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Shrnutí 

 Tato práce se zabývá problematikou mezinárodního dvojího zdanění příjmů 

a majetku a způsobů jeho řešení. Mezinárodní dvojí zdanění je problémem, kterým se 

státy počaly zabývat již koncem 19. století. Intenzita tohoto zájmu zesílila po první 

světové válce, kdy se mezinárodnímu dvojímu zdanění začala věnovat Liga národů 

jakožto předchůdkyně OSN. Největší pozornosti se jevu dvojího zdanění v oblasti 

zdaňování příjmů a majetku s mezinárodním prvkem však začalo dostávat po druhé 

světové válce v důsledku poválečného rozvoje obchodních mezinárodních vztahů, 

komunikačních technologií a sílící globalizace. 

 V dnešním globalizovaném světě, kdy ekonomiky států jsou do vysoké míry 

propojeny prostřednictvím hospodářských aktivit jejich příslušníků a činnost 

ekonomických subjektů často přesahuje hranice jejich domovských států, je 

problematika mezinárodního dvojího zdanění velmi frekventovanou a nabývá neustále 

na významu. 

 V okamžiku, kdy ekonomické aktivity daňového poplatníka překročí hranice 

jeho domovského státu, což je již dnes poměrně běžné, začne takový subjekt podléhat 

daňové jurisdikci více států, jejichž daňověprávní úpravy spolu zpravidla nejsou 

kompatibilní a naopak vzájemně kolidují. Tato kolize bez zásahu dotčených států často 

vede k dvojímu zdanění příjmů pocházejících z jiného než rezidentského státu 

poplatníka. Dvojí zdanění přeshraničních příjmů je negativní pochopitelně z pohledu 

daňových poplatníků, ale i z pohledu států, neboť vede k brzdění rozvoje ekonomiky 

a jejímu uzavírání. Toto jsou důvody, proč se státy snaží mezinárodnímu dvojímu 

zdanění pokud možno bránit nebo jej alespoň zmírňovat, a to prostřednictvím 

vnitrostátních opatření a mezinárodních smluv. Dalším problémem mezinárodního 

zdaňování příjmů a předmětem snahy o eliminaci ze strany států jsou na druhé straně 

daňové úniky. 

 Tato práce popisuje zejména jev dvojího mezinárodního zdanění příjmů 

a majetku, jeho vznik, příčiny a důsledky, dále se zabývá metodami k jeho zabránění či 

zmírnění a prostředky, které státy k uplatnění těchto metod volí. Ústředním tématem 

této práce jsou mezinárodní smlouvy o zabránění dvojího zdanění v oblasti daní 

z příjmů a z majetku, historie jejich uzavírání a vývoje nejrozšířenějších smluvních 

modelů, rozbor obsahu těchto modelů a problematiky výkladu a aplikace smluvních 
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ustanovení. Tato práce obsahuje též kapitoly věnující se problematice dvojího zdanění 

v kontextu České republiky, a to jednak uzavírání a významu mezinárodních smluv 

v této oblasti a jednak související vnitrostátní právní úpravě obsažené v zákoně o daních 

z příjmů. 

 


