považována za daňového rezi-

denta. 

 

Tie-Breaker-Rule vede v případě dvojího daňového rezidentství k fikci, že je 

možné být rezidentem jen jednoho státu. Tím je splněna podmínka pro aplikaci 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V jednotlivých článcích smlouvy se státem, 

jehož daňovým rezidentem osoba je, rozumí stát, jehož daňovým rezidentem je 

daná osoba primárně. 
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6.2 Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků  

Smlouva o zamezení dvojího zdanění upravuje zdanění jednotlivých druhů příjmů 

v samostatných článcích, které přisuzují právo zdanění domovskému státu nebo 

státu zdroje příjmů. Avšak toto rozdělení nemusí vést k odstranění dvojího zdaně-

ní. Náleží-li právo zdanění státu zdroje příjmů, je úkolem domovského státu za-

mezit dvojímu zdanění. Za tímto účelem obsahuje smlouva o zamezení dvojího 

zdanění tematické články. Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků upravuje 

článek, který se zabývá mzdami a platy. Tímto konkrétním článkem je článek 15 

vzorové smlouvy OECD. 

6.2.1 Zásada činnosti 

Vzorová smlouva OECD příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků člení do 

podskupin. V další části práce se bude autor hlouběji zabývat příjmy aktivních 

zaměstnanců ze závislé činnosti dle čl. 15 vzorové smlouvy OECD. Tento článek 

obsahuje tři odstavce a odpovídá třístupňové kontrole. 

 

V prvním odstavci je právo zdanění přisouzeno pouze státu, jehož daňovým rezi-

dentem poplatník je. Pokud poplatník vykonává práci v jiném státě, odpadá úloha 

daňového rezidentství a příjmy z činnosti vykonávané ve druhém smluvním státě 

jsou zdaněny tímto druhým státem (tzv. zásada činnosti). V praxi to znamená, že 

se zjistí příjmy z činnosti v zahraničí, tyto příjmy se nezdaní v domovském státě, 

ale ve státě, v němž poplatník vykonává činnost. Jedná-li se o odměny za celko-

vou činnost zaměstnance, například prémie, náhrada za dovolenou, bonusy nebo 

prémie při životních jubileích, stanoví se poměrné příjmy poměrem dnů, které má 

zaměstnanec dle smlouvy strávit v zahraničí, k celkovým sjednaným dnům výko-

nu pracovní činnosti za kalendářní rok. Roční odměny, které podléhají zdanění ve 

státě výkonu práce, se tedy stanoví takto: smluvní dny výkonu práce jsou obsaže-

ny v pracovní smlouvě. Patří k nim všechny kalendářní dny bez dnů dovolené, so-

bot a nedělí - dnů pracovního volna, pokud ovšem zaměstnanec pracuje i v sobotu 

a v neděli, jedná se o ty kalendářní dny, během nichž musí zaměstnanec vykoná-

vat pracovní činnost pro zaměstnavatele. 
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6.2.2 Právo státu, jehož daňovým rezidentem pracovník je, na zda-

nění příjmů ze závislé činnosti 

Dle druhého odstavce čl. 15 vzorové smlouvy OECD může příjmy zdanit stát, je-

hož daňovým rezidentem pracovník je. Pokud by například byla aplikována zása-

da zdanění ve státu výkonu práce, ztěžovala by v případě krátkodobého výkonu 

práce například montérům odvod daně. 

Pro zdanění v domovském státě musí být kumulativně splněny tyto podmínky: 

 výkon práce kratší než 183 dnů,  

 zaměstnavatel není daňovým rezidentem státu výkonu práce, 

 nevzniká stálá provozovna. 

 

6.2.3 Časový test 183 dnů  

Má-li příjmy zdanit domovský stát, nesmí se vyslaný zaměstnanec dle čl. 15 odst. 

2a vzorové smlouvy OECD během období 12 měsíců ve státě výkonu práce zdr-

žovat déle než 183 dnů. 

Do této lhůty se zahrnují všechny dny, ve kterých se vyslaný zaměstnanec zdržuje 

ve státě výkonu práce. To platí bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o pracovní 

dny nebo víkendy, podstatná je přítomnost ve státě výkonu práce, nikoliv výkon 

práce samotný. Do lhůty se započítávají i dny příjezdu a odjezdu (každý jako sa-

mostatný den) a dny dovolené bezprostředně před a po výkonu práce v zahraničí. 

 

Nelze však opomenout zvláštnosti jednotlivých států. V roce 1992 byla novelizo-

vána vzorová smlouva OECD. Znění původního článku 15 vzorové smlouvy 

OECD se týkalo "183 dnů daného zdaňovacího období“. Pouze málo mezistátních 

dohod bylo upraveno dle současného znění „183 dnů během období 12 měsíců, 

které začíná a končí během daného zdaňovacího období " Oddělené stanovení 183 

dnů jednotlivých zdaňovacích období umožňuje aplikaci lhůty 183 dnů způsobem, 

který při vhodném rozvržení pobytu v zahraničí sníží daňové zatížení. 



26 
 

6.2.4 Zaměstnavatel nesmí být daňovým rezidentem ve státě výkonu 

práce zaměstnance 

Druhou podmínkou pro zdanění náležící domovskému státu je to, že zaměstnava-

tel vyplácející mzdu není daňovým rezidentem ve státě výkonu práce. Vyplácí-li 

mzdu zaměstnavatel, který je daňovým rezidentem státu výkonu práce, zdaňuje 

příjmy bez ohledu na délku pobytu zaměstnance stát výkonu práce. 

6.2.5 Výhrada stálé provozovny 

Třetí a poslední podmínkou je to, že vyslaný zaměstnanec nesmí vykonávat čin-

nost pro stálou provozovnu českého podniku umístěnou ve státě výkonu práce.  
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7 VZNIK STÁLÉ PROVOZOVNY A DAŇOVÉ DOPADY 

Problematiku vzniku stálé provozovny zkoumá autor v této kapitole své práce na 

příkladu vysílání zaměstnanců do Ruské federace. 

7.1 Problematika stálé provozovny  

Při vyslání zaměstnance by bylo nutné prověřit, zda vyslání vedoucího prodeje 

neznamená pro příslušnou německou mateřskou společnost a pro příslušnou čes-

kou sesterskou společnost založení stálé provozovny v Ruské federaci.  

7.1.1 Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Ruskem  

Jak v článku 5 odst. 1, 2 OECD-Vzorová smlouva, tak i v Dohodě o zamezení 

dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ruskem je provozovna definována ja-

ko stálé zařízení, v němž je zcela nebo částečně vykonávána činnost podniku. 

Pod stálým zařízením se zásadně rozumí prostory a zařízení pro účely výkonu 

činnosti. Zařízení není vázáno na to, aby podnik měl k dispozici prostory, podnik 

však musí disponovat určitým místem.  

7.1.1.1 Ruské právo 

S ohledem na aplikaci národních předpisů o zdaňování provozoven se musí 

nejdříve poukázat na to, že příslušná dohoda o zamezení dvojího zdanění omezuje 

jako mezinárodní smlouva daňové právo Ruské federace, neboť dohoda o zame-

zení dvojího zdanění má podle článku 7 ZDP RF přednost před národním právem. 

Proto musí být respektována oblast působnosti a definice pojmů příslušné dohody 

o zamezení dvojího zdanění. Ruské právo však může dle čl. 3 odst. 2 dohody o 

zamezení dvojího zdanění případně posloužit jako pomůcka pro interpretaci.  

Pod provozovnou se ve smyslu čl. 306 bod 2 ZDP RF rozumí stálé zařízení, na 

základě kterého vykonává podnik v oblasti Ruské federace pravidelně svou čin-

nost. 
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Uznání daňové provozovny dle ruského daňového práva rovněž předpokládá, že 

obchodní činnost zahraničního podniku bude vykonávána pravidelně na základě 

stálého oficiálního zařízení, pobočky, kanceláře atd. na území Ruské federace a že 

se jedná o jistou fixaci této činnosti na určité místo.  

V případě pravidelného výkonu bude finanční správa vycházet z pravidla 30 dnů. 

Nicméně 12 měsíční lhůta dle článku 5 odst. 3 dohody o zamezení dvojího zdaně-

ní, která platí pro provedení stavby a montážní činnosti, nebude v souvislosti 

s distribuční/prodejní činností použita.  

Výkon následujících druhů činností na území Ruské federace vede podle článku 

306 bod 2 ZDP RF k založení provozovny v Rusku: 

 realizace prací a poskytování smluvně plánovaných stavebních, instalačních, 

montážních, zprovozňovacích, údržbářských a provozních činností; 

 prodej zboží z vlastních nebo pronajatých skladů, nacházejících se na území 

Ruské federace; 

 provádění jiných prací, poskytování a realizace jiných činností s výjimkou vý-

konu pomocných resp. přípravných prací podle čl. 306 bod. 4 Zákona o daních 

z příjmu Ruska ve prospěch téže organizace. 

 

Pomocné, respektive přípravné činnosti, jsou kupříkladu vyjmenovány v čl. 306 

bod 4 ZDP RF. Výčet sice není konečný, nespadá sem však distribuční, respektive 

prodejní činnost.  

Vycházíme-li z toho, že vyslaný zaměstnanec bude mít například pracovní místo u 

ruské přijímací společnosti, na kterém bude víc než 30 kalendářních dní provádět 

prodejní, respektive distribuční činnost. Z tohoto důvodu můžeme činnost, vyko-

návanou výhradně pro vysílací podnik (bez lokální ruské smlouvy), vzhledem k 

fyzické přítomnosti v Ruské federaci, přičíst právě této společnosti. Proto vidí au-

tor poměrně vysoké riziko v tom, že ruská finanční správa bude v případě smlou-

vy o zaslání bez lokální smlouvy vycházet ze vzniku stálé provozovny.  
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Pokud vycházíme z rozdělení platu (tj. smlouva o zaslání a lokální smlouva), pak 

ruská finanční správa v praxi důkladně prověří - podobně jako je tomu kupříkladu 

v případě registrace k daním - pro koho jsou činnosti reálně prováděny. Pokud 

prodejní, resp. distribuční, činnosti budou prokazatelně prováděny pro ruskou při-

jímací společnost, pak se vznik stálé provozovny neuskuteční. V případě, že by 

činnosti byly prováděny i pro vysílací podnik, pak hrozí vysoké riziko vyhodno-

cení situace směrem ke vzniku stále provozovny. 

7.1.2 Riziko stálé provozovny při činnosti závislého zástupce  

I v případě, že nebudou naplněny určené podmínky pro vznik stálé provozovny, je 

přesto možné riziko vzniku stálé provozovny z činnosti závislého zástupce. 

Pokud osoba vykonává činnost pro společnost a byla ve smluvním státě zplno-

mocněna k uzavření smluv jménem společnosti a tuto plnou moc i obvykle využí-

vá, vychází se dle čl. 5 odst. 5 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění z předpokla-

du, že společnosti v tomto smluvním státě pro všechny činnosti vykonávané touto 

osobou automaticky vzniká stálá provozovna.  

Tato situace může nastat především tehdy, pokud vyslaný zaměstnanec bude vy-

konávat činnost beze smlouvy s ruskou společností, či jako samostatný zástupce, a 

bude mít plnou moc k uzavření smluv pro vysílací podnik. 

Výraz plná moc k uzavření smluv nemusí nutně znamenat podpis smluv zástup-

cem. Stačí, když zástupce svou činnost omezí na úkony vůči třetím osobám a 

smlouvu, kterou vyjednal, poté podepíše vedení společnosti, případně uzavřenou 

smlouvu samostatně schválí management vysílající firmy. Důležité je, že pojem 

plná moc k uzavření smluv není pojmem ruského občanského práva, je potřeba jej 

chápat jako výraz ryze ekonomického charakteru. 

Dále je potřeba uvědomit si, že ruské znění Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

ve čl. 5 odst.5 Smlouvy pojem plná moc, který v ruském občanském právu samo-

zřejmě existuje, nepoužívá, ale hovoří přímo o „oprávnění k uzavření smlouvy“. I 

čl. 306 odst. 9 ZDP RF vychází ze znění Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a 

používá formulaci „oprávnění k projednání podstatných podmínek“ budoucích 
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smluv. Tyto definice vedou k tomu, že při výkladu Smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění téměř při každém použití výrazu závislý zástupce vzniká velké riziko 

vzniku stálé provozovny. 

Pro konkrétní daňové posouzení stálé provozovny je rozhodující, zda došlo k na-

plnění následujících podmínek: 

 zahraniční společnost vykonává podnikatelskou činnost v Rusku,  

 tuto činnost vykonává prostřednictvím osoby, která pravidelně jedná jménem 

třetí osoby,  

 tato osoba je oprávněna jménem zahraniční společnosti vést jednání o uzavření 

závazných smluv a toto oprávnění běžně – a nikoli v rámci své obvyklé čin-

nosti - využívá. 

 

Činnost zahraniční společnosti ale nevede ke vzniku stálé provozovny, pokud spo-

lečnost vykonává svou činnost prostřednictvím makléře, komisionáře nebo jiného 

nezávislého zástupce, pokud tyto osoby jednají v rámci své řádné činnosti (čl. 5 

odst. 6 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění). 

Rozlišení mezi závislým a nezávislým zástupcem je otázkou skutečných aspektů a 

závisí na konkrétní formulaci dokumentů. Kromě převzetí podnikatelských rizik 

společnosti, kterou zástupce zastupuje, je podstatná i kontrola ze strany vedení 

společnosti. Zástupce je sice vždy vůči vedení odpovědný za výsledky své činnos-

ti, nezávislý zástupce již ale není podstatným způsobem kontrolován a nepodléhá 

detailním pokynům vedení společnosti. Kromě pokynů, které je zástupce povinen 

dodržovat, je podstatná i míra samostatného rozhodování, která je zástupci umož-

něna. 

Prodejní zástupce kromě toho musí vystupovat v rámci své vlastní řádné obchodní 

činnosti. K tomu nedochází, pokud prodejní zástupce namísto společnosti vyko-

nává činnost, která ekonomicky spadá do působnosti činnosti společnosti, nikoli 

ale do řádné obchodní činnosti zástupce.   



31 
 

V této souvislosti upozorňujeme na činnosti, které souvisí s následujícími aspekty 

a nevedou ke vzniku stálé provozovny 

 zařízení, které se využívá pouze k uskladnění, vystavení nebo dodání zboží pa-

třícího podniku; 

 zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem uskladnění, 

vystavení nebo dodání; 

 zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracování 

jiným podnikem; 

 trvalé zařízení pro podnikání, které se udržuje pouze za účelem nákupu zboží 

nebo shromažďování informací pro podnik;  

 trvalé zařízení pro podnikání, které se udržuje pouze za účelem činností, které 

mají pro podnik přípravný nebo pomocný charakter; 

 výše uvedené činnosti, pokud má činnost trvalého zařízení pro podnikání pří-

pravný nebo pomocný charakter.  

 

Zda prodejní činnost, kterou případný vyslaný zaměstnanec vykonává v Rusku dle 

smlouvy o vyslání uzavřené s českým subjektem nebo na jiném základě, může 

vést ke vzniku stálé provozovny, závisí na skutečném obsahu činnosti a formulaci 

daných dokumentů.  

7.1.3 Povinnosti při zjišťování základu daně a podání daňových při-

znání 

Dojde-li ke vzniku stálé provozovny v Rusku, je zahraniční společnost povinna 

zdanit příjmy, které jsou považovány za příjmy stálé provozovny.  

Kromě toho je také stálá provozovna zahraniční společnosti povinna vést daňovou 

evidenci. Každá stálá provozovna v Rusku je povinna vést v Rusku daňovou evi-

denci (se zápisy do všech rejstříků správce daně), přičemž ze zákona je úředním 

jazykem ruština. Toto nařízení se týká především DPH, daně z příjmů, majetkové 

daně, přepravní daně a daně z pozemků, pokud stálá provozovna uskutečňuje čin-

nosti, které jsou předmětem daně. 
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Originály podkladů, respektive dokladů, by měly být uchovávány v Rusku, aby 

mohly být finančnímu úřadu v případě výzvy k předložení k dispozici během 

krátké lhůty.  

 

Podle čl. 307 bodu 8 Zákona o daních příjmů Ruska jsou zahraniční společnosti, 

které v Rusku vykonávají činnost prostřednictvím stálé provozovny, povinny za 

každé zdaňovací období a za každé období, za které se podávají daňová hlášení, 

podat přiznání k dani z příjmu právnických osob, konkrétně tedy daňová hlášení. 

 

Zdaňovacím obdobím pro daň z příjmu právnických osob je kalendářní rok. Ob-

dobím, za které se podává daňové hlášení, je vždy první čtvrtletí, pololetí a 9. mě-

síc. Za určitých podmínek mohou být hlášení podávána také měsíčně. 

Kromě daňového přiznání se finančnímu úřadu podává výroční zpráva o činnosti 

společnosti. Podoba výroční zprávy je v Rusku upravena ruskými zákonnými 

předpisy.  

Základem daně z příjmů je dle čl. 247 podbodu 2 ZDP RF rozdíl mezi výnosy po-

važovanými za výnosy stálé provozovny a dosaženými v Rusku a daňově uznatel-

nými náklady vynaloženými na dosažení těchto příjmů (tzv. přímá metoda). 

Daňově uznatelnými náklady jsou pak výdaje (náklady) společnosti, pokud jsou 

splněny tyto podmínky: 

 výdaje musí být oprávněné a ekonomicky zdůvodnitelné; 

 výdaje musí být řádně dokumentovány; 

 výdaje musí být vynaloženy pouze v souvislosti s podnikatelskou činností, je-

jímž cílem je dosažení zisku. 

 

Nepřímou metodu, kterou se stanoví základ daně, je možno použít pouze ve výji-

mečných případech, například tehdy, pokud zahraniční společnost na území Rus-

ké federace vykonává ve prospěch třetích osob výlučně činnosti přípravného nebo 

pomocného charakteru, za které nepředpokládá odměnu. V tomto případě se před-
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pokládá, že zisk stálé provozovny činí 20 % všech výdajů stálé provozovny, které 

souvisí s činností stálé provozovny v Rusku. 

Základní sazba daně z příjmů činí 20 %.  
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8. MEZINÁRODNÍ PRONÁJEM PRACOVNÍ SÍLY  

8.1 Charakteristika 

Při pronájmu pracovní síly nabízí původní zaměstnavatel své zaměstnance 

k využití jinému subjektu (uživateli, ekonomickému zaměstnavateli, případně také 

hostitelské společnosti), aby u tohoto jiného subjektu vykonávali práci pod jeho 

managementem a dle jeho příkazů. 

Faktem zůstává, že přidělení zaměstnanci jsou i nadále v pracovněprávním vztahu 

se svým zaměstnavatelem a neuzavírají další pracovní ani obdobnou smlouvu 

s uživatelem, nicméně z faktického pohledu vykonávají práci pouze pro koncové-

ho uživatele (nikoliv pro svého zaměstnavatele). Další důležitou charakteristikou 

je, že riziko související s vykonávanou prací nese plně uživatel pronajaté pracovní 

síly, stejně tak jako užitek z této práce. 

Na rozdíl od poskytování služeb (zpravidla označovaného též jako vyslání) jsou 

při pronájmu pracovní síly přidělováni konkrétní zaměstnanci pro konkrétní pra-

covní pozice (úkony) na základě své kvalifikace, schopností, zkušeností a dle dal-

ších aspektů. Rozdíl mezi pronájmem pracovní síly a vysláním je také v zařazení 

pracovníků v rámci hostitelské společnosti: při pronájmu pracovní síly jsou pra-

covníci řízeni hostitelskou společností a měli by být zařazeni do její organizační 

struktury. 

Konkrétní kritéria pro určení, zda jde o strukturu mezinárodního pronájmu pra-

covní síly, přehledně shrnuje pokyn Ministerstva financí D-151.
11

 Ačkoliv je pri-

márně určen pro daňové účely, lze následující jím uváděná kritéria využít rovněž i 

pro obecné posouzení této struktury: 

 česká společnost (uživatel) určuje (objednává) množství, kvalifikaci a další 

požadavky na pracovníky (věk, pohlaví atd.), určuje dobu, po níž je bude po-

třebovat, 

                                                           
11

  Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., čj. 251/3 

531/1997 ze dne 10. ledna 1997. 



35 
 

 česká společnost (uživatel) ukládá přímo či nepřímo úkoly, řídí a kontroluje 

pracovníky, 

 práce je vykonávána na místě, které určuje česká společnost (uživatel) a které 

je pod její kontrolou a odpovědností, 

 odměna za práci je vypočítána na základě délky pracovní doby nebo jiným 

způsobem, z něhož lze zjistit souvislost mezi odměnou pronajímatele a pří-

jmem vypláceným pracovníkovi, 

 nářadí a materiál jsou pracovníkům poskytovány českou společností (uživate-

lem). 

 

Tento pokyn se vyjadřuje pouze k pronájmu pracovníka ze zahraničí do České re-

publiky, analogicky je však možné jej použít také při pronájmu pracovníka opač-

ným směrem, tedy z České republiky do zahraničí.  

Pro posouzení struktury jako mezinárodního pronájmu pracovní síly, nemusí být 

splněna všechna zmíněná kritéria, jde spíše o přehled relevantních skutečností. 

 

Právní zaměstnavatel a uživatel obvykle uzavírají smlouvu o pronájmu pracovní 

síly. V ideálním případě by tato smlouva měla obsahovat následující ustanovení: 

 způsob výběru pronajatých pracovníků, 

 podmínky jejich přidělení do firmy, 

 způsob jejich odměňování, 

 poplatek za pronájem (včetně stanovení frekvence fakturace atd.). 

 

Bude-li úprava některé z těchto oblastí ve smlouvě chybět, neznamená to automa-

ticky, že nejde o smlouvu o pronájmu pracovní síly. Vždy je nutné situaci posu-

zovat z celkového pohledu a koncepce smlouvy, s ohledem na výše uvedené body. 

V běžné struktuře mezinárodního pronájmu pracovní síly je obvykle odměna na-

dále vyplácena pronajatým pracovníkům jejich právním zaměstnavatelem. Ten 

následně fakturuje uživateli poplatek za pronájem pracovníků. Výše poplatku by 

měla být odvozena od nákladů na odměňování pronajatých pracovníků a souvise-
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jících nákladů (například na pojistné na sociální zabezpečení, cestovní náhrady a 

jiné). Jeho součástí by měla být také částka za zprostředkování (marže), která by 

při pronájmu pracovníků mezi spojenými osobami (například mezi mateřskou a 

dceřinou společností nebo mezi společnostmi v rámci jedné skupiny) měla být 

v obvyklé výši tak, aby odpovídala pravidlům pro transferové ceny mezi spoje-

nými osobami. 

Obecně je však určení úhrady za pronájem obchodní dohodou zúčastněných spo-

lečností a není vyloučen ani pronájem bez úplaty. K němu by nicméně mělo do-

cházet spíše ve výjimečných situacích, například v případě bezúplatného dočasné-

ho přidělení zaměstnanců, které umožňuje český zákoník práce. Je ale otázkou, 

zda tento postup není v rozporu s pravidly pro transferové ceny mezi spojenými 

osobami. 

Je vhodné, aby částka za zprostředkování (marže) byla dohodnuta přímo ve 

smlouvě o pronájmu pracovní síly, případně aby alespoň při fakturaci poplatku za 

pronájem byly uváděny podrobnosti ohledně jeho jednotlivých položek. Není-li 

totiž jasné, zda je v poplatku za pronájem obsažena částka za zprostředkování, 

mohou vznikat nejasnosti a komplikace při určení výše zdanitelných příjmů pro-

najatých pracovníků. 

 

Alternativním přístupem je vyplácení odměny nebo její části pronajatým pracov-

níkům přímo uživatelem. Předmětem fakturace mezi právním zaměstnavatelem a 

uživatelem je v tomto případě pouze marže, respektive marže plus další důvodné 

náklady na pronajaté pracovníky nesené nadále právním zaměstnavatelem.  

 

Ve smlouvě o pronájmu pracovní síly mohou být specifikována ještě další plnění 

poskytovaná pronajatým pracovníkům hostitelskou společností, například ubyto-

vání, poskytnutí služebního automobilu či náhrady cestovních výdajů při jejich 

pracovních cestách. Pracovní cestou přitom jsou pouze cesty z místa výkonu čin-

nosti u hostitelské společnosti, nikoliv cesty z domovského státu do tohoto místa. 

12
 

                                                           
12

  Viz závěr jednání Koordinačního výboru Ministerstva financí a Komory daňových poradců č. 133/29.06.06. 
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Výkon práce podle příkazů ekonomického zaměstnavatele je zásadním kritériem 

pro určení struktury pronájmu pracovní síly. Ne vždy je ale situace úplně jedno-

značná. Z judikatury (Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu) vyplývá, že 

je nutné zohledňovat všechny souvislosti, zejména skutečný obsah plnění. Pouze 

lze rozhodnout, zda se ve své podstatě skutečně jedná o pronájem pracovní síly, 

nebo spíše o vyslání (respektive poskytování služeb). 

 

Některé státy mohou pro pronájem pracovní síly stanovit další požadavky. Jak by-

lo již zmíněno, česká legislativa například umožňuje pronájem pracovní síly for-

mou dočasného přidělení zaměstnanců pouze bezúplatně, přičemž za úplatu se 

nepovažuje úhrada mzdy a cestovních náhrad.
13

 V jiném případě by šlo o tzv. 

agenturní zaměstnávání, k němuž je nutné zvláštní povolení. 

 

Další specifické podmínky klade například francouzská legislativa, podle níž ne-

může společnost se sídlem ve Francii, pronajímající své pracovníky v rámci sku-

piny společností, fakturovat za jejich pronájem jakoukoliv marži, ačkoliv je tako-

vý postup v rozporu s mezinárodními pravidly pro transferové ceny mezi spoje-

nými osobami. 

 

Během pronájmu vykonávají pracovníci svou činnost u jiné společnosti a v jiné 

zemi, mohou proto vznikat spory, za jakých podmínek má výkon pracovního po-

měru probíhat. Obecně se pracovní podmínky pronajatých zaměstnanců řídí jejich 

pracovní smlouvou se zahraničním zaměstnavatelem, případně pracovněprávní le-

gislativou, podle které je tato smlouva uzavřena. Při pronájmu v rámci EU je ale 

nutné zohlednit také legislativu EU týkající se přeshraničního pohybu pracovních 

sil. Předpisy EU používají obecný pojem „vyslání“, pod kterým zahrnují jednak 

klasické vyslání pracovníků, ale také pronájem pracovní síly. Na pracovníka pro-

najatého z jiného členského státu EU k výkonu činnosti na území České republiky 

                                                           
13

  § 43a zákoníku práce. 
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se podle této legislativy
14

, promítnuté také do českého zákoníku práce
15

, bude 

vztahovat česká právní úprava, pokud jde zejména o: 

 maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku, 

 minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část, 

 minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za prá-

ci přesčas, o víkendech a o dnech pracovního volna, 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

 pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a za-

městnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců, 

 rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi zákaz diskriminace, 

 pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání. 

 

Toto ustanovení se však nepoužije, jestliže by byla úprava domovského státu 

v těchto oblastech pro zaměstnance výhodnější, přičemž výhodnost se posuzuje u 

každého pracovněprávního nároku samostatně. Domovským právem se tak napří-

klad může řídit maximální délka zaměstnancovy pracovní doby, zatímco mini-

mální mzda se bude řídit českým právem a obdobně.  

Stejně se postupuje v případě pronájmu pracovní síly z tuzemska do zahraničí. 

8.1.1 Pronájem ze zahraničí do České republiky 

8.1.1.1 Daň z příjmů 

Při určování daňových dopadů pronájmu pracovní síly ze státu, s nímž Česká re-

publika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, mají přednost příslušná 

ustanovení této smlouvy. Teprve řešení oblastí smlouvou neupravených je pone-

cháno na lokální české legislativě. 

Všechny aktuálně platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou 

republikou umožňují zdanění příjmů pronajatých pracovníků za jejich činnost vy-

                                                           
14

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci 

poskytování služeb. 
15

  § 319 zákoníku práce. 
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konanou na území České republiky, a to bez časového omezení. Tyto příjmy tak 

podléhají zdanění v České republice již od prvního dne výkonu činnosti na území 

České republiky, bez nutnosti splnění dalších kritérií (například daňového rezi-

dentství, doby pobytu a další). 

Způsob zdanění těchto příjmů pak upravuje česká legislativa. U českých daňo-

vých rezidentů i u rezidentů jiného státu bude zdanění příjmů souvisejících 

s jejich pronájmem české společnosti stejné, odlišnosti mohou vznikat pouze při 

zdaňování případných dalších dodatečných příjmů ze zdrojů mimo Českou repub-

liku. 

U států, s nimiž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, 

jsou daňové dopady pronájmu pracovní síly určovány pouze českou legislativou. 

Ta určuje, že předmětem zdanění v České republice jsou u daňových rezidentů je-

jich veškeré příjmy
16

 a u daňových nerezidentů jejich příjmy ze zdrojů na území 

České republiky.
17

 Tyto příjmy jsou definovány následujícím způsobem
18

: 

 příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, 

 s výjimkou příjmů plynoucích od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm 

v zahraničí, pokud součet časového období související s výkonem této činnosti 

nepřesáhne více jak 183 dnů v jakémkoli období 12 měsíců po sobě jdou-

cích
19

. 

 

Příjmy pronajatých pracovníků však nelze pod druhý bod zařadit, protože plynou 

od české společnosti (tedy nikoliv od zaměstnavatele se sídlem nebo bydlištěm 

v zahraničí), byť v případě typického pronájmu pracovní síly prostřednictvím za-

hraničního zaměstnavatele. 

  

                                                           
16

  § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů. 
17

  § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů. 
18

  § 22 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. 
19

  § odst 9 písm. f) zákona o daních z příjmů. 
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8.1.1.2 Povinnosti zahraničního zaměstnavatele 

Je určeno, že zákon o daních z příjmů přímo přenáší odpovědnost za zdaňování 

příjmů pronajatých pracovníků na českou hostitelskou společnost. Zahraniční za-

městnavatel proto nemá v souvislosti s pronájmem pracovníků české společnosti 

žádné povinnosti v oblasti daně z příjmů, a to ani u právnických, ani u fyzických 

osob. Předpokladem pro tento přístup však je, že zahraniční zaměstnavatel vyko-

nává svou ekonomickou aktivitu plně v zahraničí a do České republiky pouze 

pronajímá své zaměstnance, což je obvykle splněno. Na území České republiky 

přitom nemá ani stálé místo k provozování své činnosti (například kancelář), ani 

zde nepůsobí svým jménem (například nekontaktuje zde své potenciální zaměst-

nance nebo zákazníky). Pouhý pronájem pracovníků není činností, která by mohla 

být považována za poskytování služeb vedoucí ke vzniku stálé provozovny služ-

bového charakteru, a tedy ke zdanění zahraniční společnosti v České republice
20

. 

Pokud by však některé ze zmíněných předpokladů nebyly splněny, mohla by zde 

vzniknout stálá provozovna zahraničního zaměstnavatele pro účely daně z příjmů 

právnických osob, ať již službového, či trvalého charakteru. Na oblast daně 

z příjmů fyzických osob by však vznik této stálé provozovny neměl žádný vliv, 

povinnosti zaměstnavatele – plátce daně z příjmů ze závislé činnosti (blíže popsa-

né níže) by nadále plnila společnost.  

8.1.1.3 Povinnosti pronajatého pracovníka 

Povinnosti v souvislosti s pronájmem pracovní síly v oblasti daně z příjmů ne-

vznikají obvykle ani pronajatým pracovníkům. Výjimkou jsou však takoví prona-

jatí pracovníci, kteří vedle příjmů z pronájmu pobírají i jiné příjmy podléhající 

zdanění v České republice. Pro stanovení povinností v takovém případě je pak dů-

ležité, zda pracovníci jsou, či nejsou českými daňovými rezidenty:  

  jsou-li daňovými rezidenty, je jedno, z jakého státu tyto další příjmy plynou; 

                                                           
20

 viz závěr Koordinačního výboru Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců č. 

346/14.12.11. 
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 jsou-li českými daňovými nerezidenty, další povinnosti jim v České republice 

vznikají pouze v případě, že tyto jiné příjmy jim plynou za zdrojů na území 

České republiky. 

 

Příklad 

Občan Irska je pronajat svým irským zaměstnavatelem české společnosti. Kromě 

příjmů od svého irského zaměstnavatele (za práci v České republice u české spo-

lečnosti) má ještě příjmy z pronájmu dvou nemovitostí, a to rodinného domu 

v Irsku a bytu v České republice, který pořídil jako výhodnou investici. 

 

Pokud bude českým daňovým rezidentem, podléhají zdanění v České republice 

jednak jeho příjmy za práci u české společnosti, jednak jeho příjmy z pronájmu 

obou nemovitostí (z Irska i z České republiky). 

V obou případech pak platí, že jakmile pracovníci tyto další zdanitelné příjmy ob-

drží, vzniká jim při splnění podmínek (stejných jako stanovených zákonem pro 

„běžné“ daňové poplatníky) povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických 

osob za příslušný kalendářní rok. 

Možnost podat daňové přiznání mají ale všichni pronajatí pracovníci. V některých 

případech může podání daňového přiznání vést ke snížení částky daně odvedené 

v České republice, například u daňových nerezidentů kvůli odlišnému způsobu 

výpočtu příjmů zdanitelných na území České republiky (viz následující příklad). 

V daňovém přiznání mohou také pronajatí pracovníci uplatnit slevy na dani a od-

čitatelné položky neuplatněné plátcem daně (ať již z důvodu nedoložení přísluš-

ných dokumentů, například podepsaného Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze 

závislé činnosti, nebo nemožnosti jejich uplatnění při odvodu daně plátcem ze zá-

konných důvodů, například slevy na dani na vyživované děti u daňového nerezi-

denta). Pracovníkům se pak vyplatí daňové přiznání podat, i když to není jejich 

zákonná povinnost. 
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Příklad 

Německý daňový rezident je pronajat svým německým zaměstnavatelem české 

společnosti. Práce pro tuto českou společnost vykonává částečně v České republi-

ce a částečně v Německu. Česká společnost odvede z poplatku za pronájem faktu-

rovaného německou společností daň z příjmů ze závislé činnosti v souladu 

s českým zákonem o daních z příjmů. Za zdanitelný příjem pronajatého pracovní-

ka v souladu se zákonem o daních z příjmů považuje minimálně 60 % fakturované 

částky.
21

 Jelikož zaměstnanec nadále vykonává práci i v Německu, činí jeho mzda 

za práci vykonanou na území České republiky například pouze 30 % fakturované 

částky. Německá společnost přitom fakturuje české společnosti celou odměnu to-

hoto pracovníka za práci vykonanou pro českou společnost jak na území České 

republiky, tak na území Německa. Část mzdy za práci vykonávanou v Německu 

ale podléhá v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění německé dani 

z příjmů a nemá být v České republice zdaněna.  

Pracovník následně podá po skončení kalendářního roku přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob, v němž uvede správnou výši svých příjmů zdanitelných v České 

republice (30 % z fakturované částky) a uplatní slevu na dani na poplatníka (pří-

padně další slevy a odečitatelné položky, na které má nárok). Značná část zapla-

cených záloh se tak pronajatému zaměstnanci po podání daňového přiznání vrátí. 

Důvodem pro podání daňového přiznání také může být nutnost získat potvrzení o 

výši daně zaplacené v České republice pro účely zdanění v zahraničí. Finanční 

úřady ale obvykle nevystavují toto potvrzení, jestliže je daň odvedena pouze pro-

střednictvím plátce (ekonomického zaměstnavatele) a poplatník (zaměstnanec) 

nepodá daňové přiznání sám. 

Nevznikne-li pronajatým pracovníkům povinnost podat daňové přiznání, mohou 

požádat českou hostitelskou společnost o provedení ročního zúčtování. V něm jim 

může česká společnost uplatnit slevu na dani na poplatníka za celý kalendářní rok, 

                                                           
21

  § 6 odst. 2 ZDP 
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i kdyby zde pronajatý pracovník pracoval pouze část roku, případně také další 

slevy, na které pronajatému pracovníkovi vznikne nárok. Některé slevy přitom ne-

lze uplatnit v ročním zúčtování, ale pouze v daňovém přiznání (například daňové 

zvýhodnění na vyživované děti u daňových nerezidentů). V ročním zúčtování také 

není možné upravit výši příjmů podléhajících zdanění v České republice. Podání 

daňového přiznání proto často může být pro pracovníka výhodnější než provedení 

ročního zúčtování. 

Příklad 

Rumunský daňový rezident je pronajat svým rumunským zaměstnavatelem české 

společnosti na dobu dvou měsíců. Česká společnost odvede z poplatku za jeho 

pronájem, který jí rumunská společnost vyfakturuje, zálohu na daň z příjmů ze 

závislé činnosti.   

 

Po uplynutí kalendářního roku může zaměstnanec požádat o provedení ročního 

zúčtování. Už samotná základní sleva na dani (24 840 Kč) pravděpodobně pokryje 

jeho celou českou daňovou povinnost a odvedené zálohy mu tak budou následně 

vráceny.  

8.1.1.4 Povinnosti české hostitelské společnosti – daň z příjmů fy-

zických osob 

Česká společnost, u níž vykonávají pronajatí pracovníci činnost podle jejích pří-

kazů, je pro účely zákona o daních z příjmů považována za zaměstnavatele těchto 

pracovníků. Musí tedy ve vztahu k nim plnit veškeré povinnosti stanovené plát-

cům daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Hlavní povinností české hostitelské společnosti je odvod záloh na daň z příjmů ze 

závislé činnosti. Pro jejich výpočet se použije obecná sazba daně z příjmů fyzic-

kých osob, tedy 15 %. Výše příjmu pro výpočet záloh je určena speciálním usta-

novením zákona o daních z příjmů, a to jako příjem vyplácený zahraničním za-

městnavatelem fakturovaný české společnosti. Pouze v případě, kdy je kromě od-

měny pracovníků fakturována také částka za zprostředkování (marže), považuje se 



44 
 

za příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady.
22

 Při výpočtu záloh je 

však vždy nutno sledovat výši skutečného zdanitelného příjmu pronajatých pra-

covníků, je-li české společnosti známa. Není-li však sjednána částka za zprostřed-

kování, je určení výše zdanitelného příjmu pracovníka pro účely výpočtu záloh 

sporné.  

 

Je součástí fakturace odměna (marže) za zprostředkování? 

  

ANO   NE 

  

↓   ↓   ↓   ↓ 

tato odměna je  

méně než 40 %  

fakturované částky 

  

tato odměna je  

více než 40 %  

fakturované částky 

  

není známa  

přesná výše odměny 

  

základem pro  

výpočet záloh na daň z 

příjmů ze závislé čin-

nosti je fakturovaná 

částka 

  

↓   ↓   ↓     

  

základem pro  

výpočet záloh na daň z 

příjmů ze závislé činnosti 

je fakturovaná částka 

bez odměny za zpro-

středkování   

základem pro  

výpočet záloh na daň 

z příjmů ze závislé 

činnosti je 60 % 

fakturované částky  

  

základem pro  

výpočet záloh na daň 

z příjmů ze závislé 

činnosti je minimál-

ně 60 % fakturované 

částky      

 

Pro stanovení základu daně se tento příjem (stejně jako u „běžných“ zaměstnanců) 

navyšuje o zaměstnavatelovu část pojistného na sociální zabezpečení (na tzv. su-

perhrubou mzdu). Při navyšování příjmu je důležité rozlišit, zda je pracovník 

účasten systému sociálního zabezpečení v České republice, nebo v zahraničí.  

Je-li pracovník účasten systému sociálního zabezpečení v České republice, navy-

šuje se příjem o pojistné skutečně hrazené zaměstnavatelem, respektive pojistné, 

které je zaměstnavatel (česká společnost) povinen v České republice za pracovní-

                                                           
22

  viz závěr jednání Koordinačního výboru Ministerstva financí a Komory daňových poradců č. 221/13.02.08. 
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ka hradit, a to i v případě, pokud toto pojistné z jakýchkoliv důvodů neuhradí.

  

Je-li pracovník účasten systému sociálního zabezpečení v zahraničí, navýší se o 

fiktivní české pojistné, které by zaměstnavatel hradil, pokud by se pracovník 

účastnil českého systému. Toto fiktivní pojistné (pro účely stanovení základu da-

ně) bude vypočteno plně podle české legislativy stejným způsobem, jako by se 

počítalo skutečně české pojistné, a to i se zohledněním účasti na jednotlivých pod-

systémech pojištění nebo maximálního vyměřovacího základu.
23

 

I když bude takto prováděný výpočet základu daně rozdílný, výsledný základ daně 

bude ve většině případů stejný, ať již bude zohledňováno skutečné, nebo fiktivní 

pojistné. 

Další povinnosti české společnosti ve vztahu k pronajatým pracovníkům jsou stej-

né jako u jejích „standardních“ zaměstnanců. Odvedené zálohy musí uvést ve Vy-

účtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podávaném po skončení 

kalendářního roku a pronajaté pracovníky musí zahrnout do příslušných příloh 

k tomuto Vyúčtování. 

8.1.1.5 Povinnosti české hostitelské společnosti – daň z příjmů 

právnických osob 

Samotný poplatek za pronájem pracovní síly je u české společnosti obecně pova-

žován za daňově uznatelný náklad, jelikož jde o náklad vynaložený na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro prokázání této skutečnosti slouží pře-

devším smlouva o pronájmu pracovní síly. 

Poskytuje-li česká společnost podle smlouvy o pronájmu pracovní síly kromě po-

platku za pronájem některá další plnění přímo pronajatým pracovníkům (napří-

klad ubytování, služební automobil, náhrady cestovních výdajů při pracovních 

cestách atd.), jsou příslušné náklady posuzovány z pohledu daně z příjmů práv-

nických osob stejným způsobem, jako náklady na plnění pro její vlastní kmenové 

                                                           
23

  závěr jednání Koordinačního výboru Ministerstva financí a Komory daňových poradců č. 270/20.04.09. 
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zaměstnance. To platí i v tom případě, kdy česká společnost tyto náklady nejprve 

přefakturuje zahraniční společnosti
24

 a ta je následně zahrne do poplatku za proná-

jem a zpětně fakturuje české společnosti.  

Je-li zahraniční společnost daňovým rezidentem státu, s nímž nemá Česká repub-

lika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, podléhá marže fakturovaná 

touto společností české společnosti v rámci poplatku za pronájem pracovní síly 

dani z příjmů právnických osob v České republice. Plátcem této daně s povinností 

ji odvést (formou srážkové daně) je česká společnost.
25

  

8.1.2 Pronájem z České republiky do zahraničí 

Při pronájmu pracovní síly z České republiky do zahraničí se použijí obdobné 

principy jako při pronájmu ze zahraničí do České republiky. Nicméně i v tomto 

případě je vhodné zdůraznit některá specifika, především pak v oblasti sociálního 

zabezpečení při pronájmu pracovní síly do nesmluvních států. 

8.1.2.1 Daň z příjmů 

Při pronájmu pracovníků z České republiky do zahraničí je nutné nejprve ověřit, 

zda byla mezi Českou republikou a přijímacím státem uzavřena smlouva o zame-

zení dvojího zdanění. Tato smlouva určí, který stát je oprávněn zdaňovat příjmy 

pronajatých pracovníků. Následně se použijí ustanovení místních zákonů České 

republiky a přijímacího státu.  

 

Stav, kdy má Česká republika se státem, kam je pracovník vyslán, smlouvu o za-

mezení dvojího zdanění 

Všechny aktuálně platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou 

republikou umožňují zdanění příjmů pronajatých pracovníků za jejich vykonanou 

činnost na území druhého státu, a to bez časového omezení (kupříkladu. splnění 

                                                           
24

  S cílem dosáhnout jejich daňové uznatelnosti v souladu § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů; 

tohoto cíle by však bylo dosaženo pouze tehdy, pokud by zahraniční zaměstnavatel nefakturoval náklady čes-

ké společnosti zpět.  
25

  §38d zákona o daních z příjmů. 
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určitého časového testu).  Tyto příjmy tak mohou podléhat zdanění v daném státě 

již od prvního dne výkonu činnosti na jeho území, bez nutnosti splnění dalších 

kritérií (například daňového rezidentství, doby pobytu a další). 

Způsob zdanění těchto příjmů se pak může lišit v každém státě, jelikož jej vždy 

upravuje místní legislativa. 

Stav, kdy Česká republika nemá se státem, kam je pracovník vyslán, smlouvu o 

zamezení dvojího zdanění  

Jestliže Česká republika s přijímacím státem neuzavřela smlouvu o zamezení dvo-

jího zdanění, jsou daňové dopady pronájmu pracovní síly určovány pouze legisla-

tivou přijímacího státu a České republiky. Česká legislativa určuje, že předmětem 

zdanění v České republice jsou u daňových rezidentů jejich veškeré příjmy
26

 a u 

daňových nerezidentů jejich příjmy ze zdrojů na území České republiky
27

. Je-li 

však pronajatý pracovník nadále daňovým rezidentem České republiky, podléhá 

jeho příjem za práci vykonanou v zahraničí stále zdanění v České republice (s 

možností částečně vyloučit dvojí zdanění pomocí odečtu daně z příjmů zaplacené 

v zahraničí od zdanitelného příjmu v České republice)
28

. Daňoví nerezidenti na-

proti tomu v České republice své příjmy za práci na území jiného státu zdaňovat 

nebudou. 

Povinnosti českého zaměstnavatele – daň z příjmů fyzických osob 

Z vyplácené odměny (mzdy a dalších zdanitelných plnění) odvádí česká společ-

nost zálohy na daň z příjmů fyzických osob v České republice stejným způsobem, 

jako kdyby pro ni pracovníci stále pracovali na území České republiky (pokud by 

nebyli pronajati do zahraničí). Této povinnosti se může zprostit pouze na základě 

rozhodnutí finančního úřadu, vystaveného na žádost společnosti
29

. Možným odů-

vodněním pro žádost o zproštění je zdanění příjmů pronajatých pracovníků v za-

hraničí. Dokud toto rozhodnutí od finančního úřadu česká společnost neobdrží, je-

                                                           
26

  § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů. 
27

  § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů. 
28

  § 6 odst. 14 zákona o daních z příjmů. 
29

  § 38h odst. 12 zákona o daních z příjmů. 
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jí povinnost odvádět zálohy nadále trvá v plné výši. Je proto vhodné o něj požádat 

včas.  

Není-li rozhodnutí o zproštění povinnosti odvádět zálohy vystaveno, může pře-

chodně docházet ke dvojímu zdanění příjmů pronajatého pracovníka, jelikož jsou 

z nich odváděny zálohy na daň v České republice, zároveň jsou velmi pravděpo-

dobně zdaňovány (dle příslušné místní legislativy) také v zahraničí. Dvojí zdanění 

se však následně vyloučí tím, že si pracovník po skončení kalendářního roku podá 

daňové přiznání v České republice, v němž uvede výši svých příjmů skutečně 

podléhajících české dani z příjmů a oproti vypočtené dani odečte odvedené zálo-

hy. Vznikne mu tak přeplatek na dani, který mu bude vrácen finančním úřadem.  

Odvod záloh na daň v zahraničí může být podle národní legislativy příslušného 

státu povinností zahraniční hostitelské společnosti (například tomu je tak v Ně-

mecku). V některých státech je tato povinnost ponechána na českém zaměstnava-

teli, který se tak musí registrovat pro tamní daňové účely (například v Nizozemí). 

Některé státy však ponechávají povinnost odvodu daně přímo na pracovníkovi (k 

tomuto kroku se staví například Francie, stane-li se dotyčný pracovník francouz-

ským daňovým rezidentem). 

8.1.2.2 Povinnosti českého zaměstnavatele – daň z příjmů práv-

nických osob  

Je jasné, že během pronájmu pracovní síly ponese užitek z práce pronajatých pra-

covníků zahraniční hostitelská společnost, náklady na odměňování pronajatých 

pracovníků vynaložené českou společností tedy nesplňují základní podmínku pro 

daňovou uznatelnost z pohledu daně z příjmů právnických osob (jelikož tyto ná-

klady neslouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů) a jsou tedy pr-

votně považovány za daňově neuznatelné náklady. Pro dosažení jejich daňové 

uznatelnosti musí být přefakturovány zahraniční společnosti, což v praxi zname-

ná, že česká společnost musí mít proti těmto nákladům zdanitelný příjem. Toto 

posouzení platí nejen pro mzdy, ale také pro veškerá další plnění poskytnutá pro-

najatým pracovníkům, jako jsou například náklady na ubytování, služební auto-

mobil, služební telefon a další.  
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Samotná přefakturace nákladů uživateli pronajatých pracovníků je jedním ze zá-

kladních rysů pronájmu pracovní síly, a proto s dodržováním této podmínky pro 

daňovou uznatelnost obvykle nenastávají v praxi žádné výraznější problémy. 

8.1.2.3 Povinnosti pronajatého pracovníka  

Rozsah povinností pronajatého pracovníka v oblasti daně z příjmů záleží přede-

vším na jeho daňovém rezidenství. 

Je-li českým daňovým nerezidentem (nemá v České republice daňové reziden-

ství), nepodléhají v České republice zdanění jeho příjmy za práci vykonanou v 

zahraničí, a to i v případě, kdy je vyplácí česká společnost. Přiznání k dani z pří-

jmů zde musí podat pouze tehdy, pokud má nějaké jiné příjmy podléhající zdanění 

v České republice, například příjmy z pronájmu nemovitosti umístěné na území 

České republiky nebo příjmy z další závislé činnosti vykonané na území České 

republiky.  

Daňové přiznání v České republice by ale měl (nikoliv však výslovně musel) po-

dat pracovník, jehož český zaměstnavatel nepožádal o zproštění povinnosti odvá-

dět zálohy na daň z jeho příjmů (případně požádal, avšak žádost byla zamítnuta). 

Zálohy na daň odvedené v rámci české mzdové evidence totiž není možné získat 

od finančního úřadu zpět jinak než na základě daňového přiznání. Pokud by tento 

pracovník české daňové přiznání nepodal, byl by jeho příjem vyplácený českou 

společností za práci v zahraničí zdaněn jak v České republice, tak v zahraničí.  

Český daňový rezident naproti tomu musí v České republice zdaňovat své celo-

světové příjmy, včetně příjmů za práci vykonanou v zahraničí.  

Jsou-li tyto příjmy zároveň zdaněny v zahraničí, liší se další postup podle toho, 

zda je pracovník pronajat do státu, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o 

zamezení dvojího zdanění, či nikoliv. 

Je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění  
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Pokud je pracovník pronajat do státu, se kterým Česká republika uzavřela smlou-

vu o zamezení dvojího zdanění, vyloučí se dvojí zdanění těchto příjmů v souladu s 

příslušnou smlouvou, a to buď jejich vynětím ze zdanění v České republice, nebo 

zápočtem zahraniční daně. Lze také využít zvláštní ustanovení českého zákona
30

 

umožňující vynětí příjmů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí, které jsou 

ve státě výkonu činnosti v souladu s příslušnou smlouvou zdaněny, ze zdanění v 

České republice bez ohledu na to, zda tato smlouva stanoví jako metodu zamezení 

dvojího zdanění vynětí příjmů, nebo zápočet zahraniční daně. Podmínkou pro po-

užití tohoto ustanovení dále je, že jde o příjmy plynoucí od zaměstnavatele, který 

je daňovým rezidentem státu výkonu činnosti, nebo od českého zaměstnavatele, 

který má ve státě výkonu činnosti stálou provozovnu a příjmy pracovníka jdou k 

tíži této stálé provozovny. Ze znění zákona přímo nevyplývá možnost uplatnění 

tohoto ustanovení v případě pronájmu pracovní síly, nicméně výklad Ministerstva 

financí ji podporuje
31

. 

Jestliže Česká republika uzavřela s hostitelským státem pracovníka smlouvu o 

zamezení dvojího zdanění, může navíc pronajatý pracovník využít výjimku z po-

vinnosti podávání daňového přiznání. Pobírá-li totiž pouze příjmy ze zaměstnání 

vykonávaného v zahraničí, které jsou v České republice vyjmuty ze zdanění (ať 

již podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, nebo podle výše uvede-

ného ustanovení českého zákona), nemusí v České republice podat daňové při-

znání. 

Není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění 

Jestliže se státem výkonu činnosti nemá Česká republika uzavřenou platnou 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je jediným způsobem, jak dvojímu zdanění 

alespoň částečně zabránit, využití ustanovení českého zákona
32

 umožňující ode-

číst zahraniční daň od českého daňového základu. Tento postup je sice výrazně 

méně výhodný než zápočet daně (oproti české dani) nebo vynětí příjmů ze zdaně-

ní, avšak toto je odůvodnitelné skutečností, že Česká republika nemá zaručenou 

                                                           
30

  § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů. 
31

  Viz závěry jednání Koordinačního výboru Ministerstva financí a Komory daňových poradců č. 303/16.06.10. 
32

  § 6 odst. 14 zákona o daních z příjmů. 
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žádnou reciprocitu, pouze se takto dobrovolně vzdává části svých daňových výno-

sů ve prospěch zaměstnance.  

V zahraničí se povinnosti pronajatých pracovníků budou řídit tamní legislativou. 

Různé mohou být daňové sazby, způsoby stanovení základu daně, odčitatelné po-

ložky, lhůty pro podání přiznání, ale také zdaňovací období a další aspekty. 
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9. PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 

Pokud je dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění konkrétní zaměstna-

nec českým daňovým rezidentem, zdaňuje se jeho celosvětový příjem ze závislé 

činnosti v souladu s českými daňovými předpisy. Proto další kapitola prodiskutuje 

daňový režim takového českého daňového rezidenta majícího příjmy ze závislé 

činnosti. 

9.1 Příjmy ze závislé činnosti § 6 odst. 1 ZDP 

Příjmy ze závislé činnosti tvoří úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnavatelem 

zaměstnanci v kalendářním měsíci na základě: 

a) pracovněprávního poměru (zákoník práce) současného nebo dřívějšího (pra-

covní poměr, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), služeb-

ního nebo členského poměru, obdobného poměru, při kterém zaměstnanec mu-

sí zaměstnanec dbát příkazu plátce (například příkazní smlouvy, nepojmenova-

ná smlouva, anebo jiného smluvního vztahu, kde faktický vztah je podobný 

zaměstnaneckému vztahu), dále také z příjmů žáků a studentů z praktického 

výcviku. 

b) Příjmů za práci členů družstev, příjmů za práci společníků a jednatelů společ-

ností s ručením omezeným, a to i když nejsou povinni dbát příkazů jiné osoby, 

příjmů za práci komanditistů  komanditních společností, příjmů za práci likvi-

dátorů,v případech bodu b) podléhají zdanění i příjmy, kdy při výkonu práce 

člen družstva nebo společník společnosti nemusel dbát příkazů jiné osoby. Po-

kud u těchto příjmů nemá poplatník podepsáno prohlášení, jsou zdaňováni zá-

lohou na daň sazbou 15%, a to i odměny nepřesahující 5.000,- Kč v měsíci 

(měl by uplatnit srážkovou daň). 

c) Odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob vyplace-

ných ze zisku za práci v představenstvu (mezi toto se řadí třeba tantiémy u ak-

ciových společností), má-li člen představenstva současně i pracovní poměr u 

téhož plátce, u kterého má podepsáno prohlášení, stanoví plátce základ daně 

z úhrnu veškerých zdanitelných příjmů. Což v praxi znamená, že v měsíci, kdy 
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jsou placeny tantiémy nebo obdobné odměny, tvoří základ daně součet zdani-

telného příjmu z pracovního poměru i odměny člena statutárního orgánu. Sta-

noví se jeden základ daně, který se zdaní měsíční sazbou 15% (§ 38 h odst. 2 

ZDP). Pokud ale člen představenstva u téhož plátce nemá uzavřen pracovní 

poměr a nemá ani podepsáno prohlášení, plátce zdaní odměnu za práci v před-

stavenstvu vždy zálohou na daň (15%), a to i z nízkých odměn. V tomto přípa-

dě nelze použít srážkovou daň, kromě členů, kteří jsou daňovými nerezidenty – 

pouze u nich se z těchto odměn sráží vždy konečná srážková daň sazbou 15%. 

Vyslaný zaměstnanec je však většinou daňovým rezidentem hostitelské země. 

d) Příjmů plynoucích v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výko-

nem závislé činnosti nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kte-

rého poplatník vykoná závislou činnost nebo funkci, mezi toto se řadí například 

náhrada mzdy při odškodnění pracovního úrazu vyplacená pojišťovnou, náhra-

da mzdy přísedících u soudu a další příjmy.  

 Z těchto příjmů musí srazit daň nebo zálohu na daň vždy ten plátce, který pří-

jem vyplácí. Pokud nemá poplatník u plátce toho příjmu podepsáno prohlášení, 

pak se u příjmů nepřesahujícího 5.000,- Kč v měsíci automaticky použije sráž-

ková daň 15%. 

 

Pokud ale například pojišťovna celou náhradu poukáže zaměstnavateli poplatníka, 

ten následně povede výplatu odškodnění pracovního úrazu, zahrne zaměstnavatel i 

poukázanou část zdanitelného příjmu do ostatního příjmu vypláceného poplatní-

kovi. Zdanění provede z jednoho základu daně s přihlédnutím k okolnosti, zda 

zaměstnanec má, či nemá podepsáno prohlášení. 

V případě, kdy je poplatníkovi vyplácena náhrada za ztrátu na výdělku z jeho 

soukromého pojištění, pojišťovna zdanění neprovádí. V tomto případě se jedná o 

příjem podle § 10 ZDP, kdy zdanění provede sám poplatník prostřednictvím da-

ňového přiznání, kde v ostatních příjmech uvede příjem plynoucí z titulu náhrady 

mzdy (příjmu). 
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Pro účely zákona o dani z příjmů se poplatník s příjmy ze závislé činnosti a 

z funkčních požitků dále označuje jako „zaměstnanec“, plátce příjmu jako „za-

městnavatel“ (§ 6 odst. 2 ZDP). 

Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3 zákona 

o daních z příjmů, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i 

když příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřed-

nictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Z hlediska dalších ustanove-

ní zákona o dani z příjmů se takto vyplácený příjem považuje za příjem vyplácený 

poplatníkem uvedený v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3 ZDP. V případě, že úhrada 

zaměstnavatele – osobě se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí – je obsažena i část-

ka za zprostředkování, považuje se za příjem zaměstnance nejméně 60% 

z celkové úhrady. Jde o takzvaný mezinárodní pronájem pracovní síly, kdy daňo-

vý nerezident poskytuje pracovníky na práci v České republice. Tuzemský za-

městnavatel, u kterého zaměstnanci fakticky vykonávají práci, je označen jako ná-

jemce pracovní síly nebo jako ekonomický zaměstnavatel. Zahraniční zaměstna-

vatel je označen jako pronajímatel pracovní sily. Povinnost vypořádat svou daňo-

vou povinnost u českého plátce je i v případě existence stálé provozovny (organi-

zační složky) zahraničního plátce. 

Výpočet příjmů zaměstnance stanovený pro účely zjištění základu daně podle § 6 

odst. 13 ZDP postupem podle § 6 odst. 2 ZDP vždy vychází z ceny za pronájem 

pracovní síly v úrovni bez daně z přidané hodnoty (daň z přidané hodnoty na vý-

stupu nepředstavuje zdanitelný příjem z hlediska daně z příjmů). V případě, kdy je 

za pronájem pracovní síly fakturována částka i daň z přidané hodnoty, se při zjiš-

tění výše příjmů zaměstnance k hodnotě daně z přidané hodnotě nepřihlíží, jedná 

se o pokyn generálního finančního ředitelství D-6. 

Pokud je smluvně sjednána mzdová složka samostatně, musí být vždy zdaněna 

v plné výši, ale nikdy nesmí být nižší než 60% z celkové fakturované částky, po-

kyn D-151: 
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1. nejčastější znaky mezinárodního pronájmu pracovní síly: 

 práce je vykonávána na základě příkazu českého zaměstnavatele, 

 práce je vykonávána spolu se zaměstnanci českého zaměstnavatele na jeho za-

řízení, pomocí jeho nářadí, rovněž s použitím jeho materiálu, 

 český zaměstnavatel určuje počet zaměstnanců a skladbu profesí, věk, pohlaví 

a další atributy, 

 český zaměstnavatel nese odpovědnost a riziko za výsledky práce pronajatých 

zaměstnanců, 

 český zaměstnavatel určuje dobu výkonu práce, 

 odměna je stanovena na základě délky pracovní doby (většinou je ustanovová-

na za odpracovanou hodinu nebo úkolovou mzdou zaměstnance), nebo jiným 

způsobem, z něhož lze odvodit souvislost s příjmem vyplaceným zaměstnanci 

za odvedenou práci. 

 

2. výpočet příjmů zaměstnance pro účely zjištění základu daně vždy vychází 

z ceny za pronájem pracovní síly v úrovni bez daně z přidané hodnoty. V případě, 

kdy se za pronájem pracovní síly fakturuje i DPH, se při zjištění výše příjmů za-

městnance k hodnotě daně z přidané hodnoty nepřihlíží.  

3. Cestovní náhrady vyplacené ekonomickým zaměstnavatelem nelze posuzovat 

jako „zahraniční dietu“, vždy se jedná o příjem, který je předmětem daně. Výjim-

ku tvoří cestovní náhrady vyplacené ekonomickým zaměstnavatelem v rámci 

ekonomických cest, na který byl pronajatý zaměstnanec ekonomickým zaměstna-

vatelem vyslán ve smyslu § 152 a násl. zákoníku práce.  

4. Při ročním zúčtováním daňových záloh u českého zaměstnavatele lze snížit zá-

klad daně zaměstnance o hodnotu přechodného ubytování bezplatně poskytované-

ho zahraničním zaměstnavatelem, ale pouze do výše zahrnuté do výše zdanitelné-

ho příjmu zaměstnance, pouze pokud bude jeho výše prokázána. 

Pro kvalifikaci příjmu uváděných pro účely daně z příjmů v ustanovení § 6 ZDP 

není rozhodující, na základě jakého pracovního vztahu poplatníkovi plynou. Pod-

statným základním rysem závislé činnosti je skutečnost, že není vykonávána zcela 
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nezávisle, tedy pod vlastním jménem, na vlastní účet, z vlastní odpovědnosti po-

platníka, ale naopak podle pokynů toho, kdo odměnu za vykonávanou práci vy-

plácí. Vymezení pojmu „závislá činnost“ proto nemůže být redukováno pouze na 

činnost vykonávanou podle příslušných příkazů a pokynů, nýbrž se musí jednat o 

činnost skutečně závislou na osobě plátce. 

Obdobným postupem je plněna daňová povinnost s českým zaměstnavatelem v 

případě agenturního zaměstnávání zaměstnanců od zahraničního daňového sub-

jektu, který provozuje agenturní zaměstnávání na základě povolení generálního 

ředitelství práce k agenturnímu zaměstnávání. Na povinnosti plnění daňové po-

vinnosti českého plátce nemění nic ani existující stálá provozovna zahraničního 

plátce na území České republiky.  

Od roku 2012 změnou zákoníku práce (nově § 43 a), je obnoven institut dočasné-

ho přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Při dočasném přidělení za-

městnance k jinému zaměstnavateli nadále platí, že vypořádání daňové povinnosti 

provede skutečný zaměstnavatel, a to včetně zúčtovaných příjmů za práci i u jiné-

ho zaměstnavatele, které vyfakturuje spolu s ostatními výdaji přímo související se 

mzdou. 

9.2 Definice druhů příjmů 

Příjmy podle bodu a), b), c), a d) se dle § 6 odst. 3 ZDP rozumí: 

 příjem peněžní, 

 příjem nepeněžní, 

 o příjem pravidelný nebo jednorázový, bez ohledu, zda je na něj právní nárok, 

či nikoliv, zda je vyplácen nebo připisován k dobru nebo spočívá v jiné formě 

plnění prováděné zaměstnavatelem zaměstnanci nebo osoby, na kterou přešlo 

příslušné právo,  

 práva poskytnutá za nižší cenu nebo zdarma,  

 jiné věci poskytnuté za nižší cenu nebo zdarma,  

 služby poskytnuté za nižší cenu nebo zdarma. 
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Cenou obvyklou se rozumí cena zjištěna podle zákona o oceňování majetku nebo 

cena, která je účtována jiným osobám. Cena obvyklá nemusí být použita pouze při 

prodeji zaměstnanci, a to za předpokladu, že v místě pro cenu obvyklou měl za-

městnanec bydliště po dobu dvou let bezprostředně před jeho koupí, jakož i částka 

stanovená podle § 6 odst. 6 ZDP (1% vstupní ceny vozidla měsíčně).  

(§3 odst. 3 ZDP) 

 

9.2.1.1 Poskytnutí výrobku nebo služby zaměstnanci zaměstnava-

telem 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci výrobek (službu), který (která) je jeho pro-

duktem, zdarma, nebo za cenu se slevou; tento výrobek (služba) se ocení stejnou 

cenou včetně daně z přidané hodnoty, za jakou dodává plátce výrobek ostatním 

odběratelům. Stanovená cena nebo rozdíl mezi stanovenou a poskytnutou nižší 

cenou je rovněž zdanitelným příjmem zaměstnance. V případě, kdy zaměstnavatel 

poskytne zaměstnanci výrobek (službu), který (kterou) sám nakoupí, zdarma nebo 

se slevou. Tento výrobek (služba) ocení alespoň cenou (včetně daně z přidané 

hodnoty), za kterou sám výrobek koupil. Stanovená hodnota nebo poskytnutá sle-

va je rovněž zdanitelným příjmem zaměstnance.  

9.2.1.2 Poskytnutí ubytování zaměstnanci zaměstnavatelem 

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci byt k trvalému bydlení zdarma nebo za 

nižší nájemné, vychází se z ceny obvyklého nájemného, které by zaměstnanec ji-

nak platil, a tato cena, případně rozdíl mezi touto cenou a cenou obvyklou, je rov-

něž zdanitelným příjmem zaměstnance.  

 za příjem zaměstnance se nepovažuje částka, o kterou je úhrada zaměstnance 

při koupi bytu od zaměstnavatele nižší, než je cena obvyklá, pokud v něm měl 

zaměstnanec bydliště prokazatelně po dobu dvou let bezprostředně před jeho 

koupí. 
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9.2.1.3 Poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci zaměstnavate-

lem 

Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci bezplatně pro sou-

kromé i služební účely, přičemž není rozhodující skutečnost, zda je toto vozidlo 

zaměstnancem pro soukromé účely v daném kalendářním měsíci skutečně použi-

to. Příjmem zaměstnance je 1% vstupní ceny vozidla u vlastníka v kalendářním 

měsíci, avšak musí činit nejméně 1000,- Kč (min. 12,- Kč ročně). Vždy se vychází 

ze vstupní ceny vozidla u vlastníka bez ohledu na to, zda je zaměstnavatel majite-

lem vozidla, nebo zda je vozidlo pronajaté. Měsíční 1% vstupní ceny vozidla je 

zdanitelným příjmem zaměstnance i v případě, kdy je vozidlo poskytnuto pro slu-

žební i soukromé účely pouze pro část měsíce. Součástí vstupní ceny je vždy daň 

z přidané hodnoty. Vstupní cena vozu se zvyšuje i technickým zhodnocením včet-

ně DPH. Má-li zaměstnanec poskytnuto pro služební i soukromé účely pro část 

měsíce jedno vozidlo a v další části téhož měsíce jiné vozidlo, ale nemá ani 

v jednom okamžiku v měsíci k soukromým účelům poskytnuta současně obě vo-

zidla zaměstnavatele, je zdanitelným příjmem zaměstnance měsíčně částka 1% 

vstupní ceny vozidla s vyšší vstupní cenou (nejméně 1.000,- Kč). Poskytne-li za-

městnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motoro-

vých vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% 

s úhrnnou vstupních cen všech motorových vozidel (§ 6 odst. 6 ZDP). 

V případě, že zaměstnanci je poskytnuto bezplatně motorové vozidlo k používání 

pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 

1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc jeho poskytnutí. 

To znamená, že v daném případě není rozhodující skutečnost, zda je toto vozidlo 

zaměstnancem pro soukromé účely v daném kalendářním měsíci skutečně použi-

to, a pro účely zdanění u zaměstnance zaměstnavatel tuto skutečnost nezkoumá. 

Veškeré tyto příjmy (viz bod a), b), c), d)) podléhají dani z příjmů ze závislé čin-

nosti. Způsob zdanění plně záleží na skutečnosti, zda poplatník má, či nemá pode-

psanou u toho příjmu prohlášení. V případě, že prohlášení podepsáno není, musí 

plátce při hrubém příjmu přesahujícím 5.000,- Kč v měsíci provést u příjmu podle 
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bodu a) a d) zdanění srážkové daně 15%. Z příjmu podle bodu b) a c) bez pode-

psaného prohlášení musí plátce srazit zálohu na daň 15%.  

9.2.1.4 Další případy zdanitelných příjmů (§ 36 odst. 2 písm. t 

ZDP)  

 Vyplacené honoráře za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize, po-

kud jejich úhrn nepřesáhne v kalendářním měsíci 7.000,- Kč, podléhají 15% 

srážkové dani. Tento příjem, ani sražená daň, se nezahrnují do celkového 

příjmu pracovníka pro roční zúčtování záloh daně nebo do daňového přiznání. 

Honoráře, u nichž nebyla použita srážková daň, se zahrnují do daňového při-

znání jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP – nejde 

však o příjmy ze závislé činnosti; 

 svoz zaměstnanců do práce na náklady zaměstnavatele je vždy zdanitelným 

příjmem zaměstnance. Cena je stanovená jako obvyklá hodnota jízdného včet-

ně DPH stanovená podle veřejné hromadné dopravy, nicméně toto ustanovení 

neplatí pro zaměstnavatele provozujícího veřejnou dopravu osob; 

 manažerské pojištění, kde pojistníkem je zaměstnavatel a pojištěným je za-

městnanec, a kde jsou sjednány dvě pojistné události, a to: 

 část pojistného vztahující se k rizikovému pojištění pro případ zaměstnance je 

vždy zdanitelným příjmem zaměstnance v okamžiku, kdy je zaměstnavatelem 

provedena úhrada pojišťovně; ve stejném okamžiku bude předmětná částka 

vstupovat i do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění; 

 část pojistného hrazeného pro případ dožití se stává příjmem zaměstnance až 

v okamžiku vzniku nároku zaměstnance na výplatu pojistného plnění pro pří-

pad dožití a převedení tohoto příjmu pojišťovnou ve prospěch zaměstnance. 

Současně bude tato částka vstupovat do vyměřovacího základu pro sociální a 

zdravotní pojištění. 
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9.2.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně 

Jako příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně, jsou podle § 6 odst. 

2 zákona o daních z příjmů zejména tyto: 

Náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše sta-

novené nebo umožněné zvláštním právním předpisem (zákoník práce, část 7) pro 

zaměstnance zaměstnavatele, který je státem územním samosprávním celkem, 

státním fondem, příspěvkovou organizací, jejichž náklady na platy a odměny za 

pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytova-

ného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, ne-

bo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona, jakož i hodnota 

bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách, při-

čemž pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstna-

vatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Je-li místo výkonu 

práce sjednáno šířeji než obec, je pravidelným pracovištěm pro cestovní náhrady 

obec, ve které začínají cesty zaměstnance nejčastěji. Rovněž lze sjednat pro ces-

tovní náhrady pravidelné pracoviště odlišné od místa výkonu práce, které nesmí 

být sjednáno šířeji, než jedna obec. 

9.2.3 Příjmy osvobozené od daně 

Jako nepeněžní příjmy, které jsou osvobozené od daně, jsou podle § 6 odst. 9 ZDP 

zejména tyto:  

Nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 

související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynalože-

ná zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle zák. č. 435/2004 Sb. o 

zaměstnanosti. Avšak osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnan-

cům v této souvislosti, jako například mzda, plat, odměna, nebo jako náhrada za 

ušlý příjem, jelikož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti za-

městnancům. Od roku 2009 se již nerozlišuje zvyšování a prohlubování kvalifika-

ce. Jedná se o daňově uznatelné plnění u zaměstnavatele. 
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Podle § 6 odst. 9 písem. B ZDP: 

Osvobozena od daně je také vyčíslená hodnota stravování poskytovaného jako 

nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. 

Musí se vždy jednat o nepeněžní plnění. Pak neexistuje z hlediska osvobozených 

příjmů zaměstnance žádný limit ve výši hodnoty poskytnuté na stravování. 

Podle § 6 odst. 9 písm. c ZDP: 

Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměst-

navatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. Toto plnění je zaměstnavate-

lem poskytováno vždy ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu), jeho zdanění anebo 

na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů). 

9.2.4 Základ daně vztahující se k příjmům ze závislé činnosti a funkč-

ních požitků 

Podle § 6 odst. 13 ZDP, je definován základ daně vztahující se k příjmům ze zá-

vislé činnosti a funkčních požitků takto: 

Jako základ daně je uvažován úhrn všech zúčtovaných nebo vyplacených zdani-

telných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (s výjimkou příjmů zdaně-

ných srážkovou daní a příjmů plynoucích ze zdrojů ze zahraničí do samostatného 

základu daně) zvýšených o částky odpovídající o částky pojistnému za sociální 

zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobec-

né zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů 

(zák. č. 589 z roku 1992 Sb., č. 592/1992 Sb.) povinen platit zaměstnavatel (dále 

jen povinné pojistné). 

Částka odpovídající povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte 

k příjmu ze závislé činnosti nebo k funkčnímu požitku i u zaměstnance, u kterého 

povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, protože například povin-

nost odvodu pojistného je v zahraničím státě. Zaměstnancem, u kterého povinnost 
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platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec, u něhož se 

odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo za-

městnanec, na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojiš-

tění stejného druhu. 

Příjmy ze zdroje, které pojistnému nepodléhají (například jde o dohodu o prove-

dení práce se stanoveným limitem 10.000,- Kč měsíčně), se pro stanovení základu 

daně neupravují. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

Při výpočtu základu daně se při stanovení částky povinného pojistného nepřihlíží 

ke slevám, mimořádným slevám na pojistné u zaměstnavatele, ani k jiným 

částkám, o které si zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného. 

9.2.5 Příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí 

Podle § 6 odst. 14 ZDP, jsou příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí definovány 

takto: 

Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníků, kteří jsou da-

ňovými rezidenty na území České republiky, základem daně jejich příjem z nezá-

vislé činnosti, nebo za výkon funkce vykonávané ve státě, s nímž Česká republika 

neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšené o pojistné platné 

v České republice (obecně v roce 2013 o 25% na sociálním pojištění a o 9 % na 

zdravotním pojištění) a snížení o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. I 

když závislá činnost vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u daňového rezidenta základem daně je-

ho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonané v tomto státě zvý-

šený o povinné pojistné; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu 

ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a 

to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost 

v tuzemsku podle § 38 f ZDP bezprostředně v předchozím zdaňovacím období. 

Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, která se zahrnuje do základu 

daně. 
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Dle pokynu generálního ředitelství D-6, je příjem plynoucí ze zahraničí stanoven 

následujícím způsobem: 

Příjmem plynoucím ze zdrojů v zahraničí podle věty 2 § 6 odst. 14 ZDP se rozumí 

příjem fyzické osoby ze závislé činnosti či funkční požitek z jakéhokoliv smluv-

ního státu, se kterým Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zda-

nění, což znamená, že nejen ze státu, z něhož plynul poplatníkův původní příjem 

ze závislé činnosti, nebo funkční požitek, ze kterého nebyla část daně započtena 

na výslednou daňovou povinnost bezprostředně předcházející zdaňovacímu obdo-

bí. 

Dílčí základ daně pro výpočet měsíční daňové zálohy se stanoví z úhrnu veške-

rých mezd vyplacených v kalendářním měsíci témuž poplatníkovi jedním plátcem 

zvýšený o povinné pojistné za zaměstnavatele. 

Od roku 2008 byly zavedeny roční maximální vyměřovací základy pro placení 

pojistného u zaměstnanců. Od okamžiku, kdy zaměstnanec dosáhne maximálního 

vyměřovacího základu pro pojistné (v roce 2013 činí 1.242.432,- Kč pro sociální 

pojištění), nebude se jeho základ daně nadále upravovat u pojistného na sociálním 

zabezpečení. 

Pro rok 2013 není maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění stanoven, 

to znamená, že navýšení příjmů pro stanovení základu daně o 2/3 z 13,5 % zdra-

votního pojištění za zaměstnavatele se promítne vždy. Částka maximálního vymě-

řovacího základu zaměstnance se posuzuje u každého zaměstnavatele samostatně. 

Z pohledu daňového pak bude nevýhodná pro zaměstnance zvýšení při změně 

zaměstnavatele v průběhu roku nebo souběh vícero příjmů souběžně od vícero 

zaměstnavatelů. 

Pokud je pro určitý příjem zákonem stanovena srážková daň, například u odměn 

členů statutárních orgánů u daňových nerezidentů nebo u honoráře za příspěvky 

do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize do výše 7.000,- Kč měsíčně, pak se 

musí u daného zaměstnance stanovit příslušný počet základu daně. 



64 
 

Zaměstnanec – daňový nerezident v České republice (jedná se o daňového rezi-

denta ve Slovenské republice) má se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o pra-

covní činnosti. Z dohody o pracovní činnosti má příjem 7.000,- Kč měsíčně. 

V tomtéž měsíci mu dále byla vyplacena odměna člena statutárního orgánu ve vý-

ši 25.000,- Kč. Jedná se o osobu, která je zároveň zaměstnaná v pracovním pomě-

ru na Slovensku u slovenského plátce. Jedná se tedy o souběh příjmů ze závislé 

činnosti v obou členských státech.  

Tady platí zásada odvodu pojistného v jednom státě, a to ve státě bydliště – tedy 

na Slovensku. Pro výkon práce v České republice si musí vyřídit potvrzení o pří-

slušnosti k právním předpisům Slovenské republiky na formuláři A1. Od roku 

2009 se základ daně stanoví zvýšením o částku odpovídající povinnosti placení 

pojistného na území České republiky, a to bez ohledu na to, kam je skutečně po-

jistné placeno. Jedná se pouze o fiktivní stanovení základu daně pro správný vý-

počet daňové povinnosti bez ohledu na skutečnou výši povinného pojištění, které 

zaměstnavatel hradí příslušným zahraničním orgánům.  

 

Druh příjmu Hrubá mzda Sociální po-

jistné 

Zdravotní 

pojistné 

Základ daně Záloha na 

daň 15% 

Srážková 

daň 15% 

Dohoda o pracovní 

činnosti 

7.000,- 1.750,- 630,- 9.380,- 1.410,-  

Odměna člena statu-

tárních orgánů 

25.000,- 6.250,- 2.250,- 33.500,-  5.025,- 

 

9.2.6 Způsob zdanění 

Pro způsob zdanění je vždy rozhodné, má-li poplatník u plátce podepsáno prohlá-

šení. 

1. Má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení (nesmí je mít podepsáno současně u 

více plátců), stanoví plátce daně základ daně z úhrnu všech příjmů a vybere zálo-

hu na daň ve výši 15%. Před zdaněním se základ daně zaokrouhlí do 100,- Kč na 

celé koruny nahoru, nad 100,- Kč na celé stokoruny nahoru.  
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Nastoupí-li zaměstnanec k zaměstnavateli například 15.06.2013 a do 14.06.2013 

pracoval u jiného zaměstnavatele, u druhého postupného zaměstnavatele v měsíci 

podepíše prohlášení do 30 dnů po nástupu, je jeho příjem za červen zdaněn u obou 

plátců měsíční zálohou na daň, i když pouze jeden z nich sníží daň o prokázanou 

částku měsíční slevy podle § 30 b) a) ZDP s případnou prokázanou částkou mě-

síční daňové zvýhodnění dle § 35b) ZDP. 

I daňový nerezident může podepsat u zaměstnavatele prohlášení, může uplatnit 

slevu na dani na poplatníka, případně na vlastní studium. Nárok na ostatní slevy a 

nárok na daňové zvýhodnění u zaměstnavatele nemá. 

 

Pokyn generálního finančního ředitelství D-6 

Poplatník může podepsat prohlášení k dani podle § 38 k) odst. 4 ZDP na stejné 

období kalendářního roku pouze u jednoho plátce daně a tuto skutečnost musí také 

v prohlášení uvést. Změní-li poplatník v průběhu kalendářního měsíce tak zvané-

ho hlavního zaměstnavatele (jestliže pobírá mzdu v tomto měsíci od více plátců 

daně, ale postupně za sebou), může pro účely výpočtu zálohy na daň podepsat 

prohlášení k dani podle § 38 odst. 4 ZDP na další část kalendářního měsíce též u 

nového plátce, a to v zákonné lhůtě do 30 dnů po nástupu do zaměstnání. Oba 

plátci daně mu pak za tento kalendářní měsíc vypočtou zálohu měsíční sazbou da-

ně podle § 38 h) odst. 2 ZDP, ale měsíční slevu na daň podle § 35 b) a) ZDP a 

měsíční daňové zvýhodnění může poskytnout poplatníkovi pouze jeden z nich (§ 

38 K) odst. 3 ZDP; a činí tak zpravidla ten, od kterého poplatník odchází. 

V případě, že by poplatník uplatňoval slevu a popřípadě také daňové zvýhodnění 

od nového postupného plátce v tomtéž kalendářním měsíci, je účelné, aby 

v prohlášení písemně doplnil, že slevu a případně daňové zvýhodnění 

v kalendářním měsíci nástupu u předchozího plátce (plátců) neuplatňoval. 

Nemá-li zaměstnanec podepsáno prohlášení, například z toho důvodu, že zaměst-

navatel je jeho dalším souběžným plátcem příjmů ze závislé činnosti a poplatník 

má podepsáno prohlášení u jiného zaměstnavatele, pak pro způsob zdanění je roz-

hodující především výše hrubé mzdy. 



66 
 

Z příjmů zúčtovaných nebo vyplacených při splnění ostatních podmínek u za-

městnance bez podepsaného prohlášení za dané zúčtovací období srazí plátce zá-

lohu na daň. 

V případě, že na poplatníka dopadá solidární daň, tento postup není možný. Tako-

vý poplatník musí odevzdat své daňové přiznání sám, nebo prostřednictvím daňo-

vého poradce nebo advokáta. 

9.2.7 Nezdanitelná část základu daně 

K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně přihlédne plátce daně za 

podmínek stanovených v § 38 k) odst. 5 ZDP až při ročním zúčtováním záloh na 

zdaňovací období, případně je poplatník uplatní ve svém daňovém přiznání. 

9.2.8 Dary 

§ 15 odst. 1 ZDP 

Způsob uplatnění po skončení roku: 

 potvrzení příjemce darů nebo jeho zákonného zástupce, pořadatele veřejné 

sbírky o výši a účelu daru; z potvrzení musí být zřejmé, kdo je příjemcem da-

ru, hodnota daru, účel, na který byl dar dán, a rovněž informace, kdy byl dar 

poskytnut, 

 darovací smlouva, která musí obsahovat základní údaje výše uvedené,  

 v rámci prováděného ročního zúčtování nebo daňového přiznání. 

 

Podmínky: 

 příjemcem daru je obec, kraj, organizační složka státu nebo právnická osoba se 

sídlem na území České republiky, jakož i právnická osoba, která je pořadate-

lem veřejných sbírek podle zákona č. 117 z roku 2001 sb. o veřejných sbírkách 

a jde o dar na financování vědy a vzdělávání, výzkumných a vývojových úče-

lů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mlá-

deže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnicí, ekolo-

gické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a nábo-
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ženské společnosti (viz příloha zák. č. 3 z roku 2002 sb., o církvích a nábožen-

ských společnostech), tělovýchovné a sportovní. 

 politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost,  

 příjemcem je fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky, 

která je poskytovatelem zdravotnických služeb nebo provozuje školy a školská 

zařízení, či zařízení na ochranu opuštěných zvířat a jejich zdraví nebo ohrože-

ných druhů, a jde o dar na financování těchto zařízení, 

 na financování odstraňování následků živelné pohromy, ke které došlo na 

území České republiky nebo členského státu Evropské Unie, Norska nebo Is-

landu, 

 příjemcem jsou fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky, které 

jsou poživateli invalidního důchodu nebo byli poživateli invalidního důchodu 

ke dni přiznání starobního důchodu, anebo jsou nezletilými dětmi závislými na 

péči jiné osoby na zdravotnické prostředky, nejvýše o částky nehrazené zdra-

votními pojišťovnami, nebo na rehabilitační nebo kompenzační pomůcky uve-

dené ve vyhlášce č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do 

zaměstnání,  

 od roku 2009 platí, že při poskytnutí daru právnickým osobám nebo fyzickým 

osobám se sídlem nebo bydlištěm na území členského státu Evropské Unie, 

Norska nebo Islandu (pokud je příjemce daru a účel daru, splňují podmínky 

stanovené tímto zákonem), lze snížit základ daně v daňovém přiznání. 

 Snížení základu daně a hodnotu daru poskytnutého do zahraničí lze pouze pro-

střednictvím daňového přiznání, což je zřejmě nepřímou diskriminací občanů 

Evropské unie. 

 Úhrnná hodnota daru musí činit minimálně 1.000,- Kč nebo alespoň částku 

přesahující 2% základu daně, maximálně však 10% základu daně, tedy příjmu 

upraveného o povinné pojistné za zaměstnavatele, 

 hodnotu daru lze odečíst pouze v tom zdaňovacím období, ve kterém byly dary 

prokazatelně poskytnuty. 
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9.2.9 Úroky z úvěrů zaplacené ve zdaňovacím období  

Od základu daně lze rovněž odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňo-

vacím období (§ 15 odst. 3 a 4 ZDP): 

 z úvěru ze stavebního spoření, včetně tzv. překlenovacích úvěrů (meziúvěrů),  

 z hypotečního úvěru banky nebo pobočky zahraniční banky se zahraniční bankou 

(podle § 1 zák. č. 21 z roku 1922 Sb. o bankách ve znění pozdějších předpisů) sníže-

ním o státní příspěvek poskytnutý podle nařízení vlády č. 244/1995 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Za jiný úvěr v souvislosti s hypotečním úvěrem lze rovněž pova-

žovat takové úvěry, které jsou poskytnuty na bytové potřeby, a to bez ohledu na to, 

zda jsou poskytnuty před poskytnutím hypotečního úvěru (tzv. předhypoteční) nebo 

současně případné následně s hypotečním úvěrem (tzv. doplňkové). Vždy však musí 

být z uzavřených smluv zřejmá souvislost s hypotečním úvěrem a s předmětnou byto-

vou potřebou. 

 z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou (§ 2 zák. č. 96 z roku 1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů), bankou nebo pobočkou zahraniční banky nebo zahraniční ban-

kou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem a použi-

tím poplatníkem na financování bytových potřeb, pokud se nejedná o bytovou vý-

stavbu, údržbu, ani o změnu stavby bytového domu nebo bytu ve vlastnictví podle 

zvláštního právního předpisu prováděnou v rámci podnikatelské a jiné samostatně 

výdělečně činnosti nebo pro účely pronájmu. 

 

Výše odpočtu 

Nejvíce lze ročně odečíst 300.000,- Kč úhrnné částky úroků všech úvěrů v téže domác-

nosti. 

Od základu daně z příjmů fyzických osob se odečítá úhrn úroků zaplacených z úvěru ze 

stavebního spoření a z hypotečního úvěru ve zdaňovacím období. Přitom není rozhodují-

cí, v jaké výši se na úhrnu zaplacených úroků podíleli jednotliví účastníci smlouvy.  
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9.2.10 Příspěvek na penzijní připojištění 

Od základu daně lze odečíst také i platbu – příspěvek zaplacený poplatníkem na 

jeho (§ 15 odst. 5 ZDP): 

 penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připo-

jištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem 

nebo penzijní společností. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu pří-

spěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním pří-

spěvkem na zdaňovací období sníženému o 12.000,- Kč. 

 penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplat-

níkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti 

poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmín-

ky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendář-

ních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60ti let. Částka, kterou 

lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho 

penzijní pojištění na zdaňovací období,  

 doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření 

uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností. Částka, kterou lze takto 

odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové 

penzijní spoření na zdaňovací období sníženou o 12.000,- Kč. 

 

Výše odpočtu 

Ročně lze odečíst částku rovnající se úhrnu příspěvků zaplacených na výše uve-

dené produkty za zdaňovací období (poníženou o 12.000,- Kč u penzijního připo-

jištění se státním příspěvkem, o 12.000,- Kč u doplňkového penzijního spoření), 

maximálně lze odečíst 12.000,- Kč celkem. 

Pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené na zdaňovací období 

Od základu daně za zdaňovací období lze dle § 15 odst. 6 ZDP také odečíst po-

platníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní po-



70 
 

jištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a po-

jištěním v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k vykonávání pojišťova-

cí činnosti na území České republiky podle zákona čl. 363 z roku 1999, Sb., o po-

jišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), 

nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo 

evropského hospodářského prostoru. 

 

Výše odpočtu 

Ročně lze odečíst částku rovnající se v úhrnu maximálně 12.000,- Kč, a to i 

v případě, že má poplatník uzavřeno vícero smluv s více pojišťovnami. 

Od roku 2004 musí pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částku pro pří-

pad dožití splňovat následující limity: 

 pojistná doba od 5 do 15 let – sjednaná pojistná částka alespoň v hodnotě 

40.000,- Kč, 

 pojistná doba nad 15 let – sjednaná pojistná částka alespoň v hodnotě 7.000,- 

Kč 

 

Podmínky 

Jedná se o pojištění, při kterém legislativní zkratka „soukromé životní pojištění“ 

zahrnuje tři druhy pojištění: 

 na dožití určitého věku,  

 na smrt a dožití určitého věku, 

 na důchodové pojištění, 

 

Pojistnou smlouvu s pojišťovnou má uzavřenou zaměstnanec jako pojistník a sou-

časně i pojištěný. 

Výplata pojistného plnění je smluvně sjednána nejdříve až po 60ti kalendářních 

měsících, tedy až po pěti letech.  
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Současně je výplata pojistného plnění sjednána nejdříve v roce dosažení 60ti let 

věku poplatníka. 

9.2.11 Daňoví nerezidenti 

Velmi důležitá je informace, že veškeré odpočty nezdanitelných částí základů da-

ně podle § 15 ZDP nemohou od roku 2011 uplatňovat prostřednictvím mzdových 

účtáren daňoví nerezidenti. Pokud bude chtít nerezident uplatnit některé z odpočtu 

nezdanitelných částí základu daně, musí si sám podat daňové přiznání a správci 

daně prokázat, že jeho příjmy ze zdrojů na území České republiky podle § 22 

ZDP činí nejméně 90% všech jeho příjmů zmínkou příjmu, které nejsou předmě-

tem daně a přímo od daní osvobozených, nebo příjmu, z nichž je daň vybírána 

srážkou podle zvláštní sazby daně. V tomto případě se může opět jednat o diskri-

minaci občanů Evropské unie, je-li daňově rezidentem občan Evropské unie. 

9.2.12 Slevy na dani 

Na poplatníka 

Ročně.............240.840,- Kč 

Měsíčně................2.070,- Kč 

 

Způsob uplatnění 

Prohlášením do 30ti dnů od vstupu do zaměstnání a každoročně do 15.2. na pří-

slušné zdaňovací období. 

 

Na manželku 

Ročně ...........24.840,- Kč 

Pro držitelku/držitele průkazu ZTP/P ve výši dvojnásobku, tedy 49.680,- Kč (§ 35 

b) a) odst. 1 písm. b) ZDP 

Způsob uplatnění po skončení roku 

 prohlášení, 

 žádost o provedení ročního zúčtování, 

 společná domácnost,  
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 vlastní příjem manželky/manžela nepřesáhl 68.000,- Kč. 

 

Vlastní příjem manželky (také i manžela) se stanoví v úhrnu veškerých příjmů 

v kalendářním roce (jako například hrubý příjem z pracovního poměru, nemocen-

ské dávky, peněžitá pomoc, mateřství, u manželek – podnikatelek – příjem bez 

snížení o výdaje, příjem podléhající srážkové dani, příjmy osvobozené od daně, 

příjmy, které nejsou předmětem daně, hodnota daru atd.). 

Snížení daně na manželku s vlastním příjmem nepřesahující stanovený limit se 

poskytuje až po skončení roku při ročním zúčtování záloh daně z příjmů ze závis-

lé činnosti a funkčních požitků, nebo v daňovém přiznání. Z hlediska vlastních 

příjmů vyživované osoby se vždy hodnotí celé zdaňovací období (kalendářní rok) 

a poskytuje se příslušný počet dvanáctin (2.070,- Kč z celkové roční částky podle 

okolností, na počátku kolika měsíců již byla uplatněna osoba manželkou (manže-

lem), pokud manželství bylo uzavřeno v průběhu zdaňovacího období. Zde by se 

mohlo jednat o diskriminaci registrovaných partnerů, na které v tomto ohledu není 

myšleno.  

9.2.13 Slevy na dani u nerezidentů 

§ 35 b) a) odst. 2 ZDP 

Daňovému nerezidentovi nelze v měsíční podobě poskytovat, kromě slevy na po-

platníka slevy na soustavnou přípravu na budoucí povolání, žádnou z dalších slev. 

Všechny ostatní slevy může daňový nerezident uplatnit až prostřednictvím daňo-

vého přiznání za předpokladu, že úhrn jeho příjmů ze zdroje na území České re-

publiky činí nejméně 90% všech jeho celosvětových příjmů, s výjimkou příjmů, 

které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, anebo se jedná o 

příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Vzhledem k tomu, že daňový nerezident uplatňující vymezené slevy na dani a da-

ňové zvýhodnění má povinnost podat daňové přiznání, nelze mu provádět výpočet 

ročního zúčtování daňových záloh. V rámci ročního zúčtování lze daňovému ne-

rezidentovi poskytovat pouze slevu na poplatníka a soustavnou přípravu. 
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9.2.14 Daňové zvýhodnění 

§ 35 c) a § 35 d) ZDP 

Daňový rezident má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s ním 

v domácnosti, pokud neuplatňuje slevy na dani podle § 35 a) nebo § 35 b) ZDP. 

Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16 – ročně a podle § 

38 h) odst. 2 – měsíčně, případně sníženou podle § 35 b) a) ZDP. 

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou: 

 slevy na dani, 

 daňového bonusu, 

 slevy na dani a daňového bonusu. 

 

Výše daňového zvýhodnění: 

 ročně ........... 13.404,- Kč na jedno dítě, 

 měsíčně .............. 1.117,- Kč na jedno dítě 

 

Výše slevy na dani – max. do výše na daňové povinnosti 

Výše daňového bonusu: 

 za rok .........min 100,- Kč, max. 60.300,- Kč,  

 v měsíci .............min. 50,- Kč, max. 5.025,- Kč. 

 

Podmínky pro přiznání daňového bonusu: 

 ve zdaňovacím období (kalendářním roce) – musí mít poplatník příjem podle § 

6 -9 ZDP alespoň ve výši 6ti násobku minimální mzdy platné k počátku kalen-

dářního roku (u příjmu podle § 9ZDP nesmí výdaje převýšit tyto příjmy). Do 

stanoveného limitu se započítávají příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž 

je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,  



74 
 

 v kalendářním měsíci – za příslušný kalendářní měsíc musí dosáhnout u po-

platníka příjmy výše alespoň polovinu minimální mzdy stanovené podle § 111 

zák. práce pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku přísluš-

ného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a 

další okolnosti podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Do 

těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je 

daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

 

Nárok vzniká: 

 již v měsíci, kdy se dítě narodilo, je-li nárok uplatněn do 30ti dnů po narození, 

 již v měsíci, kdy začalo zletilé dítě plnit studijní povinnosti, je nárok uplatněn 

do konce měsíce, kdy změna nastala,  

 již v měsíci, kdy bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči 

rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, který nárok uplatněn do 

konce měsíce, kdy změna nastala,  

 pokud poplatník uplatní nárok pozdě, poskytne plátce měsíční slevu na dani 

nebo daňové zvýhodnění až od měsíce následujícího po uplatnění a zpětně (od 

vzniku nároku) až v rámci ročního zúčtování anebo při podání daňového při-

znání,  

 po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání na středních a vysokých ško-

lách v České republice. Studiem na středních školách se rozumí studium na 

středních školách a konzervatořích zapsaných do rejstříků škol a školských za-

řízení, na středních školách zřizovaných Ministerstvy obrany, vnitra a sprave-

dlnosti. Dále studium na vyšších odborných školách zapsaných do rejstříků 

škol a školních zařízení. Studiem na vysoké škole se rozumí studium na vyso-

ké škole v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Po 

dobu studia na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle roz-

hodnutí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň 

studia na středních nebo vysokých školách v České republice (§ 38 k) odst. 3 

ZDP, § 38 k) odst. 7 ZDP, § 12 zák. č. 117/1995 Sb.) 
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Nárok zaniká: 

 zanecháním studia, tedy v den následujícím po dni, kdy bylo sdělení o zane-

chání studia škole doručeno,  

 nevykonal-li žák středního odborného učiliště v určeném termínu úspěšně zá-

věrečnou zkoušku v učebním oboru, byla mu povolena opravná zkouška, od-

klad zkoušky nebo její opakování, zachovávají se mu práva a povinnosti žáka 

do 30.06. školního roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit (§ 75 odst. 3 zák. 

č. 561 z roku 2004 Sb.), 

 nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku nebo na střed-

ních odborných školách ve studiu kratším než 4 roky závěrečnou zkoušku a 

byla mu povolena opravná zkouška, odklad zkoušky nebo její opakování, za-

chovávají se mu práva a povinnosti žáka do 30.06. školního roku, v němž měl 

vzdělání řádně ukončit (§ 81 odst. 10 zák. č. 561 z roku 2004 Sb.), 

 nevykonal-li žák v určitém termínu úspěšně absolutorium konzervatoře a byla 

mu povolena opravná zkouška nebo odklad zkoušky, zachovávají se práva a 

povinnosti žáka do 30.06. školního roku, kdy měl vzdělání řádně ukončit (§ 90 

odst. 10 zák. č. 561 z roku 2004 Sb.) 

 zanecháním studia na vysoké škole do dne, kdy bylo vysokou školou nebo fa-

kultou, kde je student zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání 

studia, (§ 56 zák. č. 111 z roku 1998 Sb.), 

 zánikem akreditace vstupního programu na vysoké škole, tedy dnem, kdy 

uplynula lhůta stanovená rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělo-

výchovy, 

 odnětím akreditace studijního programu na vysoké škole, tedy dnem, ke kte-

rému vysoká škola oficiálně oznámila zrušení studijního programu, 

 vyloučením ze studia na vysoké škole, tedy dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 

ze studia nabylo právní moci,  

 neplní-li studen požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijní-

ho zkušebního řádu, je okamžikem ukončení studia den stanovený studijním a 

zkušebním řádem.  
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9.2.15 Daňové zvýhodnění u nerezidentů 

Od roku 2005 si mohou po skončení roku i daňoví nerezidenti dle § 35 c) odst. 5 

ZDP snížit daňovou povinnost za zdaňovací období (kalendářní rok) o daňové 

zvýhodnění, vyživované děti jsou posuzované způsobem uvedeným v předchozí 

části stanoviska. Podmínkou je, že úhrn příjmů nerezidenta ze zdrojů na území 

České republiky činí nejméně 90% všech jeho celosvětových příjmů s výjimkou 

příjmů, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozeny. Daňový ne-

rezident, který chce daňové zvýhodnění uplatnit, má povinnost podat daňové při-

znání. 

U daňových nerezidentů zaměstnavatel při stanovení měsíčních daňových záloh a 

při ročním zúčtování záloh nepřihlédne k daňovému zvýhodnění. Daňové zvý-

hodnění lze uplatnit pouze v daňovém přiznání. 

9.2.16 Odvody daně 

9.2.16.1 Záloha na daň z příjmů 

§ 38 h) odst. 9 ZDP: 

 plátci provedou odvod zálohy na daň tak, aby daň byla na účet správce daně 

připsána do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohu na 

daň vznikla, 

 z příjmů vyplacených poplatníků prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydliš-

těm v zahraničí (například při pronájmu pracovní síly) odvede plátce úhrn zá-

lohy na daň tak, aby nejpozději 20. dne po uplynutí kalendářního měsíce, 

v němž závazek účtuje v souladu s platnými předpisy, byla připsána na účet 

správce daně, 

 správce daně může na základě žádosti plátce stanovit lhůtu pro odvod záloh ji-

nak. Lhůta připsání platby na účet správce daně však nesmí přesáhnout po-

slední den kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla. 
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Plátce nemá povinnost srážet zálohy na daň podle předchozích odstavců 

v případě, že mzda jde k tíži stálé provozovny poplatníka – daňového nerezidenta 

– umístěné v zahraničí. 

V případě, že výše zálohy vypočtené plátcem daně převyšuje tzv. čistou mzdu po-

platníka (což se může stát třeba v situaci, kdy nepeněžní příjem zaměstnance 

značně převyšuje jeho peněžní příjem), je poplatník povinen dlužnou částku zálo-

hy uhradit plátci daně s dodatečným předstihem, aby ji plátce daně mohl ve lhůtě 

splatnosti odvést správci daně. V případě, že poplatník takto neučiní, může plátce 

daně postupovat podle § 38 i) ZDP.  

Odvod zálohy na daň se provádí na číslo účtu Finančního úřadu pro příslušný kraj 

s předčíslím daňového účtu 713. 

9.2.16.2 Úprava daňové povinnosti o daňové zvýhodnění 

 o poskytnutou slevu na daních sníží plátce odvod záloh na daň za příslušný ka-

lendářní měsíc,  

 o vyplacení daňový bonus plátce sníží odvod záloh na daň za příslušný kalen-

dářní měsíc. Pokud nelze nárok uplatnit a uspokojit z celkového objemu zálo-

hu na daň, vyplácí plátce daně měsíční daňový bonus nebo jeho část poplatní-

kovi z vlastních finančních prostředků a o tyto částky sníží odvody záloh na 

daň správci daně v následujících měsících, ale nejpozději do konce roku, po-

kud nepožádá místního příslušného správce daně o poukázání chybějící částky 

na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Finanční úřad požadovanou část-

ku poukáže plátci daně nejpozději do 20ti dnů od doručení žádosti (§ 35 d) 

odst. 5 ZDP). 

9.2.16.3 Srážková daň 

§ 38 d) odst. 3 ZDP 

Do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala povinnost provést sráž-

ku daně, musí být daň připsána na příslušném účtu místně příslušného správce da-

ně. 
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Odvod srážkové daně se provádí na č. účtu Finančního úřadu na příslušný kraj 

s předčíslím daňového účtu 7720 v případě srážky daně z příjmů, který byl vypla-

cen fyzické osobě, a na 7712 z příjmů, kdy byl vyplácen právnické osobě. 

9.2.17 Prohlášení  

 je tiskopis určený pro poplatníka zaměstnance, 

 je doklad pro určení způsobu zdanění, 

 slouží k uplatnění nezdanitelných částí základu daně (odpočty) po skončení 

roku, 

 slouží k uplatnění slev na dani podle § 35 b) a) ZDP, 

 slouží k uplatnění daňového zvýhodnění podle § 35 c) a), § 35 d) ZDP 

 lze pouze podepsat u jednoho plátce pro totéž období (počítáno podle dnů od – 

do), 

 slouží k nahlášení veškerých změn rozhodných pro uplatnění nároku či o 

ukončení poskytnutí, slev na dani a daňového zvýhodnění, 

 slouží k požádání o roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti, 

k dodatečnému podpisu a uplatnění prohlášení při zdanění za zdaňovací obdo-

bí zpětně. 

 

Prohlášení musí poplatník podepsat: 

 do 30 dnů po vstupu do pracovního poměru, 

 do 15.02. každoročně, 

 do konce kalendářního měsíce, v němž nastala změna v údajích,  

 do 30ti dnů po narození dítěte. 

 

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků a daňového zvýhodnění 

O roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a 

daňového zvýhodnění může požádat každý poplatník, který nemá povinnost podat 

daňové přiznání (§ 38 ch) ZDP). 
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Což znamená mimo jiné,: 

 že mimo příjmy ze závislé činnosti neměl jiné zdanitelné příjmy § 7 až § 10 

ZDP v úhrnu vyšším než 6.000,- Kč (ze živností, jiné samostatné výdělečné 

činnosti, kapitálového majetku, z pronájmu atd.), 

 že neměl příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podléhající srážce zá-

lohy na daň současně od více plátců, 

 že neměl příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, pokud z nich nebyla sražená 

daňová záloha prostřednictvím stálé provozovny v České republice, 

 že měl příjmy ze závislé činnosti od jednoho plátce nebo od více plátců po so-

bě jdoucích včetně doplatku mezd od těchto plátců, u všech těchto plátců měl 

na příslušné zdaňovací období podepsáno prohlášení. Nepřihlíží se k příjmům 

od daní osvobozeních, příjmům, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou daně,  

 daňový nerezident neuplatňuje odpočty nezdanitelných částí základů daně 

podle § 15 zák. o daních, částka slevu na daních na manželku (manžela) 

s nízkým příjmem, pobíraní invalidního důchodu po invaliditu 1. 2. nebo 3. 

stupně, či slevu držitele průkazu ZTP/P (§ 35 b) a) ZDP) nebo daňové zvý-

hodnění na vyživované dítě (35 c a § § 35 d) ZDP), 

 že neobdržel nebo mu nebyly dodatečně vyplaceny příjmy ze závislé činnosti 

nebo funkční požitky zúčtované v předchozích letech,  

 že neuplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahra-

ničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP, 

 že neměl v průběhu zdaňovacího období příjem podroben solidárnímu zvýšení 

daní u daní nebo u zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních po-

žitků (§ 38 d) odst. 4 ZDP). 

 

Podmínky pro provedení ročního zúčtování: 

 o roční zúčtování se musí požádat písemně (nejlépe vyplněním a podpisem 

části 3 prohlášením) nejpozději do 15.02. po skončení roku, za který se o roční 

zúčtování žádá, 
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 předložit do 15.02. po skončení roku příslušné potvrzení o výši vyplaceného 

nebo obdrženého příjmu a sražených zálohách od předchozího plátce ve zda-

ňovacím období, případně od všech předchozích postupných plátců, 

 roční zúčtování provede poslední plátce, u kterého měl poplatník podepsáno 

prohlášení. 

 Zanikne-li plátce, roční zúčtování provede jeho právní nástupce. Není-li právní 

nástupce, pak provede roční zúčtování příslušný finanční úřad na základě žá-

dosti poplatníka podané do 15.02., 

 neuplatní-li poplatník v průběhu roku v prohlášení daňové zvýhodnění na vy-

živované dítě, může je uplatnit dodatečně při ročním zúčtování, 

 nepodepsal-li prohlášení poplatníkův plátce ve stanovené lhůtě, může je pode-

psat dodatečně, nejpozději do 15.02. roku následujícího po uplynutí zdaňova-

cího období, 

 přeplatek vyšší než 50,- Kč (tedy alespoň 51,- Kč) vrátí plátce nejpozději se 

zúčtováním mzdy za březen, 

 neuplatní-li poplatník v průběhu roku některou ze slev na dani, může je uplat-

nit dodatečně při ročním zúčtování, 

 o vrácený přeplatek plátce sníží nejbližší odvody záloh správci daně, nejpoz-

ději do konce zdaňovacího období, v němž bylo roční zúčtování provedeno, 

pokud nepožádá správce daně o vrácení přeplatku, 

 o vyplacené doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování sníží plátce da-

ně nejbližší odvod záloh na daň správci daně. Rovněž o částku vyplacených 

doplatků na daňovém bonusu lze správce daně požádat, a to na tiskopise min. 

financí 5246, 

 případný neproplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkům nesráží, 

 daňový bonus, na který má poplatník nárok, je vyplacen, pokud činí alespoň 

100,- Kč, maximálně pak 6.300,- Kč (nárok do 100,- Kč se nevyplácí), 

 částka úhrnu ročního základu daně před výpočtem daně se zaokrouhlí na celé 

100,- Kč dolů, zdanění se provede podle sazby § 16 ZDP (§ 35 c) odst. 3 

ZDP). 
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9.2.18 Roční sazba daně (pro příjem za rok 2013) 

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně zaokrouhleného 

na celé stokoruny dolů činí 15% (§ 16 ZDP). 

Nově od roku 2013 platí solidární zvýšení daně ve výši 7% z platného rozdílu me-

zi (§ 16 a) ZDP): 

 součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 ZDP a dílčí-

ho základu daně podle § 7 ZDP v příslušném zdaňovacím období a  

 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na 

sociální zabezpečení, v roce 2013 se jednalo o částku 1.242.432,- Kč (48x 

25.884,- Kč), (§16 a) ZDP). 

 

Vzhledem k tomu, že poplatníci s příjmy podrobnými solidárnímu zvýšení daně 

mají povinnost podat daňové přiznání, nelze jim roční zúčtování provést. 

§ 35 b) odst. 7 ZDP 

Do ročního zúčtování vstupuje úhrn všech zdanitelných příjmů daně z příjmů ze 

závislé činnosti a funkčních požitků. Do ročního zúčtování se nezahrnuje příjem, 

který byl zdaněn srážkovou daní, příjem od daně osvobozený a příjem, který není 

předmětem daně. Úhrn hrubých příjmů zvýšený o povinné pojistné tvoří základ 

daně. Ten dále snížený o nárokové nezdanitelné části základu daně tvoří základ 

pro výpočet daně. Po zaokrouhlení základu daně na celé stokoruny dolů se stanoví 

daň. Takto vypočtená daň se dále sníží o slevy na dani podle prokázaného nároku 

podle § 35 b) a) zákona o daních z příjmů. Tyto slevy mohou být poskytnuty pou-

ze do výše daňové povinnosti. Následně nově vypočítaná daň po slevě podle § 35 

b) a) ZDP se sníží o slevu na daních na vyživované dítě podle případného nároku. 

Takto vyčíslená daň po slevě se porovná s úhrnem záloh na daň po slevě. Dále 

plátce porovná daňový bonus (nárokový) s úhrnem již vyplacených daňových bo-

nusů. 

Jestliže úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech je nižší než 

daňový bonus (nárokový), zvýší plátce daně o vyplacenou částku na daňovém bo-
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nusu vypočtenou částku na přeplatku na dani po slevě, nebo sníží vyplacenou 

částku na daňovém bonusu o vypočtenou částku na nedoplatku na dani po slevě. 

Pokud je zjištěn přeplatek na dani vyšší než 50,- Kč (alespoň 51,- Kč), vrátí se 

poplatníkovi, případný nedoplatek se od poplatníka ale nevybírá. 

Plátce může poskytnout poplatníkovi slevu na dani maximálně do výše daňové 

povinnosti vypočtené podle tohoto zákona. Je-li daň nižší než celková nároková 

částka daňového zvýhodnění, má poplatník nárok na vyplacení daňového bonusu, 

pokud jeho výše činí alespoň 100,- Kč, maximálně ve výši 60.300,- Kč. 

Vyplacení daňového bonusu v rámci provedeného ročního zúčtování lze provést 

pouze za předpokladu, že úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků u 

poplatníka dosáhl alespoň 6ti násobku minimální mzdy, tedy za rok 2013 částku 

48.000,- Kč.  

Jestliže u poplatníka úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ve zda-

ňovacím období nedosáhl alespoň 6ti násobek minimální mzdy, na vyplacení mě-

síční daňový bonus v kalendářních měsících, z nichž úhrn jeho příjmů dosáhl ale-

spoň výše poloviny minimální mzdy, již nárok neztrácí. 

Přeplatky z ročního zúčtování daní z daňových záloh jsou příjmem zaměstnance 

pro státní sociální podporu. Doplatky daňových bonusů v rámci daňového zvý-

hodnění, a to jak měsíční, tak v rámci zúčtování daňově zvýhodnění, nejsou pří-

jmem zaměstnance pro státní sociální podporu. 
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10. MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PODLE SMLOUVY O 

ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ S NĚMECKEM 

Když dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění je konkrétní zaměstnanec 

německým daňovým rezidentem, zdaňuje se jeho celosvětový příjem ze závislé 

činnosti v souladu s německými daňovými předpisy. Proto další kapitola prodis-

kutuje daňový režim takového německého daňového rezidenta, majícího příjmy ze 

závislé činnosti. 

 

10.1 Německá specifika 

10.1.1 Výpočet 183 dnů 

Situace, kdy pobyt pracovníka v zahraničí nepřesáhne 183 dnů. V tomto pří-

padě je podstatný pouze pobyt ve státě výkonu práce. Doba výkonu závislé čin-

nosti ani úmysl zaměstnance se zdržovat ve státě výkonu práce po určitou dobu 

nehrají svou roli. Během doby pobytu je ale nutné vykonávat závislou činnost. 

Výraz „pobyt“ se dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění vykládá ve smyslu čl. 

15 odst. 2 písm. a Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD. Lhůta 

pro 183 dní začíná běžet již dnem příjezdu – tento den se započítává jako celý 

den, končí dnem odjezdu, který se do doby pobytu zahrnuje také jako celý den. 

Hlavní kritérium, které zjednodušuje výpočet dnů strávených v zahraničí, se určí 

relativně jednoduše. Spolkové finanční ředitelství 14.09.06 potvrdilo, že rozhodu-

jící není doba vykonávané činnosti, ale přítomnost ve státě výkonu práce
.
 To se 

vztahuje na krátkodobou činnost zaměstnance, daňového rezidenta tuzemska, 

v zahraničí i na krátkodobou činnost zaměstnance, daňového rezidenta zahranič-

ního státu, v tuzemsku. Pravidlo „de-minimis“, podle kterého se zahrnují pouze 

dny, ve kterých se zaměstnanec ve státě výkonu práce zdržuje alespoň 8 hodin, 

neexistuje. Rovněž pouhé přenocování v cizině nehraje roli.  
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Podstatné je, že se nehovoří o souvislé době výkonu práce, ale o 183 dnech během 

období 12 měsíců. Nemusí se jednat o nepřetržitý pobyt, lze sčítat více krátkých 

pobytů. Kromě dne příjezdu a odjezdu se zahrnují do doby pobytu ještě tyto dny: 

dny částečné přítomnosti, všechny ostatní dny pobytu včetně sobot, nedělí, dnů 

státního svátku, dnů svátku před, během a po době činnosti, krátká přerušení po-

bytu (vzdělání, stávky, výluky, čekání na subdodávky), dny nemoci (kromě dnů 

nemoci, které osobě zabránily v odjezdu a jinak by se nezapočítávaly) a přerušení 

práce vlivem smrti nebo nemoci rodinných příslušníků.  

Tyto zásady Spolkové finanční ředitelství dne 14.09.06
33

 v plném rozsahu přijalo. 

Rozdíly jsou ale v detailech: Spolkové finanční ředitelství vychází ze dnů přítom-

nosti „bezprostředně před, během a bezprostředně po činnosti“, respektive z „úzké 

časové souvislosti během a po činnosti“. Spolkové finanční ředitelství interval ně-

kolika dnů mezi odjezdem a návratem za účelem dovolené (3 dny), při které dojde 

k dřívějšímu návratu nevyplněném pracovní činností, považuje za případ nepřetr-

žité časové souvislosti
34

.  

Z pohledu zaměstnance je ale možný i širší výklad, protože v zásadě není potřeb-

ná souvislost s činností
35

. Ke sdělení, že bez ohledu na příčinu je nutná výhradně 

fyzická přítomnost ve státě zdroje příjmů, se ale Spolkové finanční ředitelství ne-

nechalo donutit
36

. Odchylky v dohodách o poskytnutí informací
37

 nejsou jako 

transformované správní předpisy závazné
38

. § 6 KonsVerFRAV
39

 přepisuje tedy 

znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění („zdržovat se“) a není závazný
40

. Není 

jasné, proč Spolkové finanční ředitelství dny přejezdu ve státě, kterým se projíždí, 

                                                           
33

  Spolkové finanční ředitelství dne 14.09.06 Sb. I 2006, 532, Rz. 37a násl. 
34

  Spolkové finanční ředitelství z 23.02.05 Infrastrukturrecht 13/04 
35

  viz anglické znění čl. 15 odst. 2. „... the recipient is present in the other state ...“ 
36

  BENDLINGER, St., The 183 Days Threshold in Austrian Tax Treaties, Steuer und Wirtschaft, International 

Tax and Business Review, str. 460 a násl., 2005 
37

  například s Francií - Spolkové finanční ředitelství z  16.02.06, Sb. I 2006, 304: neděle, státní svátky, dovole-

ná a nemoc a krátká přerušení vlivem cest do domovského státu nebo třetích zemí se zahrnují do dnů pobytu 

ve státě výkonu práce, pokud připadají na současný pracovněprávní vztah a s ohledem na okolnosti, za kte-

rých nastaly, je nelze považovat za ukončení přechodného pobytu 
38

 Spolkové finanční ředitelství z 12.10.11 I R 15/11, Spolkové finanční ředitelství /V 2012, 640 s odkazem na 

Spolkové finanční ředitelství z 2.9. 09 I R 90/08,Sb. II 2010, 394 
39

 Sb. I 2011, 104 
40

 BENECKE A., SCHNITGER A., Internationales Steuerrecht, Neuerungen im Internationalen Steuerrecht 

durch das JStG 2010, 2010, 432 
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nepovažuje za dny strávené v tomto státě
41

. V č. 5 MK k čl. 15 je jako příklad 

dnů, které se do lhůty nezahrnují, uveden přejezd mezi dvěma místy mimo státu 

výkonu práce. Vychází se tedy výlučně z fyzické přítomnosti v druhém smluvním 

státě. Zohlednění sjednaných pracovních dní v zemích, kterými zaměstnanec pro-

jíždí, při výpočtu zdanitelné mzdy je obsaženo v marg. č. 145. 

 

„...během doby 12 měsíců“. 

Znění vzorové smlouvy, poprvé upravené v roce 1977, bylo v roce 1992 opět 

změněno, ač jen v některých bodech. Ze změn znění vzorové smlouvy je podstat-

ná především úprava 183 dnů ze zdaňovacího období na období 12 měsíců. Sku-

tečnost, že podle dosavadního znění („183 dnů během zdaňovacího období“) byl 

nutný pobyt v délce 183 dnů během zdaňovacího období, mohla být zneužita. 

Pokud se zaměstnanec zdržoval od 01.08.01 do 31.05.02 ve druhém smluvním 

státě, trval by pobyt sice 10 měsíců, ale na roky 2001 a rok 2002 připadlo jen 5 

měsíců a podmínka pobytu o délce 183 dnů by nebyla ani v jednom kalendářním 

roce splněna. Pokud se zaměstnanec zdržoval ve druhém smluvní státě od 

15.06.01 do 15.06.02, trval by jeho pobyt celý rok, podmínka 183 dnů byla ale 

splněna jen v roce 2001. 

Nynější znění smlouvy má zamezit tomu, aby pobyt přesahující 6 měsíců mohl 

být rozdělen na dvě zdaňovací období a lhůty 183 dnů nebylo dosaženo ani 

v jednom z nich
42

. Podle nového znění z 1992 musí spadat skutečný pobyt přesa-

hující 183 dnů do období 12 měsíců
43

.  

Období 12 měsíců přitom spadá do dvou zdaňovacích období, respektive dvou ka-

lendářních roků. Domnívám se, že se období 12 měsíců může i překrývat. Každý 

(byť i krátkodobý) pobyt zahajuje nové období. Prvních 12 měsíců sice začíná 

vždy prvním pobytem v zahraničí, dalších 12 měsíců ale může navazovat na prv-

ních 12 měsíců, aniž by prvních 12 měsíců muselo uplynout. Navazující období 

                                                           
41

  viz Spolkové finanční ředitelství z 14.09.06, Sb. I 2006, 532 marg. č. 39 s příkladem 4 v  marg. č. 45 
42

  viz marg. č. 44 
43

  viz Spolkové ministerstvo financí z 14.09.06, Sb. I 2006, 532, marg. č., 56ff. 
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12 měsíců jsou podstatná jen tehdy, pokud se sčítá více pobytů. Pokud jeden po-

byt skončí, vypočte se od jeho konce období 12 měsíců. 

Příklad: 

Zaměstnanec, který je daňovým rezidentem tuzemska, vykonává od 01.01. do 

28.02.2001 a od 01.07. do 15.10.2001, poté od 01.03. do 30.06.2002 (nebo i od 

01.04. do 31.08.02) v jiném smluvním státě závislou činnost. Je důležité zjistit, 

zda na jakékoli období 12 měsíců nepřipadá pobyt v zahraničí v délce 183 dnů. 

Od 01.01. do 31.12.2001 vykonával zaměstnanec v zahraničí činnost jen 5 měsí-

ců, tedy méně než 183 dnů. Je ale potřeba ověřit i období 12 měsíců od 

01.07.2001 do 30.06.2002, respektive období 12 měsíců od 01.07.2001 do 

30.06.2002 a období 12 měsíců od 01.09.2001 do 31.08.2002. V době od 

01.07.2001 do 30.06.2002 zaměstnanec vykonával činnost v cizině 7 měsíců. Prá-

vo zdanění má tedy zahraniční stát. Měsíce červenec a srpen 2002 se tedy zahrnují 

do dvou odlišných období 12 měsíců. 

 

10.1.1.1 Přerušení výkonu práce dovolenou 

Dny dovolené strávené v zahraničním státě jsou do lhůty 183 dnů zahrnuty dle 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a to bez ohledu na délku dovolené, pokud 

se jedná o dovolenou na základě pracovní nebo kolektivní smlouvy, kterou za-

městnanec tráví v souvislosti s výkonem práce v dané zemi. Dovolená se považuje 

za běžné přerušení práce, přičemž doba skutečného výkonu práce není podstatná. 

Výrazem „dovolená dle kolektivní smlouvy“ se nerozumí „poměrná část dovole-

né“ připadající na výkon práce v cizině, ale dovolená v rozsahu dle pracovní nebo 

kolektivní smlouvy. Opatření z 14.09.06
44

 vysvětluje, že dny přítomnosti ve státě 

výkonu práce se zvyšují o dny dovolené, která začíná či končí bezprostředně před 

výkonem práce nebo je čerpána v době výkonu práce v zahraničí. Příjmy zaměst-

nance, který nejprve pracuje 3 měsíce zdaňovacího období v zahraničí, poté zde 

stráví celou roční dovolenou a poté zde další dva měsíce pracuje, tedy zdaňuje za-

hraniční stát. Pokud zaměstnanec dovolenou během výkonu práce v zahraničí 
                                                           
44

 Sb. I 2006, 532, marg. č. 38 a násl. 
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stráví v jiné zemi než zemi výkonu práce, dny dovolené se dle MK, který se při-

klonil k názoru Spolkového finančního ředitelství, do lhůty 183 dnů nezapočítáva-

jí
45

. Flexibilita vyžadovaná v čl. 15 č. 5MK 1992, pokud dny dovolené mají pří-

mou souvislost s činností, byla zrušena. 

 

10.1.1.2 Dovolená po ukončení práce v cizině 

Dovolená před výkonem práce v zahraničí se do lhůty nezapočte, pokud ji za-

městnanec stráví po opětovném příjezdu do stejného státu, ačkoli znění čl. 15 

odst. 2 písm. A umožňuje i jiné výklady. Již nedochází k přerušení práce v zahra-

ničí
46

. MK ke čl. 15 to výslovně potvrzuje v č. 5, dle kterého se dny svátku před, 

během a po výkonu práce považují za dny dovolené strávené ve státě výkonu prá-

ce. Starší znění č. 5 MK poskytovalo členským státům pro dovolenou mimo jejich 

území určitý prostor  („... je možná flexibilita, pokud plátce daňové správě obou 

smluvních států objasní, že dovolená má či nemá jasnou souvislost s činností.“). 

Tato formulace již není platná. Nyní je potřeba rozlišovat mezi započtením dnů 

dovolené do lhůty 183 dnů a nezdaněním odměny za dovolenou
47

. 

Není jasné, zda je dovolená strávená ve státě výkonu práce po ukončení výkonu 

práce považována za „placenou“ nebo „neplacenou“ dovolenou. Při doslovném 

výkladu v obou případech schází „přerušení výkonu práce v zahraničí“. To hovoří 

pro to, aby se tento druh dovolené odlišil a dny dovolené se do lhůty 183 dnů ne-

započetly. V ostatních případech existuje mezi placenou dovolenou strávenou ve 

státě výkonu práce a prací vykonávanou před čerpáním dovolené určitá souvislost, 

kterou ale zaměstnanec může ovlivnit. To by mohlo hovořit pro zahrnutí doby do-

volené do lhůty 183 dnů. Pokud by se zaměstnanec zdržoval ve druhém smluvním 

státě od 01.01. do 20.06.01, a pokud by v prosinci 01 v tomto státě strávil place-

nou dovolenou v délce 4 týdnů, aby dosáhl lhůty 183 dnů, není pobyt v prosinci 

vyvolán pracovním poměrem a do lhůty 183 dnů se nezapočte. 

                                                           
45

  viz Spolkové finanční ředitelství z  14.09.06, Sb. I 2006, 532, marg. č. 37ff. 
46

  viz Spolkové finanční ředitelství z 18.07.90, Infrastrukturrecht 109/88 
47

  viz marg. č. 147 
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10.1.1.3 Přerušení výkonu práce nemocí 

Ačkoli nemoc nepatří k „běžným přerušením práce“, má dle nařízení OFD Kiel ze 

dne 20.09.78 stejný obsah jako dovolená
 

De facto se předpokládá, že pokračuje výkon práce v zahraničí. Dny nemoci bě-

hem výkonu práce ve smluvním státě se bez ohledu na délku nemoci zahrnují do 

lhůty 183 dnů, protože nemají vliv na „pobyt“ v jiném smluvním státě. Dny ne-

moci nestrávené v jiném smluvním státě se do lhůty 183 dnů nezahrnují ani tehdy, 

pokud zaměstnanec kvůli nemoci přeruší činnost v zahraničí, opustí stát výkonu 

práce kvůli ošetření v domovském nebo jiném státě, a poté pokračuje ve výkonu 

práce ve státu výkonu práce
48

. 

Podle starších názorů
49

 se kratší nemoci do 14 dnů zahrnovaly do lhůty 183 dnů i 

tehdy, pokud je zaměstnanec nestrávil ve státě výkonu práce. S odkazem na č. 5 

MK k čl. 15 dny nemoci strávené ve státu výkonu práce, které zabrání zaměstnan-

ci v odjezdu, tedy ve kterých by jinak ve státu výkonu práce příjmy nedanil, zahr-

nout do lhůty 183 dnů
50

. Čl. 15 odst. 2 písm. A ale nevychází ze subjektivních 

plánů zaměstnance. Rozhodující je pouze objektivní kritérium pobytu. Tento vý-

klad proto není správný. Vše, co platí pro dny nemoci zaměstnance, platí i pro 

dny, které zaměstnanec stráví například kvůli smrti nebo onemocnění osoby blíz-

ké v tuzemsku nebo ve třetí zemi. 

10.1.2 Vynětí s výhradou progrese 

Čl. 23A odst. 3 výslovně předpokládá, že příjmy, které byly v domovském státě 

vyjmuty ze zdanění, mohou být v tomto státě zohledněny při stanovení výše daně 

z ostatních příjmů.  

Tuto zásadu výslovně potvrzuje i § 32b odst. 1 č. 2 německého ZDP. Podle ZDP 

se na zdanitelné příjmy dle § 32a odst. 1 ZDP (bez příjmů ze zahraničí vyjmutých 

ze zdanění) aplikuje zvláštní sazba daně. To potvrzuje tabulka, která počítá daň 

                                                           
48

 viz Spolkové finanční ředitelství z 14.09.06, Sb. I 2006, 532, marg. č. 38 
49

  Oberfinanzdirektion Kiel z 20.09.08, Finanzrundschau 1978, 536 a násl. 
50

 Spolkové finanční ředitelství z 14.09.06, Sb. I 2006, 532, marg. č. 38 
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včetně příjmů vyjmutých dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění ze zdanění. 

Nezdanění příjmů z činnosti vykonávané v jiném státě, jež upravuje smlouva o 

zamezení dvojího zdanění, není dotčeno, zamezuje se ale příliš nízké sazbě daně 

aplikované na ostatní zdanitelné příjmy. Při stanovení (vyšší) sazby daně je potře-

ba mít na paměti, že při osvobození příjmů od daně se částka příjmů, z níž se sta-

noví sazba daně, snižuje o nižší (připadající na zahraniční činnost) daňově uzna-

telné náklady a nezdanitelné částky základu daně
51

. 

10.1.3 Zdanění příjmů ze závislé činnosti v SRN 

Pro zdanění příjmů zaměstnanců platí dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

mezi SRN a Francií, respektive SRN a ČR zásada, že příjmy ze závislé činnosti 

mohou být zdaněny ve státě, ve kterém zaměstnanec vykonává činnost, z níž pří-

jmy plynou. To znamená, že se příjmy zdaňují vždy ve státě, v němž dochází k 

výkonu práce. 

Tato zásada ale neplatí, je-li splněna lhůta 183 dnů. K tomu dochází vždy, pokud: 

 se zaměstnanec v druhém státě zdržuje déle než 183 dnů během kalendářního 

roku, 

 odměny platí zaměstnavatel nebo jsou placeny za zaměstnavatele, který není 

daňovým rezidentem druhého státu, 

 a odměny nehradí stálá provozovna nebo stálé zařízení zaměstnavatele v dru-

hém státě. 

 

Definice zaměstnavatele ve státě výkonu práce: 

 společnost hradí odměnu za výkon práce, 

 odměna není součástí odměny / zálohy na odměnu za dodání zboží nebo po-

skytnutí služby, 

 zaměstnanec je povinen dodržovat pokyny zaměstnavatele a je součástí jeho 

firemní struktury. 

 

                                                           
51

  viz Spolkové finanční ředitelství z 29.04.92 I R 102/91, STbBl II 1993, 149 
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Podnik se sídlem v Čechách, který vyšle zaměstnance do SRN na dobu kratší než 

183 dnů za účelem realizace zakázky – dodání zboží nebo poskytnutí služeb, ne-

musí vyslané zaměstnance v SRN daňově registrovat a neodvádí za ně ani daň ze 

závislé činnosti. 

Pokud má vysílající podnik ve státě vyslání stálou provozovnu, aplikuje se usta-

novení o tom, že provozovna neguje daňovou rezidenci ve státě výkonu práce, 

vyplácí-li odměny zaměstnanců. K tomu dochází tehdy, pokud mzda představuje 

daňově uznatelný náklad stálé provozovny. Do lhůty 183 dnů se sčítají všechny 

dny v zahraničí. Podstatný je počet dnů pobytu, nikoli počet pracovních dnů. 

10.1.3.1 Rozsah daňové povinnosti 

Při vyslání ze zahraničí musíme nejprve zodpovědět otázku, v jakém rozsahu za-

městnanec v SRN zdaňuje příjmy. Rozsah zdanění v SRN se určuje podle toho, 

zda má zaměstnanec omezenou nebo neomezenou daňovou povinnost. Dle § 1 

odst. 1 ZDP mají v SRN neomezenou daňovou povinnost fyzické osoby, které 

mají v SRN bydliště (§ 8 Daňového řádu) nebo se zde obvykle zdržují (§ 9 Daňo-

vého řádu). 

Podstatné aspekty 

Má-li zaměstnanec v SRN bydliště nebo se v SRN zdržuje déle než 6 měsíců, má 

zde neomezenou daňovou povinnost a obdrží mzdový list (známý též jako potvr-

zení o zdanitelných příjmech). Státní příslušnost v tomto případě nehraje roli. 

Zaměstnanec má bydliště tam, kde se nachází jeho byt, je-li zřejmé, že si chce byt 

ponechat a užívat ho. 

Bydliště  

Sezónní pracovníci většinou v SRN své bydliště nemají - podmínkou bydliště je 

dle § 8 AO Daňového řádu to, že si zaměstnanec trvale pronajme byt a užívá ho. 

Bydlí-li sezónní zaměstnanec v hotelu nebo v ubytovně (například na stavbě, bě-

hem montáže), bydliště podle této definice v SRN nemá. 
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Pojem obvykle se zdržovat  

Zaměstnanec se v SRN obvykle zdržuje, pokud se zde zdržuje déle než 6 měsíců. 

Shrnutí: 

Má-li zahraniční zaměstnanec v SRN bydliště nebo se zde obvykle zdržuje po do-

bu přesahující 6 měsíců, provádí se srážka daně z příjmů ze závislé činnosti na 

základě mzdového listu. 

10.1.3.2 Omezená daňová povinnost  

Potvrzení o zdanitelných příjmech na žádost zaměstnavatele vystaví finanční 

úřad, kterému zaměstnavatel odváděl daň ze závislé činnosti (jedná se o místně 

příslušný finanční úřad). 

Žádost o vydání nebo změnu potvrzení lze podat do konce kalendářního roku, za 

který se potvrzení vystavuje. 

Upozornění: 

Pokud si zaměstnavatel nenechá vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech, je 

povinen provést srážku daně ne ve výši dle daňové skupiny I, ale dle nevýhodné 

daňové skupiny VI. 

10.1.3.3 Zvýhodnění rodinných příslušníků 

Nejdůležitějším zvýhodněním rodinných příslušníků je snížení daně zařazením 

zahraničního zaměstnance z EU /státu EHP do daňové skupiny III (místo dřívější 

daňové skupiny I), ačkoli manželka nežije SRN, ale v domovském státě.  

10.1.4  Dvojí zdanění a jeho zamezení 

Při vyslání zaměstnance z Česka do SRN hrozí dvojí zdanění tehdy, pokud je za-

městnanec na základě bydliště nebo toho, že se v Čechách obvykle zdržuje, 

v České republice zdaňován. V Česku jsou zdaněny jeho celosvětové příjmy. Pro-
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tože v SRN zdaňuje příjmy ze zdrojů v SRN nebo - má-li v SRN bydliště nebo se 

zde obvykle zdržuje - veškeré příjmy, vzniká riziko dvojího zdanění. 

10.1.4.1 Úvod 

Za účelem zamezení tohoto dvojího zdanění se aplikuje smlouva o zamezení dvo-

jího zdanění mezi ČR a SRN. 

10.1.4.2 Zamezení dvojího zdanění na základě smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění mezi ČR a SRN 

Pracuje-li zaměstnanec v zahraničí po přechodnou dobu, zůstává právo zdanění 

státu jeho bydliště (ve lhůtě 183 dnů). Při výkonu práce po přechodnou dobu v ji-

ném smluvním státě (v našem příkladě v SRN) zůstává právo zdanění státu bydliš-

tě (v Česku) za těchto podmínek: 

 zaměstnanec se v zahraničí nesmí zdržovat déle než 183 dnů během kalendář-

ního roku (zdaňovacího období), respektive během období 12 nepřetržitých 

kalendářních měsíců, 

 zaměstnavatel nesmí být rezidentem v zahraničním státu výkonu práce, 

 mzdu nesmí vyplácet stálá provozovna nebo stálé zařízení zaměstnavatele v 

zahraničním státě (výhrada stálé provozovny). 

 

Splněny musí být kumulativně všechny tři podmínky. 

Pokud některá podmínka splněna není, zdaňuje příjmy stát výkonu práce. 

Příklad: 

Český zaměstnanec pracuje od 01.02.2010 do 31.05.2010 na stavbě v SRN. Stav-

ba není stálou provozovnou ve smyslu smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

SRN není oprávněna zdanit příjmy zaměstnance, protože se český zaměstnanec na 

území Německa zdržuje méně než 183 dnů, zaměstnavatel je daňovým rezidentem 

Česka a mzdu nevyplácí německá stálá provozovna. 
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Upozornění: 

Pokud stavební práce nebo montáže trvají déle než šest měsíců (i z důvodu neplá-

novaných průtahů na stavbě), vzniká automaticky dle německých předpisů
52

 stálá 

provozovna. Zahraniční podnik, který uzavřel smlouvu na stavební práce či mon-

táže, je v tomto případě povinen srážet zálohy z příjmů ze závislé činnosti. Zdržu-

je-li se zahraniční zaměstnanec v SRN v kalendářním roce po dobu kratší než 183 

dnů (zdaňuje jen příjmy ze zdrojů v SRN) a zahraniční podnik pracuje na zakázce 

stavebních prací nebo montáží v SRN déle než šest, ale méně než 12 měsíců, je 

možné podle § 39d odst. 3 A podle § 39b odst. 6 ZDP SRN požádat o nesrážení 

zálohy na daň ze závislé činnosti. 

Žádost podává zahraniční podnik nebo zahraniční zaměstnanec na příslušném 

úředním tiskopise do konce kalendářního roku, po který nemá být záloha na daň 

srážena. 

V tomto případě může finanční úřad stálé provozovně na základě žádosti povolit 

nesrážení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. 

Podstatné upozornění: 

Pokud zaměstnavatel nesráží zálohu na daň, ačkoli finanční úřad nevydal potvrze-

ní o tom, že není třeba srážet zálohy na daň dle § 39b odst. 6 ZDP SRN nebo po-

tvrzení o zdanitelných příjmech dle § 39d odst. 1 ZDP SRN, ručí dle § 42d odst. 1 

č. 1 ZDP SRN na nesraženou dlužnou daň. 

 

10.1.5 Elektronické informace pro srážku zálohy na daň (ELStAM); 

srážka zálohy na daň v roce 2011 a zavedení elektronického sys-

tému zjištění informací pro srážku daně 

Pro výpočet a platbu daně ze závislé činnosti potřebuje zaměstnavatel od zaměst-

nanců určité údaje (daňová skupina, počet nezdanitelných částek na děti, nezdani-

                                                           
52

 § 12 věta 2 č. 8 Daňového řádu SRN 
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telná část základu daně na poplatníka, náboženství – informace pro srážku cír-

kevní daně). Tyto informace, které byly původně obsaženy na přední straně 

mzdového listu, by od roku 2012 měly být uloženy v databance finančního úřadu 

a poskytnuty zaměstnavateli elektronicky (elektronické informace pro srážku zá-

lohy na daň – ELStAM). 

 

10.1.5.1 Co je ELStAM? 

Přestává existovat papírový mzdový list vystavovaný obcemi, informace ze 

mzdového listu jsou uvedené v systému ELStAM. 

 

10.1.5.2 Co se mění? 

Od roku 2012 se nebudou vystavovat mzdové listy. Mzdový list na rok 2010 zů-

stává v platnosti až do zavedení elektronického postupu. 

Zápisy v mzdovém listu (například počet nezdanitelných částek na děti a jiných 

nezdanitelných částek) zůstávají v platnosti a vychází se z nich při srážce daně v 

roce 2011. Zaměstnavatel mzdový list za tímto účelem 2010 nadále archivuje – 

mzdový list může být skartován až po zavedení elektronického systému. Při změ-

ně zaměstnání v roce 2011 vydá zaměstnavatel mzdový list zaměstnanci, který ho 

předá svému novému zaměstnavateli.   

Změní-li se po změně zaměstnání na začátku roku přechodného období daňová 

skupina nebo počet nezdanitelných částek na děti oproti údajům mzdového listu 

pro rok 2010, musí tuto změnu zaměstnanec oznámit. 

Příklad: 

Manželé žijí od roku 2010 trvale odděleně. Daňová skupina III uvedená na mzdo-

vém listu pro rok 2010 se od roku 2011 mění na daňovou skupinu I. Zaměstnanec 

je povinen finančnímu úřadu oznámit změnu rodinných poměrů a předložit mzdo-

vý list na rok 2010. 
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Po zavedení elektronického systému v roce 2013 musí zaměstnanec všechny zápi-

sy údajů a nezdanitelných částek, jež probíhají na jeho žádost, oznámit finanční-

mu úřadu znovu. Pokud zaměstnanec poprvé potřeboval mzdový list v roce 2011, 

vystaví příslušný finanční úřad místo tohoto listu list náhradní. Pro získání elek-

tronického mzdového listu se musí zaměstnavatel, respektive jeho daňový zástup-

ce nebo poradce, registrovat na portálu finanční správy ELSTER. Většina zaměst-

navatelů je už registrována, protože potřeba elektronického potvrzení o zdanitel-

ných příjmech vychází z legislativy. 

 

10.1.5.3 Kdo bude provádět změny? 

Za evidenci a registraci údajů pro zdanění mzdy (počet nezdanitelných částek na 

dítě, jiné nezdanitelné částky, změna daňové skupiny) nejsou od roku 2011 odpo-

vědné místní registrační úřady, ale finanční úřady. 

 

10.1.5.4 Zaměstnanci, kteří se v Německu nemusí registrovat  

Osoby, jež se nemusí registrovat, například zaměstnanci žijící v zahraničí, kteří 

jsou na základě žádosti dle § 1 odst. 3 ZDP považováni za zaměstnance s neome-

zenou daňovou povinností nebo zaměstnanci s omezenou daňovou povinností, IČ 

na základě informací předaných místními úřady nezískají. Automatizovaný postup 

bude pro tuto skupinu osob zaveden později. Protože tyto osoby nemohou získat 

IČO, vystaví jim- stejně jako doposud – finanční úřad zaměstnavatele po podání 

žádosti papírové potvrzení, jež bude základem vyměření daně ze závislé činnosti. 

Aby finanční správa v těchto případech mohla potvrzení o zdanitelných příjmech 

zaslané zaměstnavatelem automaticky zpracovat, uvede se jako kód daně ze závis-

lé činnosti dosavadní eTIN (jedná se o elektronické přenosové IČ). 

Neboť změny potvrzení o zdanitelných příjmech provádí nově finanční úřad, od-

padá návštěva obecních registračních úřadů. 
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10.1.6 Jaké výhody má nový postup? 

Nový postup má jednoznačné výhody. Elektronická komunikace mezi zaměstnan-

cem, zaměstnavatelem a finančním úřadem výrazně zjednoduší a urychlí vyměře-

ní daně ze závislé činnosti. Roční evidence údajů nebo jejich porovnání s údaji 

pro vyměření daně ze závislé činnosti minulého roku i správa a skartace mzdo-

vých listů zaměstnavatelem již dále nebudou nutné. O změnách bude zaměstnava-

tel informován seznamem změn. Neboť změny potvrzení o zdanitelných příjmech 

provádí finanční úřad, odpadá návštěva obecních registračních úřadů. 

Nehrozí riziko ztráty mzdových listů a není nutné draze vystavovat náhradní 

mzdové listy. 

Zaměstnavatel může daň z příjmů ze závislé činnosti vypočíst automaticky nebo 

ručně. Pro ruční výpočet daně budou zveřejněny daňové kalkulačky s výší daně. 

Pro jednotný výpočet daně Spolkové ministerstvo financí vydá veřejně přístupný 

plán pro sestavení daňové kalkulačky, který bude obsahovat jednotné pokyny pro 

výpočet daně. 

Daň z příjmů ze závislé činnosti: Základem plánu pro sestavení daňové kalku-

lačky je § 51 odst. 4 č. 1a ZDP SRN. Plán na daný rok bude obsažen v Pokynu 

Spolkového ministerstva financí. 

10.1.7 Souvislost daňové kalkulačky se sazbou daně 

Daňové kalkulačky pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti budou 

vytvořeny na základě tabulek daně z příjmů fyzických osob, respektive ze sazby 

daně z příjmů fyzických osob. Aby se zálohy na daň ze závislé činnosti co nejví-

ce přiblížily skutečné výši daně, vybírá se daň ze závislé činnosti dle daňových 

skupin. 

Daňové kalkulačky zohledňují zákonné nezdanitelné částky daně a daňová zvý-

hodnění. Daňové kalkulačky mimo jiné počítají s: 
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 základní nezdanitelnou částkou daně ve výši 1.000 EUR v daňových skupi-

nách I až V, 

 mimořádným paušálním výdajem ve výši 36 EUR (svobodní poplatníci) daňo-

vých skupin I, II, IV resp. 72 EUR (ženatí poplatníci) daňové skupiny III, 

 paušálním výdajem na zákonné a dobrovolné důchodové pojištění ve všech 

daňových skupinách (I - VI) a  

 daňové zvýhodnění svobodných nebo rozvedených matek vychovávajících dě-

ti ve výši 1.308 EUR daňové skupiny II, 

 daňová kalkulačka počítá i se základní nezdanitelnou částí základu daně odpo-

vídající životnímu minimu ve výši 8.130 EUR pro svobodné poplatníky, pro 

ženaté a vdané poplatníky daňové skupiny III - 16.260 EUR. 

Pro zjednodušení se při sestavení daňové kalkulačky při stanovení paušálních vý-

dajů na zákonné a dobrovolné důchodové pojištění nezapočítává příplatek k po-

jistnému pro bezdětné osoby. 

 

10.1.8 Pásma daňové kalkulačky 

Velkou výhodou je fakt, že mzdový software vypočte daň ze závislé činnosti z 

každé mzdy automaticky na základě přednastaveného vzorce. Nicméně pro použi-

tí tabulek pro výpočet daně ze závislé činnosti je potřeba respektovat tato specifi-

ka: 

 v tabulkách se uvádí daň ze závislé činnosti pro určité částky (vždy v hodno-

tách "od – do", jedná se o tzv. pásma.), 

 tato pásma činí 36 EUR, v daňové skupině III pak 72 EUR, 

 daň ze závislé činnosti je vypočtena z horní hranice pásma. 

 

Daň ze závislé činnosti vypočtená dle daňové kalkulačky je vždy mírně vyšší než 

skutečná daň. Rozdíl se vypořádá při ročním vyúčtování daně ze závislé činnosti. 

Alternativou je i vyúčtování daně v rámci daně z příjmů fyzických osob. 
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10.1.9 Použití daňové kalkulačky při výpočtu daně z příjmu ze závislé 

činnosti 

Základem manuálního výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti je hrubá mzda, 

jež je předmětem daně. Tato hrubá mzda se přiřadí do zúčtovacího období, na kte-

ré se aplikuje daňová kalkulačka. Podle zúčtovacího období se dle úředního vzoru 

zhotovují: 

 roční daňové kalkulačky pro výpočet daně ze závislé činnosti, 

 měsíční daňové kalkulačky pro výpočet daně ze závislé činnosti, 

 týdenní daňové kalkulačky pro výpočet daně ze závislé činnosti, 

 denní daňové kalkulačky pro výpočet daně ze závislé činnosti, 

 

Zaměstnavatel dále musí rozlišit, zda se daň z příjmů ze závislé činnosti sráží z 

pravidelné mzdy nebo z jiných příjmů. Sráží-li se daň ze závislé činnosti z jiných 

příjmů, je nutno použít roční daňovou kalkulačku. 

Před výpočtem daně dle daňové kalkulačky musí zaměstnavatel provést následují-

cí kroky:  

 snížit mzdu o paušální výdaje na zákonné a dobrovolné důchodové pojištění a 

/nebo daňové zvýhodnění poskytované osobám, které před začátkem zdaňova-

cího období dosáhnou 64. roku, 

 snížit mzdu o nezdanitelné částky, respektive zvýšit o částky připočítávané k 

základu daně. 

 

Na tuto mzdu se použije daňová kalkulačka, která pro danou výši příjmu a pří-

slušnou daňovou skupinu vypočte daň z příjmů ze závislé činnosti. 

Důležité upozornění  

Počet nezdanitelných částek na dítě 
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Počet nezdanitelných částek na dítě uvedený jako údaj pro výpočet daně ze závis-

lé činnosti nehraje roli. Počet nezdanitelných částek na dítě má vliv pouze při sta-

novení solidárního příspěvku na obnovu nových spolkových zemí a církevní daně. 

Zaměstnavatel se musí dále rozhodnout, zda použije obecnou daňovou kalkulač-

ku, nebo daňovou kalkulačku speciální. O tom, jakou kalkulačku použít, rozhodují 

tato kritéria: 

Obecná daňová kalkulačka se použije pro zaměstnance, kteří jsou v systému so-

ciálního zabezpečení pojištěni v plném rozsahu (k důchodovému pojištění, zdra-

votnímu a nemocenskému pojištění a pojištění pro případ péče o vyživovanou 

osobu). Do této skupiny patří i zaměstnanci, kteří povinně platí pojistné na důcho-

dové pojištění a dobrovolně hradí pojistné na zákonné zdravotní a nemocenské 

pojištění a pojištění pro případ péče o vyživovanou osobu. 

Speciální daňová kalkulačka se použije pro zaměstnance, kteří: 

 mají uzavřeno soukromé zdravotní a nemocenské pojištění a pojištění pro pří-

pad péče o vyživovanou osobu nebo  

 nejsou součástí systému sociálního zabezpečení. 

 

Speciální daňová kalkulačka se tedy použije pro tyto zaměstnance: 

 státní úředníky, 

 soudce, 

 vojáky z povolání, 

 společníky (ovládající osoby) a zároveň jednatele společností s ručením ome-

zeným, 

 členy představenstev akciových společností. 

 

Speciální daňová kalkulačka se použije i tehdy, pokud zaměstnavatel hradí pojist-

né za zaměstnance v plném rozsahu sám. Příkladem jsou: 
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 zaměstnanci připravující se na výkon povolání s měsíční odměnou do 325 

EUR, 

 zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce (krátkodobé zaměstnání 

bez platby pojistného), jejichž daň z příjmů ze závislé činnosti se vypočte dle 

údajů mzdových listů / potvrzení o zdanitelných příjmech, 

 zaměstnaní důchodci, a to i tehdy, pokud za ně zaměstnavatel hradí zákonné 

důchodové pojištění, 

 ostatní zaměstnanci, kteří nejsou součástí povinného důchodového pojištění a 

kteří tak nehradí pojistné na důchodové pojištění, například praktikanti, 

 zaměstnanci, pokud jim zaměstnavatel hradí dobrovolné penzijní připojištění a 

připojištění pro případ invalidity a smrti. 

 

Více je obsaženo v Pokynu Spolkového ministerstva financí z 22.10.2010. 

Praktické tipy  

Zahraniční zaměstnanci  

Pro zahraniční zaměstnance, kteří vykonávají pracovní činnost v SRN, lze použít 

obecnou daňovou kalkulačku, pokud tito zaměstnanci v SRN platí zákonné pojist-

né na sociální zabezpečení. Platí-li zaměstnanci pojistné na důchodové pojištění 

zahraničním správám sociálního zabezpečení, může být dle výše uvedeného Po-

kynu Spolkového ministerstva financí použita obecná daňová kalkulačka jen teh-

dy, pokud pojistné – alespoň částečně – zahrnuje i podíl placený zaměstnancem a 

může tedy vést k mimořádným výdajům, o něž se mzda snižuje. Se státem, do je-

hož systému sociálního zabezpečení zaměstnanec odvádí pojistné, nemusí být 

uzavřena mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení. 

 

Popis situace  

Zaměstnanec nastoupil dne 31.12.2005 do důchodu. Jeho měsíční mzda do té do-

by činila 2.300 EUR. 
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Od počátku roku 2006 dostává zaměstnanec kromě důchodu ze zákonného důcho-

dového pojištění i důchod z důchodového připojištění poskytovaného zaměstnava-

telem v měsíční výši 900 EUR. Zaměstnanec se nevyjádřil k tomu, jakou daňovou 

kalkulačku má zaměstnavatel použít. Mzdový program nepředpokládá možnost 

využití kategorie důchodce pobírajícího důchod i důchodového připojištění posky-

tovaného zaměstnavatelem. 

Zaměstnanec požádal o výpočet celkové daně ze závislé činnosti za rok 2013. 

Předložil mzdový list s daňovou skupinou V. 

Jakou daňovou kalkulačku, respektive jakou sazbu daně má zaměstnavatel použít 

a jak vysoká je zdanitelná mzda za celý rok (daňová třída III)? 

Řešení  

V roce 2013 obdrží zaměstnanec pravděpodobně za 12 měsíců důchod poskytnutý 

podnikem ve výši 900 EUR. Celkové příjmy činí 10.800 EUR. 

Jako důchodce může zaměstnanec využít dodatečné nezdanitelné částky daně, o 

něž je potřeba při výpočtu daně snížit zdanitelnou mzdu. Před výpočtem daně je 

potřeba od zdanitelné mzdy odečíst dále nezdanitelnou částku základu daně na 

důchodové pojištění poskytované zaměstnavatelem a příplatek k této nezdanitelné 

části základu daně. Jejich výše se určí podle roku, od kterého zaměstnavatel po-

skytuje důchodové připojištění. 

Pokud se zaměstnavatel zavázal k důchodovému připojištění od 2006, činí nezda-

nitelná část základu daně 38,4 % dobrovolného důchodu, maximálně však 2.880 

EUR ročně. Nezdanitelná část základu daně tedy činí 2.880 EUR. 

Kromě toho má zaměstnanec nárok na příplatek k nezdanitelné části ve výši 864 

EUR. Na druhé straně se musí mzda zvýšit o rozdíl mezi paušálními výdaji pro 

důchodce ve výši 102 EUR a paušálními výdaji obsaženými v daňové kalkulačce 

platnými pro všechny zaměstnance ve výši 1.000 EUR – tedy o 898 EUR. 
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Výpočet celkových zdanitelných příjmů  

Důchodové připojištění 
10.800 

EUR 

mínus nezd. částka  
- 2.880 

EUR 

mínus příplatek k nezd. částce  - 864 EUR 

plus paušální výdaje zaměst-

nanec  
+ 898 EUR 

zdanitelná mzda  7.954 EUR 

 

Upravená mzda tedy činí 7.954 EUR. Mzdový software, v němž je možno zadat 

jako druh mzdy i důchodové připojištění a měsíc a rok, od kterého zaměstnavatel 

poskytuje důchodové připojištění, provádí výpočet automaticky. 

Daň z příjmů ze závislé činnosti se pro daňovou skupinu V určí podle obecné ta-

bulky pro výpočet daně. Obecná tabulka se může dle Směrnice o dani ze závislé 

činnosti použít i u zaměstnanců, kteří od zaměstnavatele obdrží pouze důchodové 

připojištění (důchodci, kterým zaměstnavatel poskytuje dobrovolné důchodové 

pojištění). Pro zjednodušení to v případě srážky daně platí i tehdy, pokud je za-

městnavateli známo, že zaměstnanec dostává i důchod ze zákonného důchodové-

ho pojištění. 

Zaměstnavatel může ale použít i speciální daňovou kalkulačku, pokud o to za-

městnanec požádá nebo nemá vůči použití této kalkulačky námitky. 
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10. MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PODLE RUSKÉHO 

PRÁVA A PODLE SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVO-

JÍHO ZDANĚNÍ S RUSKEM 

11.1 Ruské daňové zákony 

Podle čl. 207 bodu 2 ZDP Ruska jsou veškeré příjmy, které dosáhnou fyzické 

osoby, předmětem ruské daně, pokud se fyzické osoby zdržují v Rusku během 

období 12 nepřetržitých měsíců alespoň po dobu 183 dnů.
53

 

Když vyslaný zaměstnanec bude například vedoucí prodeje prodejní přijímací 

společnosti, přestěhuje se s celou rodinou do Ruska, kde získá bydliště a kde se 

bude zdržovat více než 183 dnů. V takovém případě se vyslaný zaměstnanec stane 

daňovým rezidentem Ruska a bude zde mít v roce 2013 neomezenou daňovou po-

vinnost.
54

 

 

Podle čl. 207 bodu 1 ZDP Ruska podléhají dani z příjmů fyzických osob daňoví 

rezidenti Ruska i fyzické osoby, které pobírají příjmy ze zdrojů mimo území Rus-

ka a nejsou rezidenty Ruska. 

 

Podle čl. 208 bodu 1 podbodu 6 ZDP Ruska se odměna za činnost a služby vyko-

návané (poskytované) na území Ruska považuje za příjmy ze zdrojů Ruska, je te-

dy v Rusku předmětem daně (čl. 209 bod 2 ZDZ Ruska). 

 

Když se vyslaný zaměstnanec považuje za daňového rezidenta (viz výše.), jsou 

jeho veškeré příjmy ze zdrojů v Rusku i mimo Rusko (celosvětové příjmy) před-

mětem ruské daně z příjmů fyzických osob. 

 

                                                           
53  BARBOY A., Daně v Rusku, str. 62, 250 
54  BARBOY A., Daně v Rusku, str. 251 
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Za účelem zamezení dvojího zdanění osvobozuje ČR dle čl. 23 odst. 2 smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Ruskem
55

 ( v této kapitole dále jen „Smlou-

va o zamezení dvojího zdanění“) mzdu vyplácenou za činnost v Rusku od zdaně-

ní. Příjmy ze závislé činnosti, které jsou v Rusku prokazatelně zdaněny, nejsou 

dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v ČR předmětem daně. Ruská daň z pří-

jmů fyzických osob ve výši 13% je tedy konečným zdaněním
56

. Zdaněné příjmy 

se ale zohledňují při stanovení sazby daně pro ostatní příjmy zdaňované v ČR 

(vynětí s výhradou progrese). Přesný způsob zohlednění příjmů je závislý na řadě 

dalších skutečností.  

 

K osvobození od daně v ČR je potřeba doložit platbu daně v Rusku. Pro vystavení 

potvrzení je nutné předložit daňové přiznání potvrzené ruským finančním úřadem, 

respektive platební výměr finančního úřadu. 

11.1.1 Podání daňového přiznání, výměr daně  

Pokud není možné daň srazit při výplatě mzdy, protože mzdy nejsou vypláceny v 

Rusku, ale například v ČR, musí fyzická osoba nechat vyměřit svou daňovou po-

vinnost samostatně. Lhůta pro podání daňového přiznání končí 30. dubna následu-

jícího roku, daňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu. Fy-

zická osoba se musí registrovat jako plátce daně u místně příslušného finančního 

úřadu a požádat o přidělení INN.
57

 

                                                           
55  Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Ruskem č. 278/1997 Sb. 
56  BARBOY A., Daně v Rusku, str. 95 
57  Příkaz Ministerstva financí Ruské federace z 21.10.2010 č. 129n, o schválení Specifik evidence na finančních 

úřadech fyzických osob – cizích státních příslušníků, kteří nejsou soukromými podnikateli 
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11. MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PODLE ČÍNSKÉHO 

PRÁVA A PODLE SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVO-

JÍHO ZDANĚNÍ S ČÍNOU 

Smlouva o zamezení dvojího zdanění
58

 obsahuje výraz „stálá provozovna“ i po-

skytování služeb v Číně zaměstnanci nebo jiným personálem českého podniku, 

pokud jsou tyto činnosti v Číně vykonávány po dobu delší než devět měsíců bě-

hem jakéhokoli období 12 kalendářních měsíců.   

Na základě této definice stálé provozovny dle smlouvy o zamezení dvojího zda-

nění čínská daňová správa v praxi předpokládá vznik stálé provozovny, ačkoli to 

ratio legis není v souladu s ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

Čínská daňová správa často argumentuje tím, že v případě vyslání vysílající pod-

nik poskytuje služby čínskému podniku ve skupině tím, že tomuto podniku posky-

tuje personál. 

Pokud by čeští zaměstnanci na základě smlouvy o vyslání uzavřené s českou spo-

lečností vykonávali v Číně pracovní činnost po dobu delší než 9 měsíců, mohla by 

české společnosti vzniknout v Číně i stálá provozovna. 

Dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění by příjmy ze služeb, které poskytuje stá-

lá provozovna, mohly být zdaněny v Číně stejným způsobem jako příjmy, které 

by v Číně plynuly stálé provozovně české společnosti. 

Čínská daňová správa by čínskou daň z příjmů právnických osob vyměřila z fik-

tivní části zisku z poskytnutých služeb, pokud by dospěla k názoru, že české spo-

lečnosti vznikla stálá provozovna. Obráceně – není-li stálá provozovna, budou pří-

jmy ze služeb zdaněny v plném rozsahu v Česku, protože se nejedná o příjmy ze 

zdrojů v Číně. 

Pokud zahraniční společnosti vznikne v Číně stálá provozovna, finanční úřad by 

dle zkušeností vycházel z předpokladu, že zahraniční společnost dosáhla fiktivní-

                                                           
58  Smlouva mezi ČR a Čínskou lidovou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění úniku v oboru daní 

z příjmů, sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 65/2011 Sb. m. S. 
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ho zisku ve výši 15% až 40% fakturované částky. Na tento fiktivní zisk by se 

aplikovala sazba daně 25%. Daňová zátěž stálé provozovny by tedy činila 3,75% 

až 10%. Sazba daně, kterou se fiktivní zisk zdaní, je v kompetenci místně přísluš-

ného čínského finančního úřadu. 

Kontroly finančního úřadu, při nichž se prověřuje, zda vzniká či nevzniká stálá 

provozovna, jsou regionálně odlišné. V minulosti finanční úřady vznik stálé pro-

vozovny nekontrolovaly nijak přísně. Finanční úřady ale stále intenzivněji spolu-

pracují s dalšími institucemi, např. orgány devizového dozoru, orgány cizinecké 

policie a pracovními úřady. Čínské finanční úřady mohou při platbě čínské daně z 

příjmů ověřovat, pro koho zaměstnanci pracovali a jak dlouho se v Číně zdržovali. 

Pokud nedochází k přefakturaci, mohou čínské finanční úřady v jednotlivých pří-

padech vyjít ze vzniku stálé provozovny. Její vznik je vhodné s finančním úřadem 

projednat s předstihem. 

Pokud zahraniční firmě vznikne v Číně stálá provozovna, odměny všech zaměst-

nanců zahraniční firmy pracujících na zakázkách stálé provozovny v Číně by od 

prvního dne byly předmětem čínské daně z příjmů.
59

  

12.1 Zdanění příjmů ze závislé činnosti v Číně 

Daň z příjmů fyzických osob (IIT) se v Číně stanovuje dle zákonných příjmových 

pásem pevnými sazbami daně. Mzdy jsou sníženy o měsíční nezdanitelnou částku 

a zdaňovány progresivní sazbou daně mezi 3 % a 45 %. Na rozdíl od Česka se 

progresivní sazbou daně nezdaňují veškeré příjmy, ale pouze příjmy podléhající 

danému druhu daně. 

Vyslané osoby mohou uplatnit paušální nezdanitelnou částku ve výši 4.800,00 

RMB měsíčně. Příjmy vyslaných zaměstnanců jsou tedy zdaňovány až od měsíč-

ního příjmu přesahujícího 4.800,00 RMB. Jiná zvýhodnění než základní nezdani-

telná částka neexistují. 

Náklady na ubytování včetně dvou ročních cest domů (platí jen pro zaměstnance, 

nikoli pro rodinné příslušníky), náklady na přestěhování a zahájení a ukončení 

                                                           
59  Seebeck R., Daňová hospodářská kartotéka, str. 74 
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pracovní činnosti v Číně, náklady na vzdělání dětí v Číně, kurzy čínštiny zaměst-

nance a náklady na stravné a úklid domácnosti jsou osvobozeny od daně, pokud 

jsou v přiměřené výši a jsou doloženy oficiálními doklady (čínské daňové doklady 

– Fapiaos, respektive pro cesty domů letenky s údajem o ceně a palubní lístky).  

Náklady na ubytování a školné dětí může buď převzít společnost, nebo je platí 

zaměstnanec a nechá si částky od společnosti uhradit. V obou případech jsou tyto 

náklady, je-li jejich výše přiměřená a jsou-li doloženy oficiálními doklady, osvo-

bozeny od daně. Stravné může dle zkušeností snížit hrubou mzdu o 10 až 15%. 

Částka osvobozená od daně se ale místně odlišuje a finančnímu úřadu je potřeba 

prokázat její přiměřenost. 

Měsíční příjem ze závislé činnosti se zdaňuje těmito sazbami daně: 

INDIVIDUAL INCOME TAX ("IIT") sazba daně pro mzdy  

Měsíční zdanitelný příjem 

(RMB)* 
  

sazba daně 

(%) 
  

nezdanitelné částky 

(RMB) 

 0 ~ 1500      3%   0 

 1.500 ~ 4.500      10%   105 

 4.500 ~ 9.000      20%   555 

 9.000 ~ 35.000      25%   1.005 

 35.000 ~ 55.000      30%   2.755 

 55.000 ~ 80.000      35%   5.505 

nad 80.000      45%   13.505 

 * Měsíčním zdanitelným příjmem je měsíční hrubá mzda bez nezdanitelné 

částky ve výši 4.800 a bez sociálního pojistného zaměstnance.  

 IIT = Měsíční zdanitelný příjem × sazba daně  - nezdanitelné částky
60

  

Příklad základního výpočtu daně ze mzdy ve výši RMB 31.000 (cca. 100.000 Kč). 

Protože školné a ubytování hradil zaměstnavatel, nebyly tyto náklady ve mzdě 

zohledněny. Další daňová zvýhodnění – stravné atd., nebyla uplatněna. Při vý-

počtu jsme zohlednili sociální pojistné zaměstnance do výše maximálního vymě-

                                                           
60  Seebeck R., Daňová hospodářská kartotéka, sešit 14-15, str. 73 
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řovacího základu (11% z RMB 11.751 = RMB 1.292,61). Daň placená v Číně je 

obsažena v tabulce
61

: 

 

 

Pokud by zaměstnanec obdržel bonus, mohl by jednou ročně použít zvýhodněnou sazbu 

daně. Na příkladu mzdy ve výši RMB 31.000 by poté daňová zátěž vypadala takto: 

sazba daně z bonusu =  => 10% 

daň z bonusu  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61  http://www.china-briefing.com/news/2013/01/14/china-expat-tax-filing-and-declarations-for-2012-

income.html Eunice Ku in China Expat Tax Filing and Declarations for 2012 Income, China Briefing 2013 

Name: Grammer 

Nr. Month Sort Currency Total salary
Legal 

Exemption

Taxable 

Income
Tax Rate

Quick 

Deduction

 Total IIT 

Liability 
 Net Salary 

 tax 

burden 

1 January Salary RMB 31,000.00    4,800.00    

Social 

Insurance

1,292.61   24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    16.8%

2 February Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    1,292.61   16.8%

3 March Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    16.8%

4 April Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    16.8%

5 May Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    16.8%

6 June Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    16.8%

7 July Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    16.8%

8 August Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    16.8%

9 September Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    16.8%

10 October Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    16.8%

11 November Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    16.8%

12 December Salary RMB 31,000.00    4,800.00    24,907.39  25% 1,005.00     5,221.85     25,778.15    1,292.61   16.8%

562,000.00   57,600.00  11.1%298,888.68 12,060.00   62,662.20   309,337.80   15,511.32 

1,292.61   

1,292.61   

1,292.61   

1,292.61   

1,292.61   

1,292.61   

1,292.61   

1,292.61   

1,292.61   

http://www.china-briefing.com/news/2013/01/14/china-expat-tax-filing-and-declarations-for-2012-income.html
http://www.china-briefing.com/news/2013/01/14/china-expat-tax-filing-and-declarations-for-2012-income.html
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12. DAŇOVÉ DOLOŽKY V DOHODÁCH O VY-

SLÁNÍ 

Správné zdanění odměn vyslaného zaměstnance je zásadou, kterou není vhodné 

porušit. Smluvně by se mělo ošetřit před výkonem práce v zahraničí, zda je za 

zdanění zodpovědný zaměstnanec nebo podnik, který ho vyslal. 

13.1 Daňové doložky znevýhodňující zaměstnance 

Je-li vyslaný zaměstnanec odpovědný za zdanění svých celosvětových příjmů, 

omezuje se podnik, který ho do daného státu, například do Číny, vyslal, na vysta-

vení potvrzení o výši příjmů, jež je nutné pro zamezení dvojího zdanění. 

Vystavení potvrzení o výši příjmů je vhodné tehdy, pokud je zřejmé, že zdanění 

proběhne výhradně ve státě výkonu práce. Podnik by ale měl vyslanému zaměst-

nanci doporučit čínského daňového poradce a eventuální vyšší čínskou daň ve stá-

tě výkonu práce kompenzovat vyšší hrubou mzdou. 

13.2 Dohoda o vyrovnání daně a dohoda o čisté mzdě 

Je-li uzavřena dohoda o vyrovnání daně, posuzuje se vyslaný zaměstnanec tak, ja-

koby nebyl vyslán do státu výkonu práce. V tomto případě výše zahraniční daně 

nehraje pro zaměstnance roli. Je-li daň ve státě výkonu práce vyšší než v Česku, 

hradí rozdíl v dani zaměstnavatel. Pokud je naopak daňová zátěž v Číně nižší než 

v Čechách, připadne zaměstnavateli rozdíl v dani. Tato dohoda je v praxi nejčas-

tější dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

 

Zaměstnavatel stanoví zdanitelnou hrubou mzdu, jež se skládá z jednotlivých sou-

částí odměny, a vypočte fiktivní zdanění. Zaměstnance s výší daně seznámí, za-

městnanec poté hradí skutečnou daň z příjmů z výkonu práce v zahraničí. 

 

V případě dohody o čisté mzdě se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne na 

čisté mzdě, daň z příjmů ze závislé činnosti, solidární příspěvek a sociální a zdra-

votní pojistné zaměstnance poté hradí zaměstnavatel. Zdanitelná hrubá mzda se 
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skládá z vyplaceného čistého příjmu, daní, které hradí zaměstnavatel, a podílu 

zaměstnance a zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění. 

 

Záporem této metody je, že zaměstnanec není motivován ke snížení daňové zátěže 

a zaměstnavateli hrozí riziko vysoké daně. 

 

Dohoda o čisté mzdě je součástí pracovní smlouvy. Na základě této dohody se 

zaměstnavatel vesměs zavazuje k úhradě daní a pojistného navyšujících čistou 

mzdu. Odměny vyplácené dle dohody o čisté mzdě se při zdanění zaměstnance 

zahrnují do zdanitelných příjmů
62

. Čistá mzda se při zdanění zvyšuje o pojistné a 

daně hrazené zaměstnavatelem (daň z příjmů fyzických osob a církevní daň); daně 

a pojistné jsou považovány za nepeněžité plnění zaměstnance. Tato dohoda vede 

dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění k příjmům dle čl. 15. Hypotax je zvláštní 

formou dohody o čisté mzdě a není považován za mzdu. Jedná se o fiktivní vy-

počtenou daň, kterou by nutno hradit v domovském státě. Hrubá mzda sjednaná v 

domovském státě snížená o fiktivní vypočtenou daň je sjednanou čistou mzdou. 

Slouží k výpočtu vyplácené čisté částky. Jsou-li odvody vyšší než odvody v cizi-

ně, hradí rozdíl mezi odvody a fiktivní vypočtenou daní zaměstnavatel, tento roz-

díl zvyšuje mzdu. V opačném případě je rozdíl, který zaměstnanec uhradí zaměst-

navateli, negativním příjmem zaměstnance
63

. Podle formy dohody o čisté mzdě 

může zaměstnavatel hradit i daně ze soukromých příjmů – i v tomto případě se 

zvyšuje mzda
64

. Oproti pracovním smlouvám, které upravují hrubou mzdu, se 

pracovní smlouvy se sjednanou čistou mzdou vyznačují tím, že je zaměstnanec 

povinen vrátit zaměstnavateli vratky daně a zaměstnavatel nese náklady na sesta-

vení daňového přiznání; vesměs existuje povinnost, aby daňové přiznání sestavil 

daňový poradce zaměstnavatele. Vratka daně uhrazená zaměstnavateli je negativ-

ním příjmem (dle Spolkového finančního ředitelství) a srážkou z běžné (hrubé) 

mzdy a nevede ke snížení čisté mzdy
65

. Náklady na sestavení daňového přiznání 

zaměstnance jsou považovány za mzdu
66

; „jasně převažující vlastní podnikový zá-
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 Spolkové ministerstvo financí z 24, 2, 88 I R 143/84, Sb.  II 1988, 819 
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 viz SenFin. Berlin z 27.06.06 III-A-S 2367 – 1/2006 
64

 viz Gelsheimer Der Betrieb, 2010, 2581 
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 Spolkové finanční ředitelství z 30.07.09 VI R 29/06, Sb. II 2010, 148 
66

 Spolkové finanční ředitelství z 21.01.10 VI R 2/08, Sb. II 2010, 639 
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jem“ zaměstnance na převzetí nákladů i přes vratku daně zaměstnavateli Spolkové 

finanční ředitelství neuznává, ačkoli je zaměstnanec v mnohých případech povi-

nen podat daňové přiznání
67

. Dohoda o čisté mzdě platí i dle smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění. 

 

13.3 Vypořádání rozdílů 

Pokud vyslaný zaměstnanec nese všechna daňová rizika, ale je chráněn před vel-

kými rozdíly ve výši daně, mělo by se sjednat vypořádání rozdílů, které se ozna-

čuje i jako daňová ochranná dohoda. Podnik souhlasí s tím, že převezme eventu-

ální vyšší daň, daňová zvýhodnění ale využívá zaměstnanec. Vyslaný zaměstna-

nec platí daně v cizině samostatně. V případě vyšší daňové zátěže se doplatek za-

městnavatele přičte k hrubé mzdě zaměstnance. Tato metoda by měla být cílem 

vyslaných zaměstnanců, protože mohou využít výhod z eventuální nižší daňové 

zátěže. Vypořádání zaměstnavatele by se pro jistotu mělo omezit na maximální 

roční částku.  
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 kritika judikátu Retzlaff/Preising Der Betrieb 2010, 980; Ziesecke/Gelsheimer /Meyen Internationales Steuer-

recht 2010, 770 
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13. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VYSLANÝCH ZA-

MĚSTNANCŮ 

I pojistné na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, které musejí být odve-

deny v souvislosti vysláním zaměstnanců, jsou značným výdajem a svým způso-

bem je i pojistné státním odvodem, který má obdobnou funkci jako daně, 
68

 a to 

zejména proto, že důchodové systémy mnoha států, které byly původně postaveny 

na výhradně pojistném principu, jsou v současnosti často kofinancovány ze státní-

ho rozpočtu daného státu, tedy z daní. 

V souvislosti s vysláním zaměstnanců se musí přitom vždy určit, zda vyslaný za-

městnanec podléhá právním předpisům sociálního zabezpečení domovského státu 

nebo státu, kde svou činnost vykonává. Kolizními normami pro určení příslušnosti 

k určitému systému sociálního zabezpečení se zabývá mezinárodní a komunitární 

právo sociálního zabezpečení. V této souvislosti nutno upozornit, že když je 

v mezinárodním nebo komunitárním právu řeč o sociálním zabezpečení, je tím 

míněn vždy celý systém sociálního zabezpečení daného státu kromě předpisů o 

sociální podpoře. To znamená, že se pojem sociální zabezpečení v mezinárodním 

a komunitárním kontextu vždy vztahuje i na zdravotní pojištění ve smyslu české-

ho názvosloví. 

14.1 Vyslání z nesmluvního státu mimo EU, EHP a Švýcarsko 

Pakliže Česká republika nemá s jiným státem uzavřenou mezinárodní smlouvu o 

sociálním zabezpečení, hovoříme o něm jako o nesmluvním státě. V případě vy-

slání zaměstnance do nesmluvního státu, je nutné postupovat výhradně dle plat-

ných českých vnitrostátních předpisů. 

Dočasný výkon zaměstnání zaměstnancem v pracovním poměru či na základě do-

hody o pracovní činnosti mimo území ČR, bez ohledu na jeho soustavnou délku, 

je-li řádné místo výkonu povolání stanoveno pracovní smlouvou v ČR, je taktéž 

považováno za řádný výkon zaměstnání na území České republiky (dle ustanovení 
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  viz bod 2.1 in fine 
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§6 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů). 

Přechodný výkon práce výše uvedených zaměstnanců mimo území ČR tak nemá 

vliv na jejich nemocenské pojištění. Účast vyslaných zaměstnanců na důchodo-

vém pojištění je přímo odvozena od jejich účasti na nemocenském pojištění
69

. 

Pokud tedy bude vyslaný zaměstnanec dočasně vykonávat svou činnost v ne-

smluvním státě, přičemž bude jeho místo výkonu trvale na území České republi-

ky, nic to nemění na povinnosti za tohoto zaměstnance odvádět pojistné na sociál-

ní zabezpečení v ČR jeho zaměstnavatelem. Na tuto skutečnost nemá vliv ani fakt, 

zda-li bude nutné odvádět za zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení dle 

platných norem přijímajícího státu. 

Do 31.12.2003 platila odlišná úprava těchto situací. Když zaměstnanec byl cizím 

státním příslušníkem, nemající trvalý pobyt na území České republiky a byl záro-

veň činný v České republice pro zaměstnavatele, v pracovněprávním vztahu uza-

vřeném podle cizích státních předpisů, a tudíž byl dle § 5 písm. b) zákona č. 

54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, v tehdy platném znění, z účasti na nemo-

cenském pojištění vyňat, a tím pádem v souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, rovněž nebyl poplatníkem pojistného na sociálním zabezpečení a 

na státní politice zaměstnanosti. To znamená, že za tehdejší úpravy mohli účastni-

cí pracovní smlouvy volbou práva vyloučit účast na českém systému sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění. 
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 dle ustanovení §8 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
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14.2 Vyslání do nesmluvního státu mimo EU, EHP a Švýcarsko 

14.2.1 Vyslání do Ruska 

Pro platbu pojistného musí mít každý subjekt přidělené speciální identifikační čís-

lo, kterým jsou její platby pojistného identifikovány. Toto číslo může získat pouze 

společnost registrovaná v Rusku (například pobočka, reprezentace, ruská s.r.o.). 

Společnosti, které jsou registrované v zahraničí, nemohou tedy pojistné na sociál-

ní zabezpečení odvádět. Skutečnost, že zahraniční společnosti nemohou povinnos-

ti v systému sociálního zabezpečení plnit, ale neznamená, že nejsou povinny po-

jistné na sociální zabezpečení hradit. 

Vyměřovacím základem zákonného pojistného na sociální zabezpečení jsou cel-

kové roční příjmy fyzické osoby, jež získá za výkon pracovní činnosti. Maximální 

roční vyměřovací základ činí v roce 2013 RUB 568.000 (cca EUR 14.200 dle 

kurzu 40 RUB/1EUR)
70

. Z plateb nad vyměřovací základ ve výši RUB 568.000 se 

platí dodatečná částka penzijního pojištění ve výši 10 %. Přitom se předpokládá, 

že se základní částka bude upravovat dle průměrných příjmů
71

. 

 

V roce 2013 činí celkové pojistné 30%. Skládá se z těchto součástí: 

 

označení pojistného fondu platba pojistného v 

% 

hrubá mzda do RUB 568.000 

celková částka  30 

penzijní pojištění  22 

pojistné na sociálním zabezpečení 2,9 

federální a zákonné zdravotní pojištění  5,1 

hrubá mzda nad RUB 568.000 

celková částka  10 

penzijní pojištění  10 
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 čl. 8 bodu 4 Zákona o sociálním zabezpečení N 212-FZ a vládního rozhodnutí Ruské federace z 10.12.2012 N 

1276 
71

 čl. 8 bod 5 Zákona o sociálním zabezpečení N 212-FZ 
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dobrovolné úrazové pojištění  

dle branže  0,2 - 8,5 

 

Zahraniční firma vykonávající činnost v Rusku musí, zaměstnává-li zaměstnance 

s ruskou státní příslušností, dále hradit úrazové pojištění zaměstnanců dle čl. 3 

odst. 7 federálního zákona z 24.07.1998 N 125-FZ „O příspěvku na pojistné v pří-

padě pracovních úrazů a nemocí z povolání“ (dále jen „Zákon o úrazovém pojiš-

tění N 125-FZ“).  

 

Výše úrazového pojistného závisí na branži a rizikovosti pracovní pozice a činí od 

0,2 do 8,5 % měsíčního vypláceného platu. 

 

Registrační povinnost zahraniční firmy za účelem úhrady úrazového pojistného 

není přesně upravena. Skutečnost, že zahraniční společnosti nemohou povinnosti 

v systému sociálního zabezpečení plnit, ale neznamená, že nejsou povinny úrazo-

vé pojistné hradit. 

14.2.2 Vyslání do Číny 

Mezi Čínou a Českou republikou neexistuje Smlouva o sociálním zabezpečení. 

V České republice se rozlišuje mezi předpisy sociálního pojištění (důchodové po-

jištění, nemocenské pojištění a státní politika zaměstnanosti) a předpisy zdravot-

ního pojištění. 

Podle českých předpisů platných pro sociální pojištění je potřeba respektovat tyto 

zásady: 

Pokud smluvní strany po dobu vyslání sjednají jako trvalé místo výkonu práce za-

hraničí, nemusí být český zaměstnanec součástí českého systému sociálního pojiš-

tění, je-li součástí zahraničního systému sociálního pojištění. Nemusí-li zaměstna-

nec hradit zahraniční sociální pojistné, je i během výkonu práce v zahraničí povi-

nen platit pojistné na české sociální pojištění, pokud se zde trvale zdržuje (stačí 

zápis české adresy v českém občanském průkazu). 
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Od října 2011 musí zahraniční zaměstnanci platit v Číně sociální pojištění, pokud 

zde vykonávají činnost po dobu delší než tři měsíce. Čínský systém sociálního za-

bezpečení obsahuje důchodové pojištění, pojištění na státní politiku zaměstnanos-

ti, pojištění pracovních úrazů, zdravotní pojištění a pojištění na mateřskou dovo-

lenou. Existuje i bytový fond, do něhož ale musí povinně přispívat pouze čínští 

zaměstnanci. Vyslaní zaměstnanci nesmí být po dobu „vyslání“ do Číny součástí 

českého systému sociálního zabezpečení. 

Aktuální výše čínského sociálního pojištění zahraničních zaměstnanců ve městě 

Jiangyin, provincie Jiangsu, je uvedena v tabulce
72

: 

 pojistné placené 

zaměstnavatelem  

pojistné placené 

zaměstnancem  

celkem  

důchodové pojiš-

tění 

20 % 8 % 28 % 

státní politika 

zaměstnanosti 

2 % 1 % 3 % 

zdravotní pojiště-

ní 

9 % 2 % 11 % 

pojištění pracov-

ních úrazů (mění 

se dle branže) 

0,8 – 2,4 % 0 % 0,8 – 2,4 % 

pojištění na ma-

teřskou dovole-

nou 

0,6 % 0 % 0,6 % 

celkem 32,4 – 34 % 11 % 43,4 – 45 % 

 

Maximální vyměřovací základ činí v Jiangyinu v současné době RMB 11.751,-. 

Mění se každý rok. 

Pro čínské sociální pojištění nehraje roli, zda byla uzavřena smlouva o vyslání ne-

bo pracovní smlouva s čínským zaměstnavatelem. 

Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci by měli kromě toho uzavřít zahraniční 

zdravotní pojištění, protože zákonné zdravotní pojištění v Číně neposkytuje dosta-
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 http://www.china-briefing.com/news/2013/01/14/china-expat-tax-filing-and-declarations-for-2012-

income.html, Eunice Ku in China Expat Tax Filing and Declarations for 2012 Income, China Briefing 2013 
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tečné krytí léčebných výloh. Soukromé připojištění je v Číně předmětem daně z 

příjmu fyzických osob. 

Po dobu vyslání do nečlenského státu musí zaměstnavatel hradit zákonné úrazové 

pojištění za zaměstnance.  

14.3 Vyslání ze smluvního státu 

Před vstupem k Evropské unii byly bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení 

jediným pramenem mezinárodního práva sociálního zabezpečení. Přistoupením 

České republiky k Evropské unii ztratila převážná většina těchto smluv na vý-

znamu. Je - li například kanadský občan vyslán do České republiky, řídí se jeho 

status sociálního zabezpečení smlouvou o sociálním zabezpečení mezi Českou re-

publikou a Kanadou
73

 

Vyslání upravuje čl. 7 uvedené smlouvy. Je-li osoba podléhající právním předpi-

sům jedné strany vyslána v průběhu zaměstnání zaměstnavatelem se sídlem na 

území této strany k výkonu práce na území druhé strany pro tohoto zaměstnavate-

le nebo jeho dceřinou společnost, tato osoba bude, pokud jde o toto zaměstnání, 

podléhat pouze právním předpisům prvé strany tak, jako by vykonávala zaměst-

nání na jejím území. To však v případě vyslání nemůže přesáhnout dobu 60 měsí-

ců bez předchozího souhlasu příslušných úřadů obou stran nebo jimi pověřených 

institucí. 

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou je, jako 

ostatní tzv. proporcionální smlouvy, založena na základních principech koordina-

ce, tedy stejného principu jako komunitární právo sociálního zabezpečení, to jest 

na principech rovného zacházení, jediného pojištění, sčítání dob pojištění a export 

dávek do druhého smluvního státu. 

14.3.1 Příslušnost k právním předpisům u občanů EU 

K 1. květnu 2010 nabyla účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a Nařízení Evropského 
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  Smlouva publikována pod č. 1/2003 Sb.m.s. 
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parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví pro-

váděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního za-

bezpečení. Uvedená nařízení nahradí pro občany Evropské unie v členských stá-

tech EU dosavadní Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 a Nařízení Rady (EHS) 

č. 574/72. 

Cílem těchto nařízení je mimo jiné stanovit, který národní systém sociálního za-

bezpečení je na občana unie aplikovatelný. To upravují články 11 až 16 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. V zásadě platí princip použití 

právních předpisů pouze jednoho členského státu, zvláštní předpisy však platí pro 

vyslání, činnost ve dvou nebo více členských státech a pro dobrovolné pojištění. 

U pravých vyslaných zaměstnanců 

Vyslání zaměstnanců upravuje článek 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 883/2004. Podle tohoto ustanovení platí, že osoba, která vykonává ve 

členském státě zaměstnání u zaměstnavatele, který zde běžně vykonává své čin-

nosti, a je tímto zaměstnavatelem vyslána do jiného členského státu, aby zde ko-

nala práci pro tohoto zaměstnavatele, podléhá i nadále právním předpisům první-

ho členského státu, pokud předpokládaná doba trvání takové práce nepřesahuje 

dvacet čtyři měsíce a daná osoba nebyla vyslána za účelem nahrazení jiné osoby. 

U zaměstnanců vykonávajících činnost ve více členských státech 

Příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení u osob vykonávajících 

činnost ve více členských státech upravuje článek 13 Nařízení Evropského parla-

mentu a Rady (ES) č. 883/2004. Podle tohoto ustanovení platí následující: 

Na osobu, která jako zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo více členských 

státech, se vztahují: 

a) právní předpisy členského státu, na jehož území má bydliště, vykonává-li pod-

statnou část (25%) své činnosti v tomto členském státě, nebo  

b) nevykonává-li podstatnou část své činnosti v členském státě, na jehož území 

má bydliště,  
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i) právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo 

podnikání podniku nebo zaměstnavatele, pokud je tato osoba zaměstnána jed-

ním podnikem nebo zaměstnavatelem, nebo  

ii) právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo 

podnikání podniků nebo zaměstnavatelů, pokud je tato osoba zaměstnána dvě-

ma či více podniky nebo zaměstnavateli, kteří mají sídlo nebo místo podnikání 

pouze v jednom členském státě, nebo  

iii) právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo 

podnikání podniku nebo zaměstnavatele, jiného než je členský stát bydliště, je-

li tato osoba zaměstnána dvěma nebo více podniky nebo zaměstnavateli, kteří 

mají sídlo nebo místo podnikání ve dvou členských státech, z nichž jeden je 

členským státem bydliště, nebo  

iv) právní předpisy členského státu, na jehož území má tato osoba bydliště, je-li 

zaměstnána dvěma a více podniky nebo zaměstnavateli, z nichž alespoň dva 

mají sídlo nebo místo podnikání v různých členských státech jiných, než je 

členský stát bydliště. 

 

S uvedenými osobami se zachází pro účely právních předpisů určených v souladu 

s uvedenými ustanoveními, jako by vykonávaly veškerou svou činnost a jako za-

městnanci pobíraly veškerý svůj příjem v dotyčném členském státě. 

Příklad: 

Osoba vykovává v České republice činnost jednatele společnosti s ručením ome-

zeným, u kterého je zároveň jediným společníkem (podle českých předpisů je 

z této činnosti pojištěna jako zaměstnanec) a zároveň v Německu činnost jednate-

le německé společnosti s ručením omezeným (GmbH), jejíž je rovněž jediným 

společníkem (podle německých předpisů je považována jako osoba samostatně 

výdělečně činná, která v tomto případě není povinně účastna na německém systé-

mu sociálního zabezpečení. Za takovou osoba odvádí plátce pojistného pojistné 

pouze z příjmů ze zaměstnání vykonaného v České republice. 

Po dobu přechodného období, které upravuje čl. 87 odst. 8 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, platí toto pravidlo: Vztahují-li se na určitou 
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osobu v důsledku nařízení (ES) č. 883/2004 právní předpisy jiného členského stá-

tu než toho, který je určen v souladu s nařízením (EHS) č. 1408/71, pak tyto před-

pisy platí nadále, dokud se příslušná situace nezmění, pokud dotyčná osoba nepo-

žádá, aby se na ni vztahovaly právní předpisy použitelné podle tohoto nařízení. 

Tuto žádost je třeba podat do tří měsíců ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 

883/2004 příslušné instituci členského státu, jehož právní předpisy jsou použitelné 

podle tohoto nařízení, mají-li se na dotyčnou osobu vztahovat právní předpisy 

uvedeného členského státu ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 883/2004. Je-li 

žádost podána po uplynutí uvedené lhůty, k uvedené změně dojde prvního dne ná-

sledujícího měsíce. 

14.3.1.1 Potvrzení příslušnosti k právním předpisům sociálního za-

bezpečení a oznamovací povinnost 

Stejně jako u vyslaných osob, je nutno u osob vykonávajících činnost ve dvou ne-

bo více členských státech příslušnost k právním předpisům stanoveným způsobem 

po jejím posouzení osvědčit, a to tzv. přenosným dokumentem A1 – „Potvrzení 

příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“. Formulář A1 má cha-

rakter osvědčení, které potvrzuje, jakým právním předpisům sociálního zabezpe-

čení podléhá osoba v něm uvedená, a vystavuje jej vždy ten členský stát, jehož 

právní předpisy se na danou osobu vztahují. Příslušný formulář vystavuje v České 

republice příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. 

Dočasně vystavovala Česká správa sociálního zabezpečení stále formulář E 101, 

který se používal podle dosavadních nařízení, a to spolu s dopisem, který je nedíl-

nou součástí osvědčení a kterým se dokládá, že bylo vydáno osvědčení dle naříze-

ní č. 883/2004. Jednalo se o přechodné opatření způsobené zpožděním ze strany 

Evropské komise. Takto vystavený formulář má stejnou platnost jako formulář A1 

a musí být přijat institucemi v jiných členských státech. 

Osoba, která vykonává činnosti ve dvou nebo více členských státech, je povinna o 

tom uvědomit instituci určenou příslušným orgánem členského státu, v němž má 

své bydliště (čl. 16 prováděcího nařízení č. 987/2009). 
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„Osoby s bydlištěm v ČR se obrací na místně příslušnou správu sociálního zabez-

pečení (tedy na okresní správu sociálního zabezpečení) a v případech, kdy není 

možné určit místní příslušnost správy sociálního zabezpečení, na jakoukoli správu 

sociálního zabezpečení. Pokud osoba nesplní oznamovací povinnost, a tudíž ne-

bude moci být určen jeden stát, jehož právní předpisy by byly příslušné, může do-

jít k situaci, kdy osoba bude pojistné odvádět z jednoho příjmu dvakrát nebo i ví-

cekrát do systému sociálního zabezpečení více členských států. 

Taková osoba musí tedy spolu se svým „zaměstnavatelem“ zažádat u své okresní 

správy sociálního zabezpečení o „Potvrzení příslušnosti k právním předpisům so-

ciálního zabezpečení“, a to na tiskopisu, který je zveřejněn na internetových 

stránkách České správy sociálního zabezpečení. 

K tiskopisu se přikládají tyto přílohy: 

 Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn 

a dodatků, respektive oprávnění k výkonu výdělečné činnosti, 

 ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vy-

staveno), 

 ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v 

zahraničí, případně čestné prohlášení
74

.“ 

 

14.3.2 Příslušnost k právním předpisům u neobčanů EU 

Osobní rozsah působností nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

883/2004 byl Nařízením Evropského parlamentu a Rady 8 (EU) č. 1231/2010 ze 

dne 24. listopadu 2010, rozšířen na státní příslušníky třetích zemí, na které se toto 

nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. 

  

                                                           
74

 Citováno dle www.cssz.cz  
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14.3.2.1 U zaměstnanců vykonávajících činnost ve více členských 

státech 

Dohody o výjimce 

Podle čl. 17 Nařízení (ES) č. 1408/71 a podle čl. 16 Nařízení (ES) č. 883/2004 

mohou dva nebo více členských států, příslušné orgány těchto členských států ne-

bo subjekty určené těmito orgány v zájmu určitých osob nebo skupin osob vzá-

jemnou dohodou stanovit výjimky z článků příslušných nařízení upravující pří-

slušnost k právním předpisům. 

Udělená výjimka z příslušnosti k právním předpisům platí jednotně pro všechny 

oblasti sociálního zabezpečení, které tvoří věcný rozsah nařízení. To znamená, že 

není možné, aby byla osoba na základě výjimky důchodově pojištěna podle práv-

ních předpisů jednoho členského státu a nemocensky, popřípadě zdravotně, pojiš-

těna podle právních předpisů druhého členského státu. 

Na udělení výjimky není právní nárok. 

„Udělení výjimky je možné za splnění následujících podmínek 

 na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele / žádosti OSVČ;  

 členské státy, příslušné orgány obou členských států nebo subjekty těmito or-

gány určené vysloví s udělením výjimky souhlas;  

 výjimka musí být v zájmu dotyčné osoby nebo skupiny osob.
75

“: 

 

V České republice agendu vyřizování výjimek provádí Česká správa sociálního 

zabezpečení – Oddělení mezinárodních pojistných vztahů (Odbor nemocenského 

pojištění zaměstnanců), které posuzuje žádosti a vystavuje potvrzení A1 osvědču-

jící udělení výjimky z příslušnosti k právním předpisům. 

                                                           
75

  www.cssz.cz  
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Vzhledem k tomu, že do věcného rozsahu nařízení č. 883/2004 spadají i dávky 

zdravotního pojištění, může být výjimka povolena až po předchozí konzultaci s 

Centrem mezistátních úhrad. 

Česká správa sociálního zabezpečení přistoupila na praxi většiny členských států 

udělovat výjimku na dobu maximálně pěti let
76

. 

Německé styčné místo pro zdravotní pojištění v zahraničí (Deutsche Verbin-

dungsstelle Krankenversicherung – Ausland, DVKA) publikoval na svých inter-

netových stránkách podmínky, které klade Česká správa sociálního zabezpečení 

na udělení výjimky
77

: 

„Lze doložit, že pouze udělením výjimky lze odstranit podstatné negativní dopady 

na český podnik. Jedná se o obzvlášť kvalifikovaného pracovníka, kterého je nut-

né považovat za nenahraditelného. Výjimka je rovněž možná ze „sociálních dů-

vodů), které musejí být vysvětleny. Mezi nimi může patřit, že zaměstnanec bude 

pracovat pouze krátkodobě v České republice (do jednoho roku), zaměstnanec do-

sáhne za krátkou dobu důchodový věk, zaměstnanec nebo jeho rodinní příslušníci 

plánovali operace v Německu nebo zaměstnanec by bez udělení výjimky přišel o 

nárok na plnění. Tento výčet není taxativní.“ 

Jsou s výjimkou doby trvání zaměstnání dána kriteria pro vyslání dle komunitár-

ního práva
78

. Mezi nimi patří, že hlavní a vedlejší povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru mezi zaměstnancem a německým zaměstnavatelem platí i 

nadále v plném rozsahu, německý zaměstnavatel může udělit pokyny, nárok na 

mzdu je směrován vůči německému zaměstnavateli a zaměstnanec nemá uzavřený 

pracovní poměr s českým podnikem. 

Dle názoru autora je tato praxe České správy sociálního zabezpečení v rozporu se 

smyslem dohod o výjimce, které mají být hlavně v zájmu pojištěnce využívajícího 

svého práva na volný pohyb osob a nikoliv ve prospěch nějakého českého podni-

ku. Komise by měla zvážit zahájit kvůli této praxi České správy sociálního zabez-

                                                           
76

  tamtéž 
77 

 http://www.dvka.de/oeffentlicheSeiten/pdf-Dateien/Entsendemerkblaetter883/Tschechien/ Arbei-

ten_Tschechien_883.pdf, str. 7 
78

 viz bod 1.1.2 této práce 
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pečení řízení o nesplnění povinností. Nevyhoví-li Česká republika stanovisku ve 

lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru
79

. 

 

 

                                                           
79

  čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, jejíž konsolidované znění bylo publikováno v Úředním věstníku 

pod 2010/C 83/01 (bývalý čl. 226 Smlouvy o založení Evropského společenství) 
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14. ZÁVĚR 

V rámci své rigorózní práce jsem se zaměřil na zdanění zaměstnanců vyslaných 

z České republiky do zahraničí a ze zahraničí do České republiky. Blíže jsem se 

věnoval problematice vyslání do Německa, do České republiky, do Ruské federa-

ce a do Číny.  

Působení českých zaměstnanců v zahraničí a zahraničních zaměstnanců v České 

republice, které může být realizována různými způsoby přeshraničního zaměstná-

vání, má podstatný mikro- a makroekonomický význam, jehož nejdůležitějšími 

prvky jsou transfer know-how a ulehčení globální komunikace v rámci jednoho 

koncernu, ale i směrem ke klientům tohoto koncernu. 

Snažil jsem se zdanění vyslaných zaměstnanců rozebrat nejen z teoretické daňové 

roviny, ale i s ohledem na problematiku konkrétních případů vyslání zaměstnanců, 

a to ne ve smyslu konkrétních osob, ale ve smyslu konkrétních států. 

Nejdříve je třeba zkoumat, zda se vůbec jedná o zaměstnání nebo o samostatnou 

výdělečnou činnost. Autor zastává názor, že závislá práce je pravým opakem sa-

mostatní výdělečné činnosti. 

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem pod 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Při výkladu 

daňových předpisů je nutné vycházet z obecných právních zásad a definic, pokud 

daňové předpisy výslovně neurčí něco jiného. Dále lze říci, že faktický stav a 

ekonomická stránka situace, tedy snaha o nalezení jasného východiska dialogu, 

kdo konkrétně nese podnikatelské riziko, může být v jednotlivých případech pod-

statnější, než pouhé akceptování formálních nebo klasicky chápaných kriterií, ja-

ko například dbaní pokynů zaměstnavatele – z praxe jsou běžně známy případy, 

kdy po zaměstnanci není vyžadováno dodržování výslovných pokynů zaměstna-

vatele, obvykle je tomu tak u kreativních zaměstnání. 

Základním parametrem při zdanění vyslaných zaměstnanců je režim konkrétní 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění a daňové předpisy přijímacího státu. 
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S ohledem na to, že i režim sociálního zabezpečení má velký dopad na to, zda je 

vyslání z pohledu zaměstnance přijatelné, musí se každý případ vyslání zkoumat 

individuálně, a to z hlediska právního, daňového a z hlediska sociálního zabezpe-

čení.  

Primárním cílem zaměstnance je často zůstat ve svém domovském systému soci-

álního zabezpečení. Proto se daňová struktura často podřizuje tomuto cíli. Dle 

mého názoru to nemůže být v zájmu ani vysílajícího ani přijímacího zaměstnava-

tele, pro kterého je daňová optimalizace volené struktury důležitější než optimali-

zace z pohledu sociálního zabezpečení. Nevýhodný dopad v oblasti sociálního za-

bezpečení lze však vykompenzovat specifickými pojistnými produkty pro takzva-

né „expatriaty“. Daňový dopad poskytnutí takového benefitu se musí zkoumat 

hlavně z pohledu daňových předpisů přijímajícího státu. Proto věnuje moje ri-

gorózní práce pozornost různým daňovým úlevám v běžných přijímacích státech, 

jakými jsou Německo, Rusko a Čína. 

Cílem daňové optimalizace zvolené struktury je většinou i zabránění ve vzniku 

stálé provozovny. Proto se jeví varianta mezinárodního pronájmu za méně riziko-

vou strukturu, protože se zaměstnavatel v přijímacím státu stane ekonomickým 

zaměstnavatelem „vyslaného“ zaměstnance. V běžné struktuře mezinárodního 

pronájmu pracovní síly je obvykle odměna nadále vyplácena pronajatým pracov-

níkům jejich právním zaměstnavatelem. Ten následně fakturuje uživateli poplatek 

za pronájem pracovníků. Výše poplatku by měla být odvozena od nákladů na od-

měňování pronajatých pracovníků a souvisejících nákladů (například na pojistné 

na sociální zabezpečení, cestovní náhrady a jiné). Jeho součástí by měla být také 

částka za zprostředkování (marže), která by při pronájmu pracovníků mezi spoje-

nými osobami (například mezi mateřskou a dceřinou společností nebo mezi spo-

lečnostmi v rámci jedné skupiny) měla být v obvyklé výši tak, aby odpovídala 

pravidlům pro transferové ceny mezi propojenými osobami. 

Vzniku stále provozovny v přijímacím státu lze ale ještě jednoduše zabránit tak, 

že se „vyslanému“ zaměstnanci nabízí lokální smlouva s přijímací společností. 

Legitimní zájem zaměstnance zachovat si možnost návratu do mateřské společ-

nosti (a ostatně i legitimní zájem mateřské společnosti uchovat si mezinárodně 
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zkušeného zaměstnance) lze upravit v dodatku k pracovní smlouvě, kterou má 

zaměstnanec uzavřený se svou mateřskou společnost. V německé praxi se taková 

smlouva označuje jako „Stammhaus-Bindungsvertrag“, což lze volně překládat 

jako smlouva o zachování vazby na mateřskou společnost. 

V pracovní smlouvě „vyslaného“ zaměstnance v hostitelské zemi mohou být spe-

cifikována ještě další plnění poskytovaná hostitelskou společností, jako například 

ubytování, poskytnutí služebního automobilu či náhrady cestovních výdajů při je-

ho pracovních cestách. Pracovní cestou jsou přitom pouze míněny cesty z místa 

výkonu činnosti u hostitelské společnosti, nikoliv cesty z domovského státu do to-

hoto místa. 

Je-li Česká republika hostitelskou zemí, zdaňují se příjmy „vyslaného“ zaměst-

nance v hostitelské zemi tehdy, pokud je českým daňovým rezidentem. Pouhá 

skutečnost, že se někdo zdržuje v České republice více, než 183 dnů v roce, ještě 

neznamená, že se jedná o českého daňového rezidenta. Při posouzení daňového 

rezidentství je nutné zohlednit i další kritéria, jako středisko životních zájmů. Kri-

térium obvyklého zdržení někdy bývá ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění 

až třetím kritériem. Proto je středisko životních zájmů dle mého názoru v praxi 

nejdůležitějším kritériem, který je i hlavním znakem v evropském právu o sociál-

ním zabezpečení. Toto kritérium je o to důležitější, když má posuzovaný „vysla-

ný“ zaměstnanec více než jeden být, kde i skutečně bydlí. V takovém případě mů-

že být i rozhodným kritériem i skutečnost, kde má posuzovaná osoba permanent-

ku do posilovny nebo kde je členem zájmového sdružení, zejména když je svo-

bodná. 

Pokud chce daňový rezident České republiky uplatnit v České republice slevy na 

dani, daňové zvýhodnění na děti a další slevy, může tak učinit pouze prostřednic-

tvím podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale pouze za 

podmínky, že úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 

90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, nejsou 

od daně osvobozeny, anebo podléhají zvláštní sazbě daně. Nejsem toho názoru, že 

by byla tato úprava vůči občanům Evropské Unie, kteří potřebují zachovat 25 % 

svých příjmů ve svém domovském státu, diskriminační, aby zůstali v tamním sys-
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tému sociálního zabezpečení, protože taková osoba ani nemůže mít středisko 

svých zájmů v České republice. Aby takové osobě zůstala zachována příslušnost 

k právním předpisům o sociálním zabezpečení domovského státu, je předpokla-

dem, že taková osoba má i středisko svých zájmů v domovském státu. Proto jsem 

toho názoru, že současné české daňové právo a evropské právo o koordinaci ná-

rodních systémů sociálního zabezpečení se navzájem pouze doplňují a nejsou 

zdrojem protichůdných trendů. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČR – Česká republika 

ESD – Soudní dvůr Evropské Unie 

OECD – Organizace pro ekonomiku a rozvoj 

SOZDOZ  – mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění 

SRN – Spolková republika Německo 

ZDP – Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

ZDP RF – zákon o daních z příjmů Ruské federace, citovaný dle BARBOY A., Daně 

v Rusku, Rady a komentáře k minimalizaci daňových rizik, Praha: Wolters Kluwer, 

2012, ISBN 978-80-260-1207-8 

ZDP SRN – Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Ok-

tober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. 

Dezember 2013 (BGBl. I S. 4318) geändert worden ist" (Zákon o daních z příjmů Spol-
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RESUMÉ IN ENGLISH 

 

Expatriate Taxation 

With globalisation increasing, the tax aspects connected to the free movement of em-

ployees around the world are of particular importance to companies with subsidiaries 

around the globe. The goal of my thesis is to explore the risks involved in expatriate 

taxation. The first chapter is dedicated to the definition of the terms employment and 

secondment from the point of labour law, European social security coordination law and 

tax treaties. I think that the main characteristic of employment consists in the fact that it 

is the opposite of entrepreneurialism. The second chapter explores the general function 

of taxation, double taxation and its avoidance by bilateral tax treaties. Chapter three 

introduces the reader to discrimination in trans-border income tax cases and analyses 

the Schumacker ruling of the European Court of Justice, as a result of which tax reliefs 

can now be claimed in the European Union by non-residents, provided that 90% of their 

income originates from employment in the country that provides for such tax reliefs to 

its own residents. Chapter four discusses the definition of tax residence, the determina-

tion of residence under the Czech Income Tax Act and establishes when individuals are 

considered tax residents due to, inter alia, domicile or habitual abode. Chapter five is 

dedicated to dependent personal services pursuant to Article 15 of the OECD Model 

Tax Treaty, i.e. the recipient of remuneration is present in the other State for a period or 

periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, the remu-

neration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the state where 

the work is performed and no permanent establishment is triggered. Chapter six ex-

plores the prerequisites for a permanent establishment to be triggered and its conse-

quences using secondment from the Czech Republic to the Russian Federation as an 

example. Chapter seven discusses the characteristics of cross-border hiring of employ-

ees as opposed to secondment. Chapter eight to eleven analyse the tax consequences of 

expatriate income in the Czech Republic, Germany, the Russian Federation and the 

People’s Republic of China respectively. Chapter twelve gives an insight into tax 

clauses in secondment agreements and Chapters thirteen discusses the social security 
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aspects of seconding individuals to other countries and offers the reader the hypothesis 

that social security premiums are a type of tax. The thesis concludes by stating that the 

primary goal of an expatriate to remain subject to his/her home country social security 

system conflicts with the tax goal to avoid triggering a permanent establishment. That is 

why, in practice, the cross-border hiring out of employees and localisation combined 

with expatriate benefits and a return clause have become more appropriate instruments 

of free movement of employees than classical secondment. 
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