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S rostoucí globalizací mají daňové aspekty spojené s volným pohybem pracovníků na celém 

světě zvláštní význam pro společnosti s dceřinými společnostmi po celém světě. Cílem mé 

rigorózní práce je prozkoumat rizika spojená se zdaněním vyslaných zaměstnanců. První 

kapitola je věnována vymezení pojmů zaměstnání a vyslání z hlediska pracovního práva, 

evropského práva koordinace sociálního zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Domnívám se, že hlavní charakteristika zaměstnání spočívá v tom, že se jedná o opak 

podnikání. Druhá kapitola se zabývá obecnou funkcí zdanění, dvojím zdaněním a jeho 

zamezením. Třetí kapitola seznamuje čtenáře s diskriminací v oblasti přeshraničních 

daňových případů a analyzuje právní věc Schumacker, rozhodnutí Evropského soudního 

dvora, v důsledku kterého mohou nyní být daňové úlevy uplatněny v Evropské unii i 

nerezidenty, za předpokladu, že 90% jejich příjmů pochází ze zaměstnání v zemi, která 

poskytuje takové daňové úlevy svým vlastním rezidentům. Kapitola čtyři hovoří o definici 

bydliště pro daňové účely podle zákona o daních z příjmů a určuje, kdy jsou fyzické osoby 

považovány za daňové rezidenty. Pátá kapitola je věnována závislé činnosti podle článku 15 

modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění, tj. příjemce odměny je rezidentem 

druhého státu po dobu nepřesahující v úhrnu 183 dnů v příslušném kalendářním roce, odměny 

jsou vypláceny zaměstnavatelem nebo jménem zaměstnavatele, který není rezidentem státu, 

ve kterém je práce vykonávána a nedojde ke vzniku stálé provozovny. Šestá kapitola zkoumá 

podmínky vzniku stálé provozovny a dopady takového vzniku na příkladu vysílání z České 

republiky do Ruské federace. Kapitola sedm popisuje zvláštnosti mezinárodního pronájmu 

pracovní síly oproti vysílání. Kapitoly osm až jedenáct analyzují daňové dopady vysílání do 

České republiky, Německa, Ruské federace a Čínské lidové republiky. Kapitola dvanáctá 

nabízí přehled o daňových doložkách v dohodách o vyslání a kapitola třináct se zabývá 

aspekty sociálního zabezpečení zaměstnanců vyslaných do jiných států, a nabízí čtenáři 

hypotézu, že pojistné na sociální zabezpečení je typ daně. Ve své práci docházím k závěru, že 

primárním cílem vyslaného zaměstnance, i nadále podléhat systému sociálního zabezpečení 

domovského státu, je v rozporu s daňovým cílem, aby bylo zabráněno vzniku stálé 

provozovny. To je důvod, proč se v praxi mezinárodní pronájem pracovní síly a lokalizace v 



kombinaci se zahraničními výhodami a doložkami o návratu se staly vhodnějšími nástroji pro 

zajištění volného pohybu pracovníků, než klasické vyslání. 


