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Úvod 

Daňové právo je výsledkem střetu protichůdných zájmů. Každý stát má zájem 

postihnout daněmi co nejvíce ekonomických skutečností tak, aby maximalizoval 

příjmovou stránku svých veřejných rozpočtů. Naproti tomuto zájmu stojí zájem 

jednotlivce odvést státům na daních co nejmenší část svého příjmu či majetku. V oblasti 

mezinárodního zdanění dochází k průniku vztahů mezi státy a jednotlivcem a vztahů 

jednotlivých suverénních států mezi sebou a z tohoto důvodu se jedná o oblast práva 

dynamickou a zajímavou. 

Tak, jako je daňové právo aktuální v každém okamžiku existence rozvinutých 

lidských společenství, bude problematika mezinárodního zdanění aktuální vždy, dokud 

bude docházet k ekonomickému styku mezi nimi. V období Československé republiky  

a Československé socialistické republiky byla mezinárodní ekonomická aktivita 

utlumena, a to zejména omezeními při devizové politice, volném pohybu osob  

a podnikání. Právní řád České republiky ve spojení s právem Evropské unie postupně 

odstraňuje překážky pro mezinárodní ekonomickou aktivitu. K jejímu zvyšování 

dochází konstantně s tím, jak se zlepšují znalosti a schopnosti obyvatel v mezinárodním 

styku a roste jejich vůle se zahraničních aktivit účastnit. Proto je problematika zdanění 

s mezinárodním prvkem aktuální a vybízí k bližšímu studiu. 

Státy si vyhrazují právo vybírat daně. Tento projev státní suverenity může 

vyústit v situaci, kdy si více států osobuje právo zdanit tentýž daňový subjekt a tentýž 

předmět, tedy stejnou ekonomickou skutečnost, a to daní srovnatelné povahy. Tento typ 

dvojího zdanění nazýváme mezinárodní dvojí zdanění právní a tímto typem zdanění se 

zabývá tato práce. Jednak je takové dvojí zdanění nespravedlivé, jednak klade překážky 

pro pohyb osob a kapitálu mezi státy, což má negativní dopady na ekonomické poměry 

jednotlivců, korporací i států. 

Zmírnit dopady kolize daňových předpisů různých států napomáhají smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění, jež jsou srdcem této problematiky. Tuto kolizi lze sice do 

určité míry zohlednit na úrovni vnitrostátních předpisů jednotlivých států, nicméně 

spolupráce suverénních států na mezinárodní úrovni je nejúčinnějším způsobem, jak 

nežádoucímu dvojímu zdanění zamezit. Proto se v této diplomové práci zabývám právě 

smlouvami o zamezení dvojího zdanění. Byť obecně problematika dvojího zdanění 
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nabízí ke zkoumání mnoho dalších aspektů, obsáhnout komplexně celou tuto oblast by 

zcela přesahovalo možnosti jedné diplomové práce.  

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají dle mého názoru zásadní právní  

a sociální význam. Jednak přinášejí úlevu daňovým poplatníkům, jednak jsou příkladem 

takřka každodenní spolupráce mezi státy. Tyto smlouvy tak mohou přinášet i jisté 

povzbuzení při budování dobrých vztahů v rámci mezinárodního společenství. 

Cílem této práce je prostřednictvím analýzy mezinárodních smluv o zamezení 

dvojího zdanění z hlediska legislativního, interpretačního a aplikačního předložit 

východiska, jež poskytnou mě samotnému i případnému dalšímu čtenáři informace  

o tom, jak smlouvy číst, jak je vykládat a jak je aplikovat. Dílčím cílem této práce je 

předložit zjištěná východiska v takové formě, aby je bylo možné uplatnit při interpretaci 

většiny smluv o zamezení dvojího zdanění uzavíraných Českou republikou. V této 

diplomové práci se nezaměřuji na jednu konkrétní smlouvu, nýbrž se pokouším hledat 

své závěry prostřednictvím řady smluv, které Česká republika uzavřela. 

V této diplomové práci se zabývám zejména těmi aspekty, jež mají pro smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění klíčový význam, nebo mohou být předmětem sporů při 

jejich výkladu a aplikaci, včetně navázání mezinárodních smluv na vnitrostátní právní 

předpisy. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž obsahově je možné ji 

rozdělit do dvou pomyslných částí. První čtyři kapitoly nahlížejí na smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění jako na celek, aniž by podrobně zohledňovaly konkrétní legislativní 

strukturu a povahu jednotlivých institutů ve smlouvách. Kapitoly pátá a šestá, jež tvoří 

převážnou část této práce, analyzují podrobně strukturu smluv, jejich nejdůležitější 

instituty a proces aplikace smluv. 
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1. Účel smluv o zamezení dvojího zdanění 

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají dva základní účely: 

1. podporovat výměnu zboží a služeb a pohyb kapitálu a osob mezi smluvními 

státy; 

2. zamezovat daňovým únikům.1 

K naplnění prvního účelu smluv dochází prostřednictvím úlev pro daňové 

rezidenty, kdy se jeden smluvní stát úplně, nebo částečně vzdává práva na zdanění 

určitého příjmu, či kapitálu. Tímto dochází k ovlivňování rozhodovacích procesů 

tržních subjektů. V důsledku snížení negativních dopadů mezinárodního styku na 

daňové zatížení dochází k většímu propojení ekonomik a hospodářské výměně. To 

v konečném důsledku působí pozitivně i na příjmovou stránku veřejných rozpočtů. Při 

sjednávání mezinárodních dohod v této oblasti je klíčová alokace daňových příjmů, 

respektive spravedlivé rozdělení daňových výnosů mezi jednotlivé státy tak, aby tyto 

měly vůli být účastníkem dohod. Z uzavřených smluv musí plynout užitek oběma 

smluvním státům. 

Přináší-li první účel smluv užitek zejména daňovým poplatníkům, je druhý účel 

přínosný pro správce daní, resp. státy jako takové. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

přinášejí pro boj s daňovými úniky spolupráci zejména v následujících oblastech: 

- kontrola propojených osob, 

- výměna informací, 

- spolupráce při výběru daní.2 

Daňové subjekty mohou využívat rozdílů v legislativě jednotlivých států,  

i výhod, které jim přinášení mezinárodní smlouvy k tomu, aby se vyhnuly plnění 

daňových povinností. Existuje přitom tenká hranice mezi daňovým únikem jakožto 

porušením zákona (většinou označováno jako „tax evasion“) a legálním vyhýbání se 

daňové povinnosti (tzv. „tax avoidance“). Zdánlivě zákonné, resp. právem nezakázané 

jednání, může být považováno za protiprávní proto, že směřuje proti cíli a účelu zákona. 

                                                 
1  Srovnej odst. 7 komentáře k čl. 1 vzorové smlouvy OECD. OECD, Model Tax Convention on Income 

and on Capital 2010 (updated 2010), OECD Publishing. Str. C(1)-19. 
2  Srov. např. HOLMES, Kevin J. International tax policy and double tax treaties: an introduction to 

principles and application. Amsterdam: IBFD, 2007. str. 55. 
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„V legislativě některých zemí, jako je Nizozemí nebo Německo, je porušením zákona 

každý čin, který jde proti záměru zákona.“3 V České republice je aplikace institutu tzv. 

zneužití práva4 v daňovém právu poměrně problematická. Historicky se totiž jedná 

především o soukromoprávní institut5. V daňovém právu je tomuto institutu nejblíže 

ustanovení § 8 odst. 3 daňového řádu stanovující zásadu materiální pravdy. Možnost 

použití institutu zneužití práva v daňovém právu se v našich podmínkách vyvíjela 

prostřednictvím rozhodovací činnosti soudů.6 

Problematika daňových úniků je záležitostí především vnitrostátních úprav, 

nicméně mezinárodní dohody mohou být doplňkovým prostředkem v boji proti těmto 

únikům. Smlouvy o zamezení mezinárodního dvojího zdanění se v této oblasti zaměřují 

na oblast tzv. „transfer pricing“, neboli „převodních cen“, což je metoda, při které 

dochází mezi propojenými osobami k přeshraničním majetkovým transferům tak, aby 

byla minimalizována jejich daňová povinnost. 

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění na jednu stranu poskytují 

úlevu daňovým subjektům, na druhou stranu je ale jejich cílem rovněž zvýšit schopnost 

států vybírat daně spravedlivě a efektivně od subjektů zapojených do mezinárodních 

aktivit. Tento cíl může být zmařen v okamžiku, kdy prostředky, které mají zabránit 

mezinárodnímu dvojímu zdanění, vedou k částečnému, či úplnému nezdanění. Taková 

situace potom nepříznivě doléhá zejména na rozvojové země, přičemž nadnárodní 

korporace mohou zneužívat svou tržní sílu a schopnost převádět kapitál po celém světě 

k tomu, aby minimalizovaly své daňové povinnosti. Zabránit takovým situacím nelze 

pouze na úrovni vnitrostátních legislativ, ale především prostřednictvím spolupráce 

mezi suverénními státy, a to jak „rozvinutými“, tak „rozvojovými“. 

 

                                                 
3  RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. Aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012.  

Str. 15. 
4  O tomto pojmu více KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. Str. 184 a násl. 
5  § 8 občanského zákoníku stanoví, že: „Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany“. 
6  Více k tomuto tématu v ŠEFL, Vladimír. Institut zneužití práva v právu daňovém. In SEHNÁLEK, 

David, VALDHANS, Jiří, DÁVID, Radovan, KYNCL, Libor (ed.). Dny práva – 2009 – Days of Law. 
Brno: Masarykova Universita, 2009. 
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2. Vývoj mezinárodních smluvních vztahů v oblasti dvojího 

zdanění 

Důvody, proč došlo k rozvoji smluvních vztahů mezi státy v této oblasti ve  

20. století, jsou nasnadě a souvisejí s proměnou společnosti. Zvyšování produkce  

a exportu, rozvoj obchodu, ekonomická migrace, rozvoj právnických osob 

soukromoprávní povahy, či rozvoj mezinárodního smluvního práva jako takového, to 

jsou některé z předpokladů úpravy mezinárodních vztahů v oblasti daní. 

Kořeny moderních mezinárodních dohod v oblasti daní sahají do 19. století. 

Např. již roku 1834 uzavřela nově vzniklá samostatná Belgie smlouvu s Francií, která se 

týkala spolupráce v oblasti výběru daní. O dva roky později uzavřela Belgie smlouvu 

rovněž s Nizozemskem a Lucemburskem.7 V druhé polovině 19. století se začaly 

objevovat první smlouvy, týkající se přímo dvojího zdanění. Tyto smlouvy byly 

uzavírány mezi úzce propojenými, či federalizovanými státy. Jako příklad lze uvést 

smlouvu týkající se přímých daní, uzavřenou mezi Pruskem a Saskem roku 1869, dále 

z téhož roku smlouvu mezi Rakouskem a Uherskem týkající se zdanění zisků 

z podnikání, či smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Rakouskem a Pruskem 

z roku 1899. Skutečný rozmach smluv nastal po první světové válce.  

Ve středoevropském  prostoru bylo jejich iniciátorem zejména Německo. 

Československo uzavřelo svou první mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění 

s Rakouskem roku 1922. V několika následujících letech byly uzavřeny smlouvy 

s Německem, Maďarskem a Polskem. „Všechny výše uvedené smlouvy byly 

komplexního charakteru, tzn. vztahovaly se na všechny oblasti přímého zdanění. Kromě 

nich ovšem také Československo uzavíralo omezené smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění, které se týkaly jen vybraných oblastí přímého zdanění – např. zdaňování 

železniční dopravy či daně dědické.“8 

Systematická činnost na mnohonárodní úrovni započala na tomto poli rovněž ve 

dvacátých letech 20. století. V roce 1922 byla v rámci činnosti Společnosti národů 

                                                 
7  Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Second session, Manual for the 

negotiation of tax treaties between developed and developing countries, Ženeva 2006, [online]. 
Dostupné na http://www.un.org/esa/ffd/tax/. Str. 39. 

8  NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4., aktualiz. a dopl. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014. Str. 213-214. 
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založena expertní skupina složená ze zástupců sedmi evropských států, kteří měli za 

úkol vypracovat konvenci ve věci dvojího zdanění. Během několika příštích let se k této 

skupině připojili zástupci Japonska, Argentiny, Venezuely a Spojených států. Součástí 

skupiny byli i zástupci tehdejšího Československa. Na základě práce této skupiny byl na 

půdě Společnosti národů v roce 1928 přijat návrh dvoustranné úmluvy pro zamezení 

dvojího zdanění ve věci přímých daní.9 V teoretické rovině poskytovala tato konvence 

slušné možnosti vybírat daně ve státech zdroje příjmů, fakticky však byla tato možnost 

omezena v důsledku způsobu, jakým probíhaly toky kapitálu v období před Velkou 

hospodářskou krizí. Většina investic do zahraničí totiž v té době probíhala formou 

portfoliových investic, zatímco přímých investic bylo poměrně málo.  

V roce 1933 vznikl na půdě fiskálního výboru Společnosti národů návrh úmluvy 

o rozdělování příjmů mezi státy pro účely zdanění.10 Ačkoli nebyl tento návrh nikdy 

formálně přijat, nabyl velké důležitosti jako teoretické východisko pro další práce v této 

oblasti.11 Modelové úmluva byla poté revidována na konferencích v Mexiku v roce 

1943 a v Londýně v roce 1946. Východiska obou konferencí se však značně rozcházela. 

Zatímco konference v Mexiku se účastnili výhradně zástupci států Severní a Jižní 

Ameriky a modelová úmluva byla tvořena podle jejich potřeb, konference v Londýně se 

již účastnili i zástupci evropských států. Přetrvávající rozpory mezi státy při řešení 

dvojího zdanění nakonec vedly k přerušení prací na vzorové smlouvě v roce 1954.12 

Nutno dodat, že modelové úmluvy vytvářené v rámci Společnosti národů se nikdy 

nedočkaly širšího přijetí. 

 

                                                 
9  Bilateral Convention for the Prevention of Double Taxation in the Special Matter of Direct Taxes 
10  A Draft Convention for the Allocation of Business Income between States for the Purposes of 

Taxation 
11  Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Second session, Manual for the 

negotiation of tax treaties between developed and developing countries, Ženeva 2006. [online]. 
Dostupné na http://www.un.org/esa/ffd/tax/. Str. 20. 

12  Po roce 1946 převzala tuto agendu Organizace spojených národů. 
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2.1  Modelová smlouva OECD 

Vzrůstající propojenost a závislost ekonomik členů OEEC13 v poválečném 

období byly důvodem, proč byla v rámci OEEC v roce 1956 zřízena fiskální komise, 

pověřená sestavením nové vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tak byla 

vypracována první široce uznaná modelová smlouva a publikována v roce 1963 pod 

názvem „Návrh smlouvy o zamezení dvojího zdanění týkající se příjmů a majetku.“14 

Vzorová smlouva byla od té doby pravidelně přepracovávána a revidována, přičemž 

poslední verze je z roku 2014. 

Vedle vzorové smlouvy vypracovala OECD k této smlouvě i rozsáhlý komentář. 

Tento komentář je přes svou formální nezávaznost významnou interpretační pomůckou 

při výkladu jednotlivých smluv uzavřených s využitím vzorové smlouvy. Byť podle 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu může být komentář použit pouze jako doplňkový 

prostředek výkladu smluv, význam tohoto dokumentu je dán jeho odbornou úrovní, 

rozsahem a autoritou odborníku z OECD. 

OECD poskytuje svým členským státům rovněž servis při řešení případných 

sporů či nejasností plynoucích ze smluv o zamezení dvojího zdanění, a to jednak 

v podobě podrobného manuálu, jednak v podobě konkrétních informací na koho a kam 

je možné se v daném členském státě obrátit, přičemž tyto informace jsou určeny jak pro 

správce daní členských států, tak pro jednotlivé daňové subjekty.15 

 

2.2 Vzorová smlouva OSN 

Vzorová smlouva byla na konci 70. let vypracována rovněž na půdě OSN jako 

výsledek desetileté práce skupiny expertů pověřených Ekonomickou a sociální radou 

OSN a v roce 1980 publikována pod názvem „Model smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění mezi vyspělými státy a rozvojovými zeměmi“16 Dřívější model OECD totiž 

nevyhovoval potřebám rozvojových států a spolupráci s nimi. Rovněž tato modelová 

                                                 
13  Organisation for European Economic Co-operation. V roce 1961 byla tato organizace transformována 

do OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. 
14  Model Double Taxation Convention on Income and Capital 
15  Dostupné na http://www.oecd.org/ctp/dispute/countrymapprofiles.htm 
16  United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries 
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smlouva byla postupně revidována a její zatím poslední verze publikována v roce 2011. 

Ke znění této smlouvy nicméně existuje celá řada připomínek, které vyjádřila např. 

Indie.17 

V posledních letech ztrácí modelová smlouva OSN na významu a do popředí se 

dostává vzorová smlouva OECD. 

 

2.3 Další modelové smlouvy 

Vedle organizace spojených národů a OECD připravují své vlastní vzorové 

smlouvy i jednotlivé státy. Takovým příkladem jsou Spojené státy, které mají svou 

vzorovou smlouvu od roku 1996 a používají ji jako podklad pro všechny dvoustranné 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. „Model odráží zájmy USA jako kapitálově 

exportní země, která zdaňuje rezidentům celosvětové příjmy a zároveň si zajišťuje práva 

zdaňovat příjem jako země zdroje.“18 Svou modelovou smlouvu zveřejnilo také 

Nizozemsko v roce 1988. Česká republika vychází při uzavírání smluv z modelu 

OECD, byť s ohledem na některé výhrady vůči této vzorové smlouvě (viz dále 

v podkapitole 3.4) lze říci, že ČR má do jisté míry vlastní vzor. 

 

2.4 Mnohostranné smlouvy 

Naprostá většina smluvní úpravy mezinárodního dvojího zdanění je obsažena 

v dvoustranných smlouvách. Mnohostranným úmluvám nepřeje fakt, že názory států na 

oblast zdanění se liší, ať už je to způsobeno odlišnou strukturou ekonomiky a jejích 

zdrojů, tradicí, či doktrínou. Mnohostranné smlouvy také vyžadují častější úpravy 

s ohledem na změny ve více národních legislativách. Přesto se ve světě vyskytují 

mnohostranné smlouvy o zamezení mezinárodního dvojího zdanění, a to na regionální 

úrovni mezi státy, jejichž ekonomiky sdílejí stejný geografický prostor a vykazují 

podobné vlastnosti. 

                                                 
17  Dostupné na http://www.un.org/esa/ffd/tax/LetterIndia_13aug12.pdf 
18  NERUDOVÁ, Danuše. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v Evropě a ve světě. Daně a právo  

v praxi. Praha: ASPI, 2008, č. 6. 
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Příkladem fungování mnohostranné smlouvy je tzv. Severská smlouva, uzavřená 

mezi Dánském, Faerskými ostrovy, Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem. Tato 

smlouva je z velké části postavena na ustanoveních modelu OECD, nicméně obsahuje 

speciální ustanovení související s objevováním a těžbou uhlovodíkových nalezišť  

a s tím související zvláštní úpravu stálé provozovny. 

Zajímavou mnohostrannou dohodou je smlouva uzavřená mezi státy Karibského 

společenství (CARICOM)19. Tato smlouva klade velký důraz na princip zdroje, když 

stanoví, že: „Nehledě na státní příslušnost nebo sídlo osoby podléhají veškeré příjmy 

připadající této osobě zdanění pouze v členském státě, ve kterém příjem vznikl.“20 

Smlouva tak úplně zakazuje účastníkům uplatňovat vůči ostatním členským státům 

neomezenou daňovou povinnost svých rezidentů. 

Další mnohostranný pakt vytvořený tak, aby vyhovoval specifickým potřebám 

rozvojových zemí Jižní Ameriky, byl přijat v roce 1971 členskými státy tzv. Andského 

společenství21. Tato smlouva byla vytvořena jako alternativa k vzorové smlouvě OECD 

a zdůrazňuje tradiční prvky latinskoamerických zemí v oblasti mezinárodního zdanění, 

zejména rovněž princip zdroje, tedy že státy zdaňují příjem odvozený od zdrojů na 

jejich území. 

V roce 1979 byly uzavřeny dvě mnohostranné smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění mezi státy RVHP.22 Jedna se týkala zdanění právnických osob, druhá zdanění 

osob fyzických. Jejich smluvní stranou byla i Československá socialistická republika. 

„T ěmito smlouvami již v současné době podle sdělení MF není Česká republika vázána 

vůči žádnému státu.“23 

 

 

                                                 
19  CARICOM Double Taxation Agreement 1994 
20  http://www.csmeonline.org/free-movement-capital/item/68-double-taxation-agreement 
21  V současné době jsou jeho členy Bolívie, Ekvádor, Kolumbie a Peru. 
22  Rada vzájemné hospodářské pomoci 
23  SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon  

o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Str. 237. 
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2.5 Činnost Evropské unie 

Jedním ze základních cílů Evropského společenství, resp. Evropské unie, bylo  

a je zajistit fungování vnitřního trhu. Důležitým nástrojem k dosažení tohoto cíle je 

koordinace24 v oblasti daní. I když je daňový systém stále považován za vnitřní věc 

každého státu, podařilo se dosáhnout jisté úrovně harmonizace, a to zejména v oblasti 

daní nepřímých. Ve věci přímých daní se harmonizace omezila hlavně na úpravu 

poměrů mezi přidruženými subjekty (koncerny), a to přijetím směrnice „Směrnice  

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností“ v roce 1990  

a „Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků“ v roce 2003. 

Obě směrnice byly implementovány do právního řádu České republiky25. Tyto směrnice 

v určitých případech stanovují věcné osvobození od daně při majetkových transferech 

mezi subjekty z různých členských států Evropské unie a jsou tedy důležitým nástrojem 

pro zamezení dvojímu zdanění příjmů z dividend, licenčních poplatků, či úvěrů. 

 „V pracovním materiálu COM(2001) 582 Evropská komise uvádí, že  

k dosažení hladce fungujícího trhu je nutno odstranit přeshraniční daňové problémy, se 

kterými se setkávají subjekty působící na jednotném vnitřním trhu. V současné době 

neexistuje v Evropské unii žádný jednotný model, dle kterého by členské státy měly 

postupovat při uzavírání bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění. Následkem 

této skutečnosti mohou být některá ustanovení smluv v rozporu se Smlouvou  

o Evropských společenstvích, a to zejména v oblasti zákazu diskriminace nerezidentů ve 

srovnání s rezidenty.“26 Evropská komise prosazuje vytvoření jednotného modelu 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kterou by mezi sebou uzavíraly členské státy 

Evropské unie a která by nahradila doposud uzavřené smlouvy. V roce 2005 Komise 

navrhla tzv. „model evropské smlouvy o zamezení dvojího zdanění“27. Tato modelová 

smlouva má řadu specifik, poplatných speciálnímu vztahu mezi členskými státy 

Evropské unie mezi sebou i jejich vztahu ke komunitárnímu právu. Smlouva obsahuje 

rozhodčí doložku, dle které by případné spory plynoucí ze smluv byly rozhodovány 

                                                 
24  resp. harmonizace, či aproximace 
25  § 19, odst. 1 písm. zi) – zk) a § 19 odst. 4 zákona o daních z příjmů 
26  NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4., aktualiz. a dopl. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. Str. 172-173. 
27  NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4., aktualiz. a dopl. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. Str. 173. 
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Evropským soudním dvorem. Smlouva by rovněž umožňovala aplikaci pouze metody 

vynětí28, jakožto nástroje k zamezení dvojímu zdanění. Tato smlouva by měla být 

koncipována jako multilaterální za účasti všech členských států. V tom případě však 

vyvstává otázka, jakým legislativním nástrojem by měla být smlouva zavedena. Dále je 

zřejmé, že nacházet při každé dílčí změně konsenzus všech smluvních států by bylo 

značně problematické. Řešením by mohlo být zavedení stálé technické komise, jež by 

zahrnovala zástupce jednotlivých členských států a která by navrhovala dílčí změny 

modelu.29 Aktuální stav této věci následovně vystihuje Nerudová: „V současné době 

ovšem model Evropské konvence zamezení dvojího zdanění nereprezentuje prioritu 

Evropské komise.“30 

 

3. Uzavírání smluv o zamezení dvojího zdanění a jejich 

postavení v právním řádu 

Česká republika má v současné době31 uzavřeny smlouvy o zamezení 

mezinárodního dvojího zdanění s celkem 82 státy. Nejstarší platnou a dosud 

prováděnou smlouvou je smlouva s Nizozemským královstvím z roku 1974 (byť byla 

později měněna dvěma protokoly). Nejnovější je potom nová smlouva s Lucemburským 

velkovévodstvím z roku 2014. 

 

3.1 Legislativní proces 

Smlouvy o zamezení mezinárodního dvojího zdanění jsou smlouvami ve smyslu 

Čl. 49 písm. a) a e) Ústavy, neboť upravují práva osob a rovněž upravují záležitosti, 

jejichž úprava je vyhrazena zákonu. Z tohoto důvodu je k jejich ratifikaci třeba souhlasu 

obou komor parlamentu. Smlouvy patří mezi tzv. „smlouvy prezidentské“, tedy mezi ty 

smlouvy, jejichž sjednávání prezident nepřenesl obecně na vládu dle  

                                                 
28  Principem metody vynětí je, že stát rezidenta určité příjmy dosažené ve státě zdroje nepodrobí 

žádnému zdanění. 
29  NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4., aktualiz. a dopl. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. Str. 175. 
30  tamtéž. 
31  1. března 2015 
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Čl. 63 odst. 1 písm. b) věty druhé Ústavy. Proto prezident zmocňuje vládu nebo její 

jednotlivé členy k úkonům směřujícím ke sjednání smlouvy a dokončení legislativního 

procesu vždy v každém konkrétním případě.  

Příprava smluv je v působnosti Ministerstva financí, v současné době konkrétně 

oddělení č. 1503 – oddělení mezinárodních daňových vztahů, které mimo jiné 

připravuje a sjednává smlouvy o zamezení dvojího zdanění, včetně protokolů k nim, 

zajišťuje v rámci těchto smluv a protokolů vnitrostátní projednávání a legislativní 

proces spojený s jejich vstupem v účinnost.32  

Ministerstvo financí na základě své činnosti vypracuje návrh na sjednání 

příslušné smlouvy. Ministr financí poté předloží návrh vládě ke schválení33. Vláda 

návrh na svém jednání projedná a přijme k němu usnesení, ve kterém zejména: 

- vyjádří souhlas s jejím sjednáním, 

- doporučí prezidentu republiky, aby zmocnil příslušnou osobu, obvykle ministra 

financí či velvyslance v dané zemi, k podpisu smlouvy (s výhradou ratifikace), 

- doporučí prezidentu republiky, aby smlouvu po jejím podpisu a vyslovení 

souhlasu parlamentu ratifikoval, 

- doporučí prezidentu republiky, aby pověřil člena vlády předložením smlouvy 

k vyslovení souhlasu s ratifikací smlouvy parlamentem, 

- uloží ministru financí, aby odůvodnil sjednání smlouvy v parlamentu, 

- uloží ministru financí, aby zabezpečil provádění smlouvy po jejím vstupu 

v platnost34. 

Jakmile je smlouva sjednána a podepsána zástupci obou smluvních států, musí 

obě komory Parlamentu České republiky vyjádřit souhlas s její ratifikací. Je-li souhlas 

dán, prezident smlouvu ratifikuje35. Po její ratifikaci prezidentem se smlouva vyhlásí ve 

                                                 
32  http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/dane-a-cla-sekce-

05/odbor-15-dane-z-prijmu/oddeleni-1503-mezinarodni-danove-vztahy 
33  Např. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu č. j. 586/11. 
34  např. usnesení Vlády České republiky ze dne 15. června 2011 č. 456 k návrhu na sjednání Smlouvy 

mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému 
úniku v oboru daní z příjmu. Dostupné na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2011-06-15 

35  Ještě před ratifikací mohou oprávněné osoby podat návrh k Ústavnímu soudu na posouzení souladu 
mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem dle Čl. 87 odst. 2 Ústavy, resp. § 71a a násl. zákona  
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Do rozhodnutí Ústavního soudu potom nemůže být smlouva 
ratifikována. 
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Sbírce mezinárodních smluv. Teprve tehdy se stává součástí právního řádu České 

republiky. 

Platnost a závaznost smluv uzavíraných před rokem 1993 Československou 

socialistickou republikou a Českou a Slovenskou Federativní Republikou zajišťuje 

ustanovení Čl. 5 odst. 2 Ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se 

zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, dle něhož Česká republika přebírá 

závazky, které pro ČSFR ke dni jejího zániku vyplývaly z mezinárodního práva. 

 

3.2 Postavení smluv o zamezení mezinárodního dvojího zdanění 

v právním řádu 

Zkoumat vnitrostátní aspekty uzavíraných mezinárodních smluv není důležité 

jen z hlediska právní komparatistiky, ale rovněž pro samotný proces aplikace těchto 

smluv. Jsou to nakonec orgány veřejné moci jednotlivých suverénních států, které 

podrobují ekonomické skutečnosti zdanění, či se tohoto zdanění naopak vzdávají. Dle 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu36 „každá platná smlouva zavazuje smluvní strany  

a musí být jimi plněna v dobré víře“ . Rovněž se její smluvní strany nemohou dovolávat 

ustanovení svého vnitrostátního práva jako důvodu pro neplnění smlouvy. Česká 

republika je smluvní stranou Vídeňské úmluvy. Ne všechny státy, se kterými Česká 

republika smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavírá, však Vídeňskou úmluvu 

přijaly37. Většina těchto států její ustanovení přesto akceptuje pro její povahu kodifikace 

platného obyčejového práva. V každém případě je důležité se v jednotlivých státech 

zabývat postavením smluv o zamezení dvojího zdanění přinejmenším pro stanovení 

aplikační přednosti ve vztahu zákona a smlouvy. 

 

 

                                                 
36  Vídeňská úmluva o smluvním právu sjednaná ve Vídni 23. května 1969. Pro Československo 

vstoupila v platnost 28. července 1987. Vyhlášena pod č. 15/1988 Sb. 
37  Např. Francie, Indie, nebo Turecko. 
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3.2.1 Postavení smluv v právním řádu České republiky 

Podle čl. 10 Ústavy „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; 

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouva.“ Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou tak nadřazeny 

zákonu, nikoli však Ústavě, která je předpisem vyšší právní síly. Samotný § 37 zákona  

o daních z příjmů stanoví, že jeho ustanovení se použijí pouze tehdy, nestanoví-li 

mezinárodní smlouva něco jiného. Toto ustanovení v zákoně o daních z příjmu je 

důležité proto, že bylo součástí zákona o daních z příjmů již od roku 1993, zatímco 

obecná aplikační přednost mezinárodních smluv byla do Ústavy zakotvena až v roce 

2001 tzv. „euronovelou“38. 

Smlouvami o zamezení dvojího zdanění jsou rovněž vázány soudy. Dle č. 95 

odst. 1 Ústavy je soudce při svém rozhodování vázán kromě zákona rovněž mezinárodní 

smlouvou, která je součástí právního řádu. Soudce v případě nesouladu zákona 

s mezinárodní smlouvou zákon nepoužije. Soud je tedy povinen mezinárodní smlouvu 

aplikovat přímo. 

Zajímavá může být situace, kdy by vnitrostátní předpis obsahoval pro daňový 

subjekt příznivější úpravu než mezinárodní smlouva. Mohlo by tak v důsledku 

přednostní aplikace mezinárodní smlouvy dojít ze zhoršení postavení daňového 

subjektu? V případě smluv o zamezení dvojího zdanění by se tak nemělo stát již ze 

samotného principu těchto smluv, proto je tento problém spíše teoretický. Otázkou je, 

zda by zachování výhod, které poskytuje vnitrostátní úprava daňovým subjektům  

„v rozporu“ s mezinárodní smlouvu, bylo porušením mezinárodního práva veřejného. 

Malenovský k tomu uvádí následující: „Existence ani aplikace norem vnitrostátního 

práva, které jdou nad rámec mezinárodního práva, neporušují mezinárodní právo, 

ledaže by toto právo takovou úpravu zakazovalo (což si ovšem lze obtížně představit). 

Mezinárodní orgán pak nemůže konstatovat protiprávnost vnitrostátní úpravy, ani její 

nedovolatelnost v mezinárodním měřítku.“39 Výhody poskytnuté vnitrostátním 

                                                 
38  Ústavní zákon č. 395/2001 Sb. s účinností k 1. červnu 2002 
39  MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část a poměr k jiným právním systémům. 

6., upr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2014. Str. 390. 
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předpisem oproti mezinárodním smlouvám lze tedy zachovat a takové jednání by 

nebylo považováno za porušení mezinárodního práva. 

 

3.2.2 Postavení smluv v právních řádech dalších států 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají přednost před zákonem také na 

Slovensku40, nebo např. v Argentině41. Ne všechny státy však mají ve svém ústavním 

pořádku zakotvenou obecnou aplikační přednost mezinárodních smluv před zákonem. 

Dle článku VI. Ústavy Spojených států jsou sice mezinárodní smlouvy nadřazené 

zákonům jednotlivých států federace, ale na federální úrovni mají stejnou sílu jako 

zákon. Při jejich kolizi je tedy třeba postupovat podle zásady „lex posterior derogat legi 

priori“ . V ústavní tradici Spojených států se obecně má za to, „že zákonná úprava 

nemůže mít za následek odchýlení se od staršího smluvního ustanovení, ledaže Kongres 

výslovně projevil svůj zájem, že by tomu tak mělo být (treaty overriding)“42, což se 

ovšem v několika případech stalo (viz podkapitola 3.3). Některé státy mají sice přednost 

mezinárodních smluv před zákonem, ovšem pouze za podmínky vzájemnosti plnění, 

tedy reciprocity. Tuto variantu zvolilo např. Řecko43, či Francie44 Reciprocitu je však 

často obtížné ověřit, což může vést do jisté míry k právní nejistotě v souvislosti 

s aplikací smluv. 

S postavením smluv v právních řádech souvisí i problematika samotných 

schvalovacích procesů, čili to, jak se vůbec ustanovení smlouvy stanou součástí 

právních řádů. V některých státech se smlouvy stávají součástí právního řádu přímo, 

jakmile jsou sjednány. V jiných státech je zase potřeba přijmout dodatečnou legislativu. 

Podle způsobu recepce mezinárodní smlouvy můžeme státy rozdělit do tří základních 

skupin. V první se mezinárodní smlouva stává součástí právního řádu automaticky, 

                                                 
40  čl. 7 odst. 5 slovenské ústavy 
41  čl. 75 odst. 22 argentinské ústavy 
42  VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího 

správního soudu a Conseil d'État (Francie). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 
Str. 23. 

43  čl. 28 odst. 1 řecké ústavy 
44  čl. 55 francouzské ústavy 
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jakmile nabyde účinnosti (např. Japonsko, nebo Spojené státy).45 V případě druhé 

skupiny je předtím, než se smlouva stane součástí domácího právního řádu, potřeba 

dalšího schválení, většinou ze strany parlamentu (např. Itálie).46 Ve třetím případě musí 

státy přijmout dodatečnou domácí legislativu, která mezinárodní smlouvu do právního 

řádu zakotví (např. Austrálie, Kanada, nebo Spojené království).47 Takto jsou například 

v Kanadě smlouvy zakotvovány zvláštními zákony (někdy je recipováno i více smluv 

v jednom zákoně). Např. v Austrálii existuje zákon o mezinárodních daňových 

smlouvách z roku 1953.48 Tento zákon potom vyjmenovává všechny mezinárodní 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které jsou součástí domácího právního řádu  

a mají sílu zákona. Recepce nových smluv potom probíhá formou novelizací tohoto 

jediného zákona. 

 

3.3 Treaty override 

Takzvaný „Treaty override“ či „Treaty overriding“ je poměrně často 

skloňovaný problém. Do češtiny by se dal poněkud krkolomně přeložit jako „p řebití 

smlouvy“. Značnou pozornost mu věnuje i komentář k modelové smlouvě OECD. Jedná 

se o situaci, kdy některé z ustanovení vnitrostátního právního řádu znemožní aplikaci 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění, nebo jde proti jejím ustanovením. Jinak řečeno, 

jeden ze smluvních států úmyslně aplikuje vnitrostátní právní předpis, aby dosáhl 

něčeho, co smlouva zakazuje. 

S ohledem na zásadu „pacta sunt servanda“ jakožto základní východisko 

mezinárodního práva veřejného je takový stav porušením smlouvy. Porušením smlouvy 

není pouze aplikace „nesouladného“ vnitrostátního ustanovení, ale již samotné přijetí 

legislativy, která takový stav dovoluje. Jak již bylo uvedeno výše, dle Vídeňské úmluvy 

o smluvním právu „každá platná smlouva zavazuje smluvní strany a musí být jimi 

plněna v dobré víře“ . Smluvní strany se nemohou dovolávat ustanovení svého 

                                                 
45  BAKER, Philip. Double Taxation Conventions: A Manual on the OECD Model Tax Convention on 

Income and on Capital, Sweet & Maxwell, 2001. Str. F-1. 
46  tamtéž 
47  BAKER, Philip. Double Taxation Conventions: A Manual on the OECD Model Tax Convention on 

Income and on Capital, Sweet & Maxwell, 2001. Str. F-1. 
48  International Tax Agreements Act 1953. Dostupný v úplném znění na http://www.comlaw.gov.au/ 
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vnitrostátního práva jako důvodu pro neplnění smlouvy. Proto je Treaty override 

porušením mezinárodního práva veřejného s následky z toho vyplývajícími. Treaty 

override lze znázornit na hypotetickém příkladu: 

Rezident státu A vlastní nemovitost ve státu B. Pokud by jí chtěl zcizit, zaplatil 

by ve státu B, tedy v místě nemovitosti, jakožto převodce daň z převodu nemovitosti.49 

Převodce se rozhodne daň „přelstít“ a využít pro převod nemovitosti obchodní 

společnost, která bude stát mezi ním a nabyvatelem. Poté převede pouze podíl 

v obchodní společnosti, čímž se vyhne zaplacení daně ve státě B, neboť takový příjem 

může být např. podle Článku 22 odst. 4 vzorové smlouvy OECD zdaněn pouze ve státě, 

jehož je zcizitel rezidentem, tedy ve státě A. Zákonodárce státu B přijme zákon, který 

stanoví, že pro účely smluv o zamezení dvojího zdanění se převod podílu v jakékoli 

společnosti považuje za zcizení nemovitého majetku, přičemž by toto ustanovení začal 

aplikovat. Takové jednostranné opatření, jakkoli ze strany státu B dobře myšleno, by 

bylo porušením smlouvy o zamezení dvojího zdanění, neboť její smysl vylučuje zdanění 

takového příjmu ve státu B. 

Treaty override je problémem zejména některých zemí s tradicí common law 

(např. Velká Británie a USA), neboť v jejich právních řádech mají smlouvy stejnou 

právní sílu jako zákon.50 Při konfliktu zákona a smlouvy se postupuje podle obecné 

zásady „lex posterior derogat legi priori“. 

Některé státy řeší tuto situaci tím, že v zákoně, který zakotvuje mezinárodní 

smlouvu do domácího právního řádu, výslovně stanoví, že při konfliktu se použije 

mezinárodní smlouva nehledě na ustanovení jakéhokoli vnitrostátního daňového 

zákona. To je případ již zmiňovaného australského zákona o mezinárodních daňových 

smlouvách z roku 1953.51 

                                                 
49  V souladu s Článkem 22 odst. 1 vzorové smlouvy OECD. 
50  BAKER, Philip. Double taxation conventions: a manual on the OECD model Tax convention on 

income and on capital. London: Sweet and Maxwell, 2001. Str. F-3. 
51  International Tax Agreements Act 1953, Článek 4 odst. 2: 

„The provisions of this Act have effect notwithstanding anything inconsistent with those provisions 
contained in the Assessment Act (other than Part IVA of the Income Tax Assessment Act 1936) or in 
an Act imposing Australian tax.“ 
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V některých státech (např. ve Španělsku)52 jsou smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění považovány za zvláštní právní předpis (lex specialis). Použití pozdější zákona 

je potom vyloučeno na základě zásady „lex posterior generalis non derogat legi priori 

speciali“. 

Jak již bylo naznačeno v předchozí podkapitole, kongres Spojených států 

v několika případech výslovně zákonem vyloučil aplikaci mezinárodní smlouvy.53 

Zákon o reformě daní z roku 198654 obsahoval některá ustanovení, která kolidovala 

(nebo se zdála kolidovat) s platnými závazky plynoucími Spojeným státům 

z uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění.55 Z tohoto důvodu obsahoval 

navazující zákon z roku 198856 výčet těch ustanovení, která „přebíjela“ ustanovení 

smluv. Do zákona o reformě daní z roku 1986 bylo rovněž vloženo obecné ustanovení, 

stanovující, že pro účely určení vztahu mezi smlouvou a zákonem nebude mít přednost 

ani zákon ani smlouva. Tím byl vyjádřen záměr posuzovat konflikt smlouvy a zákona 

jako konflikt předpisů stejné právní síly, tedy podle běžných derogačních pravidel. 

Fiskální komise OECD v komentáři ke vzorové smlouvě naléhá na státy, aby se 

výše uvedeného problému vyvarovaly, a uvádí některá doporučení, jak mají ostatní 

smluvní státy na takovou situaci reagovat. OECD již ve svém doporučení z roku 1989 

uvedla, že jistota zakotvená mezinárodními smlouvami „je zpochybňována a do jisté 

míry podkopávána přijímáním legislativy mající za cíl jednostranně vyloučit plnění 

mezinárodních smluvních závazků“. 57 

Postup samotných států se však musí odehrát v intencích mezinárodního práva 

veřejného, tedy od konzultací přes diplomatické stížnosti až po krajní řešení v podobě 

přerušení provádění smlouvy nebo jejího jednostranného ukončení. 

 

                                                 
52  BAKER, Philip. Double taxation conventions: a manual on the OECD model Tax convention on 

income and on capital. London: Sweet and Maxwell, 2001. Str. F-3. 
53  BAKER, Philip. Double taxation conventions: a manual on the OECD model Tax convention on 

income and on capital. London: Sweet and Maxwell, 2001. Str. F-5. 
54  Tax Reform Act of 1986 
55  BAKER, Philip. Double taxation conventions: a manual on the OECD model Tax convention on 

income and on capital. London: Sweet and Maxwell, 2001. Str. F-5. 
56  Technical and Miscellaneous Revenue Act of 1988 
57  OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010), OECD Publishing. 

Str. R(8) – 13. (vlastní překlad). 
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3.4 Smlouvy uzavírané Českou republikou 

Jak již bylo zmíněno výše, Česká republika má v současné době uzavřeny 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než osmdesáti státy. Z tohoto důvodu je 

nemožné v následujícím výkladu aplikovat veškerá tvrzení na všechny z nich, neboť, 

ačkoli jsou často podobné, aplikovat závěry bez dalšího na všechny by bylo nepřesné  

a povrchní a zodpovědně komparovat několik desítek smluv by zcela přesahovalo cíle  

a rozsah této práce. Proto si dovoluji stanovit referenční rámec tří smluv o zamezení 

dvojího zdanění, na něž bude následující výklad, byť částečně zobecněn, aplikovatelný 

a které jsem si vedle vzorové smlouvy OECD vybral jako věcný podklad pro tuto práci: 

- Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, č. 102/2012 Sb.m.s. 

(dále jen „smlouva s Polskem“);  

- Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,  

č. 103/1999 Sb.58 (dále jen „smlouva s Ukrajinou“); 

- Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího 

zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, č. 89/1992 Sb. (dále jen 

„smlouva s Británií“). 

Vzhledem k tomu, že i tyto smlouvy mají mezi sebou některé odlišnosti, budou 

tyto případné rozdíly níže zmíněny. 

 

Česká republika vychází při uzavírání smluv ze vzorové smlouvy OECD, byť již 

při svém vstupu do OECD v roce 1995 vyjádřila k jejímu tehdejšímu znění některé 

výhrady. 

                                                 
58  Dne 21. října 2013 byl v Kyjevě podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České 

republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z 
příjmu a z majetku. V současné době probíhá v České republice legislativní proces vedoucí ke vstupu 
Protokolu v platnost. – viz sdělení ministerstva financí na http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-
zdaneni/zakladni-informace/2013/informace-k-podpisu-protokolu-k-existuji-14947. Dále zápis 
z jednání schůze poslanecké sněmovny ze dne 12. června 2014 – bod č. 57, dostupné na 
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/010schuz/10-3.html#387 
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Výbor pro fiskální záležitosti OECD vypracoval pro členské státy celou řadu 

doporučení v daňové oblasti. V rámci přijímací procedury těchto doporučení byla Česká 

republika krátce po svém vstupu do OECD koncem roku 1995 požádána o stanovisko 

k jednotlivým doporučením, včetně Doporučení rady týkající se vzorové smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a majetku. Česká republika 

akceptovala tento dokument s výhradami, jež byly publikovány ve Sdělení MF ke 

vstupu ČR do OECD ve vztahu k daním přímým, č. j. 251/15 082/96.59 Česká republika 

si v odpovědi vyhradila právo navrhnout v jednotlivých dvoustranných jednáních 

specifická ustanovení týkající se definice stále provozovny.60 Dále si např. vyhradila 

právo zdaňovat licenční poplatky u zdroje, zatímco článek 12 odst. 1 vzorové smlouvy 

přiznává toto právo pouze státu, jehož je vlastník licenčních poplatků rezidentem. Tento 

princip je zakotven např. ve Smlouvě s Polskem, zdanit licenční poplatky tedy mohou 

oba státy, nicméně stát zdroje je za určitých okolností omezen maximální výší 

zdanění.61 Česká republika vyjádřila rovněž výhrady k článku 14, jež pokrýval zdanění 

jednotlivců provádějících profesionální služby. Aplikace tohoto článku byla značně 

problematická, neboť nebylo zřejmé, jaké entity lze pod tento článek podřadit oproti 

definici v článku 7 týkající se zisku podniků. Nakonec byl v roce 2000 tento článek ze 

vzorové smlouvy odstraněn62 (aniž by byly ostatní články přečíslovány).63  

Doporučení OECD nejsou pro členské státy závazná. Výhrady jednotlivých států 

se uplatní jednak v procesu, kterým jsou doporučení přijímána na základě Konvence 

OECD64 a rovněž mohou sloužit jako podněty k občasným revizím modelové smlouvy. 

 

                                                 
59  Sdělení Ministerstva financí č. j. 251/15 082/96 ke vstupu České republiky do OECD ve vztahu  

k daním přímým. Finanční zpravodaj, 1996, č. 4. 
60  článek 5 vzorové smlouvy OECD 
61  Jestliže je skutečný vlastník licenčních poplatků rezidentem druhého smluvního státu, daň uložená ve 

státě zdroje nepřesáhne 10 procent hrubé částky licenčních poplatků. 
62  A v tom důsledku pozměněna i znění některých ostatních článků. 
63  Více k problematice článku 14 vzorové smlouvy OECD v Issues in International Taxation – Issues 

related to Article 14 of the OECD Model Tax Convention, OECD PUBLICATIONS 2000. [online]. 
Dostupné na http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/no-07-issues-related-to-article-14-of-the-oecd-
model-tax-convention_9789264181236-en 

64  Konvence OECD vyhlášena ve Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky  
ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Dodatkovým protokolům č. 1 a č. 2 
pod č. 266/1998 Sb. 
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4. Komentář k modelové smlouvě OECD a jeho uplatnění 

V rámci prací na modelové smlouvě připravuje OECD rovněž rozsáhlý 

komentář. Poslední verze komentáře je, stejně jako modelová smlouva, z roku 2014.65 

Tento komentář obsahuje podrobný výklad k jednotlivým článkům a rovněž další 

informace užitečné pro sjednávání jednotlivých smluv podle modelu, např. postoje států 

k výkladu jednotlivých článků smlouvy. Komentář dle mého názoru poskytuje robustní 

podklad při sjednávání smluv o zamezení dvojího zdanění, a to díky své odborné úrovni 

a zároveň srozumitelnosti. 

Zajímavá je otázka aplikace komentáře při výkladu konkrétních smluv. Z tohoto 

pohledu můžeme rozlišit dvě situace: 

1. Aplikace komentáře ve vztahu dvou smluvních států, jakožto subjektů 

mezinárodního práva veřejného, mezi sebou. 

2. Aplikace komentáře ve vztahu státu na straně jedné a daňového subjektu na 

straně druhé. 

 

Ad 1) Jsou-li oba smluvní státy stranami Vídeňské úmluvy o smluvním právu, 

mohou její ustanovení využít jako podklad pro aplikaci komentáře jakožto doplňkového 

prostředku výkladu ve smyslu Článku 32 Vídeňské úmluvy. I tak lze komentář jako 

argumentaci pro výklad použít pouze v případě, že obecná pravidla výkladu podle 

Článku 31 Vídeňské úmluvy nevedou k jednoznačnému výsledku. Další podmínkou je, 

že komentář skutečně sloužil jako přípravný materiál při sjednávání smlouvy. 

V takovém případě je samozřejmě možné použít pouze to znění komentáře, ze kterého 

strany vycházely v době negociačního procesu. Použití novějšího komentáře není 

možné, neboť nemohlo sloužit jako přípravný materiál při sjednávání smlouvy. 

Ad 2) Poněkud složitější je otázka použití komentáře při výkladu smluv 

v případě sporů mezi státem na straně jedné a daňovým subjektem na straně druhé. 

Komentář není součástí právního řádu České republiky, nebyl vyhlášen a daňový 

subjekt ho nemusí znát. Stát jej ovšem zná, neboť komentář použil jako podkladový 

materiál při sjednávání smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 
                                                 
65  OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD 

Publishing. 
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Možností použití komentáře při výkladu institutů smlouvy o zamezení 

mezinárodního dvojího zdanění se zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze 

dne 10. února 2005, č. j. 2 Afs 108/2004 – 106. V této kauze uzavřela společnost 

s ručením omezeným, daňový rezident České republiky, úvěrové smlouvy s daňovými 

rezidenty Spojených států a Nizozemska. Česká společnost z pozice dlužníka platila 

zahraničním subjektům úroky. Tyto vyplácené úroky by při použití pouze zákona  

o daních z příjmů mohly být zdaněny v České republice. Nicméně v daném případě bylo 

nezbytné přednostně použít mezinárodní smlouvy jakožto předpisy vyšší správní síly. 

Daňový subjekt tvrdil, že vyplácené úroky jsou „úroky“ ve smyslu Čl. 10 příslušných 

smluv a mohou být tedy zdaněny pouze ve státě příjemce úroků. Oproti tomu správce 

daně tvrdil, že vyplácené úroky jsou ve skutečnosti „dividendami“ ve smyslu Čl. 11 

příslušných smluv, a je tedy připuštěno jejich zdanění i v České republice. Správce daně 

pro svoji argumentaci využil rovněž komentář k modelové smlouvě OECD, přičemž 

všechny tři státy jsou členy OECD a příslušné články vzájemných smluv vycházely 

právě z tohoto vzoru.  

Nejvyšší správní soud použití komentáře nepřipustil, a to z toho důvodu, že již 

při použití obecných pravidel výkladu ve smyslu Čl. 31 Vídeňské úmluvy lze dojít 

k jednoznačnému výsledku, a to na základě samotného textu smluv.66 Nebyly tedy 

naplněny podmínky pro použití doplňkových prostředků výkladu, tedy i komentáře, ve 

smyslu Čl. 32 Vídeňské úmluvy. Význam institutů úroku a dividendy nezůstal nejasným 

ani nerozumným. NSS tím však nepřímo vyjádřil, že při naplnění podmínek v Čl. 32 

Vídeňské úmluvy by použití komentáře bylo možné, resp. jeho použití obecně 

nevyloučil. 

Podobnou kauzu řešil Nejvyšší správní soud v nedávné době, když byla rovněž 

řešena „překvalifikace“ úroků na dividendy ze strany finančního úřadu. Ve svém 

rozsudku ze dne 28. března 2013, č. j. 2 Afs 71/2012 – 87, Nejvyšší správní soud 

deklaroval, že: „v případech interpretačních obtíží norem mezinárodních smluv je na 

místě postupovat způsobem předpokládaným Vídeňskou úmluvou o smluvním právu 

(vyhlášena pod č. 15/1988 Sb.), podpůrně lze využít i komentář ke Vzorové smlouvě 

OECD o zamezení dvojímu zdanění.“ 

                                                 
66  V kvalifikaci úroků dal soud za pravdu daňovému subjektu. 
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Ve věci kasační stížnosti, o které rozhodoval Nejvyšší správní soud pod. sp. zn. 

2 Afs 83/2008, stěžovatel poukazoval na text komentáře ke vzorové smlouvě OECD  

a citoval z něj. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 8. června 2009,  

č. j. 2 Afs 83/2008 – 58, ovšem dospěl k závěru, že není třeba přistoupit k interpretaci 

pojmů za použití pravidel obsažených ve Vídeňské úmluvě. 

Lze tedy shrnout, že podle rozhodovací činnosti českých soudů použití 

komentáře obecně přípustné je, nicméně nevyskytnul se pravděpodobně případ, kdy by 

použití komentáře bylo skutečně připuštěno jako prostředek vedoucí k výkladu smluv 

(byv jedním z nejzazších výkladových prostředků). Důvod lze spatřovat zejména ve 

vysoké kvalitě modelové smlouvy OECD a jednoznačnosti jejích definic. Jak vyplývá 

ze sporů rozhodovaných NSS pod sp. zn. 2 Afs 108/2004 a 2 Afs 83/2008, slouží 

prozatím komentář spíše jako nástroj jedné ze stran sporu při snaze zvrátit (poměrně 

jednoznačnou) interpretaci textu mezinárodních smluv v její prospěch. 

 

5. Systematika smluv 

Na základě systematiky vzorové smlouvy OECD mají smlouvy uzavírané 

Českou republikou opakující se strukturu s následujícími základními částmi67: 

- Působnost smlouvy, 

- Definice pojmů, 

- Přidělující pravidla, 

- Metody zamezení dvojímu zdanění, 

- Zvláštní ustanovení, 

- Závěrečná ustanovení. 

 

                                                 
67  Číslování jednotlivých článků ve vzorové smlouvě OECD a smlouvách uzavíraných Českou 

republikou se může lišit, proto jej v této práci neuvádím. 
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5.1 Působnost smlouvy 

Zatímco osobní a věcná působnost jsou definovány hned v prvních ustanoveních 

smlouvy, působnost místní a časová jsou potom definovány na konci, v závěrečných 

ustanoveních. 

Z hlediska osobní příslušnosti se smlouvy vztahují na takové osoby, které jsou 

daňovými rezidenty jednoho nebo obou smluvních států
68, tedy na osoby, které jsou 

podle práva těchto států podrobeny v těchto státech zdanění z důvodu svého bydliště, 

stálého pobytu, místa vedení nebo jiného podobného kritéria. 

Ustanovení o věcné působnosti stanovují okruh daní, na které se smlouva 

vztahuje. Věcná působnost je stanovena buďto obecně s použitím částice „zejména“  

a výčtem daní, které tuto obecnou definici v jednotlivých státech naplňují v době 

uzavření smlouvy, nebo přímo výčtem jednotlivých typů daní.69 Protože daňové 

systémy států a jednotlivé typy daní se v průběhu času mění, obsahuje smlouva vždy 

klauzuli změny poměrů, tedy že smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně 

stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po podpisu smlouvy 

vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států mají povinnost si 

navzájem sdělit podstatné změny, které budou provedeny v jejich daňových zákonech. 

Tím je zajištěna kontinuita provádění smlouvy. „V praxi bývá někdy obtížné rozlišit 

mezi poplatky a daněmi a podle toho určit, zda se na ně smluvní režim vztahuje“.70 

Řešení takových nejasností je ponecháno na dohodě mezi jednotlivými státy v souladu 

se zvláštními ustanoveními jednotlivých smluv, přičemž příslušné úřady smluvních 

států, zejména správci daně, spolu mohou jednat přímo mimo složité diplomatické 

cesty.71 

Některé ze smluv, které Česká republika uzavírá, se vztahují pouze na zdanění 

příjmů, některé se vztahují rovněž na zdanění majetku. Tak je tomu například ve 

                                                 
68  Např. Článek 2 Smlouvy s Polskem: „Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho 

nebo obou smluvních států.“  
69  Např. Článek 2 Smlouvy s Británií. 
70  SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon  

o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Str. 244. 
71  Např. Článek 24 odst. 3 a 4 Smlouvy s Británií. 
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smlouvě s Ukrajinou, jejíž působnost se vztahuje v případě České republiky i na daň 

z nemovitosti. Naopak např. smlouva s Polskem je omezena pouze na zdaňování příjmů. 

 

5.2 Definice pojmů 

Přesně definovat jednotlivé instituty smluv je klíčové pro jejich výklad  

a aplikaci. Smlouvy nejprve uvádějí všeobecné definice použitých pojmů, např. definice 

jednotlivých smluvních států a jejich území, definici osoby, společnosti, státního 

příslušníka či podniku. 

Ve smlouvách jsou dále obzvláště pečlivě definovány dva speciální instituty 

daňového práva, kterými jsou 

- rezidence; 

- stálá provozovna. 

 

5.2.1 Rezidence 

Institut rezidence je nejdůležitějším institutem smluv o zamezení mezinárodního 

dvojího zdanění. Při uplatňování smluv je vždy nezbytné určit jakého smluvního státu je 

daňový subjekt rezidentem pro účely mezinárodní smlouvy. Bez jednoznačného určení 

rezidence je aplikace následných přidělujících pravidel a metod zamezení dvojího 

zdanění vyloučena. 

Vnitrostátní daňové zákony každého státu, Českou republiku nevyjímaje, určují 

okruh osob, jež jsou považovány za daňové rezidenty72 tohoto státu. Daňovým 

rezidentem se v daňovém právu rozumí osoba, která má v daném státě neomezenou 

daňovou povinnost. Tato neomezená daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy 

dosažené v tuzemsku, tak na příjmy dosažené v zahraničí. Zákon o daních z příjmů 

určuje v § 2 odst. 2 ve spojení s § 2 odst. 4 okruh fyzických osob, jež jsou považovány 

za daňové rezidenty České republiky. Určovateli jsou v tomto případě alternativně 

bydliště nebo „obvyklé zdržování se“ (tzv. časový test). Podobně zákon o daních 

z příjmů stanovuje existenci rezidence u právnických osob v § 17, přičemž určovateli 

                                                 
72  Někdy též „osoba s daňovým domicilem“ či „daňový tuzemec“. 
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jsou alternativně sídlo či „místo stálého vedení“. ZDP rovněž stanovuje okruh osob, 

které nejsou daňovými rezidenty, ale mají určitou omezenou daňovou povinnost vůči 

České republice, jež zahrnuje zdanění příjmů plynoucích ze zdrojů na území České 

republiky.73 Tyto osoby obecně nazýváme „daňovými nerezidenty“.74 Při výkladu 

institutů daňového práva je třeba mít na zřeteli, že tyto instituty mohou mít v daňovém 

právu jiný význam, než jim přiznávají právní předpisy jiných právních odvětví či 

obecné povědomí. Institut „bydliště“ v daňovém právu tak nelze zaměnit např. 

s institutem trvalého pobytu dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.  

Při úvahách o daňové rezidenci snadno rozeznáme přínos smluv o zamezení 

dvojího zdanění. Dva různé státy mohou podle svých vnitrostátních pravidel považovat 

tutéž osobu za svého daňového rezidenta. Při neexistenci mezinárodní smlouvy by tato 

osoba pravděpodobně musela uvést v daňových přiznáních v obou státech všechny své 

celosvětové příjmy a v závislosti na konkrétních vnitrostátních předpisech je dokonce 

zdanit v obou smluvních státech. 

Při aplikaci smluv je třeba si uvědomit, že určení rezidence na základě smlouvy 

je samostatnou úpravou, jež slouží pouze k účelu použití konkrétní smlouvy. Osoba, 

jejíž příjem či majetek se nachází ve věcné působnosti smlouvy, nepřestává být 

daňovým rezidentem dle vnitrostátního předpisu, je jím nadále a nemá jakési 

privilegované postavení vůči daňovým rezidentům dle vnitrostátního práva. Nicméně 

úprava rezidence podle mezinárodní smlouvy bude mít před vnitrostátní úpravou 

přednost v rozsahu upraveném mezinárodní smlouvou. Vnitrostátní úprava, jakožto 

předpis nižší právní síly, tak zůstane částečně suspendována. Toto je v souladu 

s ustanovením § 37 ZDP, které výslovně deklaruje aplikační přednost mezinárodní 

smlouvy před zákonem o daních z příjmů. 

Rovněž, jak výstižně podotýká Sojka75, odkazují samotné smlouvy na vymezení 

institutu rezidence tak, jak je definován ve vnitrostátních předpisech smluvních států. 

„Znamená to, že pokud ze samotné legislativy určitého smluvního státu daňová 

rezidence určitému poplatníkovi nevzniká, nemůže se stát daňovým rezidentem tohoto 
                                                 
73  Jaké příjmy se považují za příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, stanoví § 22 ZDP. 
74  Např. SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon  

o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Str. 16. 
75  SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon  

o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Str. 19. 
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státu ani prostřednictvím smlouvy o zamezení dvojího zdanění“. 76 Aby tedy mohl být 

poplatník považován za rezidenta dle mezinárodní smlouvy, musí být nejprve za 

rezidenta považován vnitrostátními předpisy alespoň jednoho ze smluvních států. 

Jestliže je daňový poplatník dle vnitrostátních předpisů rezidentem obou 

smluvních států, je třeba pro určení rezidence přistoupit k aplikaci kolizních pravidel dle 

mezinárodní smlouvy. S ohledem na to, že Česká republika vychází při uzavírání smluv 

většinou z modelu OECD, uvádím zde určení rezidentství podle smluv tak, jak jej uvádí 

tato vzorová úmluva. Hodnotící pravidla se aplikují postupně. Není-li možné určit 

rezidenci podle prvního, přistoupí se k dalšímu pravidlu v posloupnosti, dokud není 

rezidence určena. 

Fyzická osoba je pro účely smlouvy rezidentem toho smluvního státu, v němž: 

1. má stálý byt; 

2. má středisko životních zájmů, jestliže má stálý byt v obou smluvních 

státech; 

3. se obvykle zdržuje, jestliže středisko životních zájmů nelze určit, nebo stálý 

byt nemá; 

4. má státní občanství. 

5. Jestliže nelze určit rezidenci dle žádného z výše uvedených kritérií, upraví 

příslušné úřady smluvních států tuto otázku vzájemnou dohodou. 

V případě právnických osob, jež jsou rezidenty dle vnitrostátních předpisů obou 

smluvních států, rozhoduje institut „místa hlavního vedení“. 

Správce daně musí hodnotit výše uvedená kritéria z materiálního hlediska. Pro 

nekonečné množství hypotetických situací je nemožné stanovit jednotná formální 

pravidla. Tak např. při určování střediska životních zájmů mohou hrát roli nejrůznější 

aspekty života daňového poplatníka, např. rodina, nebo ekonomické, kulturní či jiné 

zájmy. Dle § 8 odst. 1 daňového řádu hodnotí správce daně důkazy podle své úvahy, 

posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. 

Přitom přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo. Na druhou stranu má správce 

                                                 
76  SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon  

o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Str. 19. 
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daně povinnost postupovat tak, aby při posuzování stejných či podobných případů 

nevznikaly nedůvodné rozdíly. V tomto ohledu jsou na rozhodování správce daně 

kladeny velké nároky, k jejichž splnění mohou do jisté míry napomáhat interní pokyny, 

ustálená judikatura, či odborná literatura. 

Velmi důležitá je pro provádění smluv norma obsažená v Článku 3 odst. 2 

vzorové smlouvy OECD.77 Ta stanoví, že pokud některý pojem není ve smlouvě 

definován, použije se ve významu, který je mu přisuzován vnitrostátním právním řádem 

státu, který smlouvu aplikuje (pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad). 

Mezinárodní smlouvy např. nespecifikují pojem „obvyklého zdržování se“, na rozdíl od 

vnitrostátního práva České republiky. Pokud smlouvu aplikuje Česká republika a má 

zjistit, zda se osoba na jejím území obvykle zdržuje, tak musí přistoupit k obsahu pojmu 

tak, jak jej specifikuje zákon o daních z příjmu a aplikovat ustanovení § 2 odst. 4 ZDP 

(časový test).  

Postup při aplikaci mezinárodní smlouvy při určování rezidence je možné 

znázornit na zajímavém rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. března 1999, č. j. 

28 Ca 39/98-34. Vyškovská78 Městskému soudu v Praze vytýká nesprávné pochopení 

výkladu smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Dle mého názoru však Městský 

postupoval při aplikaci právních norem správně, byť mohl bezpochyby svou 

argumentaci více prohloubit. Správnost postupu Městského soudu dle mého názoru 

vyplývá z celkového odůvodnění rozsudku. V předmětném řízení se žalobce, jakožto 

zaměstnavatel, domáhal revize několika rozhodnutí finančního ředitelství, které 

neuznalo nárok zaměstnanců žalobce na uplatnění nezdanitelných částí základu daně. 

Tyto mohly být uplatněny pouze daňovými rezidenty. Žalobce tvrdil, že jeho 

zaměstnanci, v tomto případě státní občané Slovenské republiky, mají být na základě  

§ 2 odst. 4 ZDP považováni za daňové rezidenty České republiky, neboť splnili časový 

test. Soud však přisvědčil argumentaci žalovaného, že příslušní zaměstnanci měli dle 

tehdy účinné smlouvy se Slovenskem být považování za daňové rezidenty Slovenské 

republiky, přičemž se vyjádřil následovně: „V uvedené mezinárodní smlouvě pak jsou 

upravena konkrétní hlediska určující postavení daňového rezidenta vymezující osobu, 
                                                 
77  Na témže místě je norma umístěna např. i ve smlouvách s Británií, Polskem a Ukrajinou. 
78  VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího 

správního soudu a Conseil d'État (Francie). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 
Str. 44. 
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která takovým daňovým rezidentem není. Žádným z nich však není hledisko pobytu či 

zdržování se na území jednoho ze smluvních států po dobu více než 183 dnů  

v kalendářním roce. Uplatnění této časově vymezené podmínky v otázce daňového 

rezidentství, jinak platné podle ust. § 2 odst. 2 daňového zákona č. 586/1992 Sb., je tak 

podle § 37 citovaného zákona a v důsledku ratifikace mezinárodní Smlouvy mezi 

Českou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů  

a z majetku ode dne 1. 7. 1993 vyloučeno.“ Vyškovská v této souvislosti Městskému 

soudu vytýká, že neaplikoval při výkladu pojmu „obvyklého zdržování se“, jež není 

v mezinárodní smlouvě specifikován, ustanovení § 2 odst. 4 ZDP, tedy časový test. 

Městský soud však dle mého názoru k takové aplikaci přistoupit vůbec nemohl, neboť 

rezidence příslušných osob byla zjištěna pomocí kritérií, jež mají dle mezinárodní 

smlouvy před institutem „obvyklého zdržování se“ přednost. Dané osoby totiž měly dle 

zjištěného skutkového stavu na Slovensku stálý byt. Nadto měly na Slovensku  

i střediska životních zájmů. Proto v každém případě museli být na základě mezinárodní 

smlouvy považováni za daňové rezidenty Slovenské republiky. K uplatnění kritéria 

„obvyklého zdržování se“ by mohlo být přistoupeno až jako k třetímu v pořadí. Lze 

však přisvědčit hypotetické argumentaci, že pokud by rezidence nemohla být určena na 

základě kritéria stálého bytu, ani kritéria „střediska životních zájmů“, a bylo tedy 

přistoupeno k aplikaci kritéria „obvyklého zdržování se“, muselo by se při výkladu 

tohoto pojmu použít ustanovení § 2 odst. 4 ZDP a použít časový test. Aplikovat toto 

ustanovení je dle mého názoru možné až v situaci, kdy na kritérium „obvyklého 

zdržování se“ skutečně dojde, ne však dříve. 

Pro aplikaci smluv dle mého názoru obecně není problém, pokud vnitrostátní 

právní předpisy obou států definují pojem „obvyklého zdržování se“ odlišně. Jako 

příklad lze uvést situaci, kdy by v důsledku odlišných definic došlo k tomu, že by oba 

státy měly za to, že táž osoba se na jejich území obvykle zdržuje. V tom případě zkrátka 

rezidenci na základě tohoto kritéria není možné určit a je třeba přistoupit k dalšímu 

kritériu v pořadí, tedy ke státnímu občanství. 

Poněkud odlišná situace než v předchozím odstavci nastává v případě posouzení, 

zda má osoba na území České republiky stálý byt. Mezinárodní smlouvy pojem stálý 

byt nespecifikují. Tento pojem ovšem nespecifikuje ani zákon o daních z příjmů. Stálý 

byt je v ZDP zmíněn jako součást definice bydliště: „Bydlištěm na území České 
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republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za 

okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat“.79 

Existenci samotného stálého bytu je tedy třeba posuzovat zvlášť v každém konkrétním 

případě. V tomto ohledu může být správci daně i daňovému poplatníkovi nápomocen 

pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-6, č. j. 32320/11-31, zveřejněný ve 

Finančním zpravodaji č. 7/201180, který, byť stručně, uvádí definici stálého bytu: 

„Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle 

jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné 

osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání 

poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se 

posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. žije-li v něm 

rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho 

ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.).“ 

Je však třeba mít na paměti, že tento pokyn je vnitřním předpisem a není 

součástí právního řádu České republiky. Ve vztahu k daňovému subjektu na něj správce 

daně nemůže pouze odkázat, nýbrž jej může použít toliko jako interpretační vodítko pro 

svou argumentaci. 

Je-li určena rezidence daňového poplatníka dle mezinárodní smlouvy, je obvykle 

možné přejít k aplikaci přidělujících pravidel (viz podkapitola 5.3). 

 

5.2.2 Stálá provozovna 

Stálá provozovna je dalším z klíčových institutů smluv o zamezení 

mezinárodního dvojího zdanění. Na základě smluv státy obecně respektují zásadu, že 

celosvětové příjmy podniků jsou zdaňovány ve státě jejich rezidence. Na druhou stranu 

vykonává-li takový podnik svou činnost v cizím státě na určité stálé bázi, využívá 

v tomto cizím státě místní infrastruktury, systému bezpečnosti, právní ochrany,  

a dalších služeb, jež tento cizí stát na svém území zajišťuje. Je proto logické, že tento 

cizí stát se rovněž bude chtít podílet na zdanění příjmů tohoto podniku, a to alespoň 

                                                 
79  § 2 odst. 4 ZDP 
80  Tento pokyn nahradil dřívější pokyn Ministerstva financí č. D – 300. 
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v rozsahu těch příjmů, které plynou ze zdrojů na jeho území. Je spravedlivé, aby se 

tento podnik v cizím státě podílel na přispívání do státního fisku stejně jako daňoví 

rezidenti. 

Pro porozumění ustanovením smluv je důležité si uvědomit, že pojem „podnik“ 

má v těchto smlouvách jiný význam, než mu přiřazovalo české soukromé právo. 

„Podnik“ byl dle § 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, hromadnou věcí, 

sám o sobě zásadně bez právní subjektivity.81 Veřejnost oproti tomu chápala pojem 

„podnik“ jako jiný výraz pro obchodní společnost, tedy právní subjekt. Samotné 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění buď pojem podnik blíže nespecifikují82, nebo ho 

definují velmi obecně. Např. Smlouva s Polskem stanoví že: „výraz „podnik" se 

vztahuje k vykonávání jakékoliv činnosti“83 V tomto ohledu se rozsah tohoto pojmu 

spíše blíží „podniku“ tak, jak jej chápe evropské právo. Např. Nařízení Komise 

800/2008 ze dne 6. srpna 2008 uvádí ve své příloze definice malých a středních 

podniků, přičemž stanoví, že: „Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající 

hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům patří 

zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či 

jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají 

hospodářskou činnost.“ Ještě šířeji definoval pojem „podnik“ Evropský soudní dvůr pro 

účely komunitárního soutěžního práva ve svém rozsudku C-41/90 Höfner a Elser 

v Macrotron, když uvedl, že: „koncept podniku zahrnuje jakoukoli entitu zapojenou do 

ekonomické aktivity, nehledě na její právní status a způsob jejího financování.“84  

Pro účely smluv o zamezení dvojího zdanění musíme tedy odhlédnout od pojmu 

„podnik“ tak, jako ho dříve definovalo české soukromé právo a musíme na tento institut 

nahlížet v podstatě jako na podnikatelskou činnost jakékoli osoby. 

Výraz „stálá provozovna" dle smluv obecně označuje trvalé místo k výkonu 

činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku. 

Zahraniční osoby mohou na území České republiky podnikat za stejných podmínek jako 

                                                 
81  Institut podniku byl v českém právu nahrazen institutem „obchodního závodu“ – viz § 502 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

82  Např. smlouva s Británií nebo smlouva se Spojenými státy. 
83  Článek 3 odst. 1 písm. f) Smlouvy s Polskem. 
84  Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 23. dubna 1991. Klaus Höfner a Fritz Elser proti 

Macrotron GmbH. Věc C-41/90. 
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osoby tuzemské. Obchodní zákoník dříve vázal oprávnění některých osob podnikat na 

území České republiky na zápis těchto osob, popřípadě jejich organizačních složek, do 

obchodního rejstříku. Rekodifikace soukromého práva tuto úpravu již nepřevzala  

a zápis do obchodního rejstříku se nevyžaduje. Zahraniční osoba však nadále musí 

splnit podmínky pro provozování živnosti dle živnostenského zákona.85 

Daňoví nerezidenti ve smyslu § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 ZDP mají v České 

republice daňovou povinnost, jež se vztahuje na příjmy, plynoucí ze zdrojů na území 

ČR. § 22 ZDP považuje za příjmy plynoucí z území ČR mimo jiné příjmy z činností, 

vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.86 § 22 odst. 2 ZDP obsahuje definici 

stálé provozovny, která se uplatní vůči rezidentům nesmluvních států. V případě osob, 

jež jsou rezidenty států, s nimiž má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení 

dvojího zdanění, je třeba aplikovat institut stálé provozovny tak, jak jej definuje 

mezinárodní smlouva. Úprava stálé provozovny ve smlouvě má vždy přednost před 

vnitrostátní úpravou. 

Pojem „stálá provozovna“ se v daňovém právu nekryje s pojmem „provozovna“, 

jak je vnímána v obecném povědomí. Stálá provozovna je speciálním právním 

institutem v daňové oblasti, nikoli faktickým označením. Za stálou provozovnu se tak 

v daňovém právu považuje např. naleziště ropy, poskytování služeb, nebo za jistých 

okolností např. staveniště. 

Určení, zda na území smluvního státu stálá provozovna vznikla či nikoli, je 

jedním z klíčových problémů aplikace mezinárodních smluv. Pouze na základě vzniku 

stálé provozovny na jeho území může smluvní stát přistoupit ke zdanění zahraničních 

podnikajících subjektů. Definice v ZDP a mezinárodních smlouvách přitom nejsou 

stejné. Srovnejme např. ustanovení Smlouvy s Británií s ustanovením ZDP: 

„Výraz „stálá provozovna“ označuje ve smyslu této smlouvy trvalé zařízení pro 

podnikání…“ – Článek 5 odst. 1 Smlouvy s Británií. 

„Stálou provozovnou se rozumí místo k výkonu činností poplatníků…“   

- § 22 odst. 2 ZDP. 

                                                 
85  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
86  § 22 odst. 1 písm. a) ZDP. 



38 
 

Bez přihlédnutí k dalším speciálním ustanovením je obecná definice stálé 

provozovny v ZDP širší, než ve smlouvě s Británií, která již v obecné rovině výslovně 

vyžaduje prvek trvalosti. Také pojem „zařízení“ je užším pojmem, než „místo“. 

Rozdíl v definicích stálé provozovny ve smlouvách a ve vnitrostátních 

předpisech může představovat pro některé smluvní státy nežádoucí situaci. Na základě 

vnitrostátních předpisů může mít stát za to, že na jeho území vznikla zahraniční osobě 

stálá provozovna, nicméně na základě ustanovení mezinárodní smlouvy ke vzniku stálé 

provozovny nedojde. Daný stát tak nemůže zdanit příjmy, jež plynou ze zdrojů na jeho 

území cizímu subjektu. 

Situaci uvedenou v předchozím odstavci řešil Městský soud v Praze ve svém 

rozsudku ze dne 22. dubna 2005, č. j. 10 Ca 39/2004-97. V předmětném řízení se 

Městský soud zabýval mimo jiné otázku, zda vznikla daňovému rezidentovi Rakouska 

na území České republiky stálá provozovna. Tato rakouská obchodní společnost 

poskytovala na území ČR poradenskou činnost. Správce daně dospěl v předcházejícím 

daňovém řízení k závěru, že společnosti na území ČR stálá provozovna vznikla, neboť 

aplikoval ustanovení ZDP, jež v rámci úpravy stálé provozovny obsahoval  

i tzv. „službovou“ stálou provozovnu. Městský soud konstatoval, že správce daně 

nepostupoval správně, neboť tehdy účinná smlouva o zamezení dvojího zdanění  

s Rakouskem87, jež definovala stálou provozovnu vyčerpávajícím způsobem, na rozdíl 

od novějších smluv neznala existenci stálé provozovny vznikající poskytováním služeb, 

včetně poradenských. Správce daně tedy v rozporu s Ústavou a ZDP nedal přednost 

úpravě v mezinárodní smlouvě. Městský soud přitom konstatoval že: „Upravuje-li 

mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění určitý právní institut odlišně od 

vnitrostátního předpisu, je nezbytné v prvé řadě aplikovat příslušnou mezinárodní 

smlouvu“. Aplikovat definici institutu dle vnitrostátního právního předpisu je možné 

pouze v případě, že daný institut mezinárodní smlouva nedefinuje. 

Zajímavá je rovněž problematika speciality některých ustanovení smluv vůči 

úpravě stálé provozovny. Touto otázkou se zabýval Nejvyšší správní soud ve svém 

rozsudku ze dne 22. listopadu 2007, č. j. 9 Afs 55/2007-76. Rezident Slovenské 

                                                 
87  Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení 

dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, č. 48/1979 Sb. 
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republiky vykonával činnost profesionálního sportovce v ČR. Za tímto účelem zde měl 

mimo jiné pronajatou kancelář a dlouhodobě působil v prostorách zimního stadionu  

ve Znojmě. Na základě smlouvy s hokejovým klubem byl považován za osobu 

samostatně výdělečně činnou. V tomto ohledu tedy nebylo a priori vyloučeno 

posouzení jeho příjmů jako „zisku podniku“ ve smyslu dikce mezinárodních smluv. 

Klíčová byla v tomto ohledu otázka, zda bude příjem sportovce zdaňován způsobem 

předvídaným pro zdaňování stálé provozovny88, nebo způsobem, který je speciálně 

předvídán pro zdaňování sportovců.89 V tomto řízení bylo nesporné, že na danou situaci 

je třeba aplikovat ustanovení mezinárodní smlouvy.90 Nejvyšší správní soud 

konstatoval, že ačkoli došlo k naplnění hypotézy vzniku stálé provozovny dle 

mezinárodní smlouvy, je třeba postupovat podle ustanovení smlouvy (a následně ZDP), 

jež upravují příjmy sportovců, neboť tato ustanovení jsou vůči ustanovením o stálé 

provozovně v postavení speciality. NSS konstatoval následující: „Je tedy zřejmé, že  

v případě osobně vykonávané činnosti sportovce Smlouva vyjadřuje jednoznačně 

pravidlo, aby příjmy dosahované touto činností byly zdaňovány v místě jejího výkonu, 

nezávisle na tom, zda je vykonávána samostatně či nesamostatně. Ustanovení  

čl. 17 Smlouvy je speciální k čl. 7 Smlouvy, neboť upřednostňuje povahu činnosti,  

ze které plyne příjem (zisk), před ostatními kritérii, dle nichž jsou zdaňovány jiné příjmy 

dle Smlouvy. Dikce čl. 17 Smlouvy, zvláště pak v kombinaci s čl. 7 odst. 7 Smlouvy 

nedává možnost zdaňovat příjmy dosažené osobně vykonávanou činností sportovce 

jinak než dle čl. 17.“91  

Definice dalších institutů obsahují rovněž články týkající se jednotlivých 

předmětů zdanění. Tak například Článek 18 smlouvy s Británií definuje výraz „anuita“  

v souvislosti s určením přidělujícího pravidla pro penze a jiné podobné platy. Definice 

zakotvené smlouvami se často liší od definic používaných ve vnitrostátních právních 

řádech jednotlivých smluvních států, jak již bylo uvedeno výše. 

 
                                                 
88  V tomto případě by hokejový klub, jakožto plátce odměny, musel provést zajištění daně ve výši 10 % 

a tuto odvést správci daně. 
89  V tomto případě by příjem podléhal zvláštní sazbě daně ve výši 25 % a stěžovatel by byl povinen 

sráženou daň v této výši odvádět správci daně. 
90  Toho času smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění  

v oboru daní z příjmu a z majetku, č. 257/1993 Sb. 
91  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. listopadu 2007, č. j. 9 Afs 55/2007-76. 
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5.3 Přidělující pravidla 

Jakmile je jednoznačně určen stát rezidence daňového poplatníka, popřípadě 

zjištěno, zda má na území některého ze smluvních států stálou provozovnu, je možno 

přistoupit ke klíčové části aplikace smlouvy, tedy k určení, v jakém státě bude 

předmětná ekonomická skutečnost zdaněna. 

V anglicko-jazyčné literatuře se pro tuto část smluv nejčastěji používá pojmu 

„distributive rules“92. Překlad do českého jazyka je poněkud problematický a mám  

za to, že žádný obecný překlad tohoto pojmu se v českém prostředí prozatím nevžil. 

Možná výstižněji, byť poněkud krkolomně, by se dal pojem přeložit jako „pravidla 

dělby zdanění“ . Pro účely této práce však používám pojmu „p řidělující pravidla“ . 

Přidělující pravidla jsou pomyslným srdcem všech smluv o zamezení dvojího 

zdanění a tvoří jejich největší část.93 Jsou speciálním typem ustanovení, která určují, 

který ze smluvních států může danou ekonomickou skutečnost zdanit a popřípadě v jaké 

míře. 

Přidělující pravidla jsou ve smlouvách systematicky řazena v jednotlivých 

článcích podle druhu příjmu (či majetku), jehož se týkají. Smlouvy v současné době 

uzavírané Českou republikou jsou komplexní a snaží se pokrýt co nejširší oblast 

ekonomických skutečností, např. příjmy z nemovitého majetku, zisky podniků, příjmy 

z nezávislých povolání, či ze zaměstnání.  V některých případech se smlouvy vztahují  

i na zdaňování majetku, jako je tomu například u již zmíněné smlouvy s Ukrajinou. 

Přidělující pravidla můžeme rozdělit na dva základní typy. Toto dělení je 

funkční a má význam pro aplikaci smlouvy. Těmito jsou: 

1. pravidla obsahující formulaci typu „podléhají zdanění jen v tomto státě“ ; 

toto jsou pravidla „s přímým důsledkem“; 

2. pravidla obsahující formulaci typu „mohou být zdaněny v tomto druhém 

státě“ ; toto jsou pravidla „bez přímého důsledku“. 

                                                 
92  Např. AMATUCCI, Andrea, Eusebio GONZALEZ a Christoph TRZASKALIK. International tax 

law. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2006. Str. 163. 
93  Ve vzorové smlouvě OECD Články 6-22. 
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Pravidla prvního typu, tedy pravidla „s přímým důsledkem“ zabraňují dvojímu 

zdanění přímo, neboť zcela zabraňují jednomu smluvnímu státu určitou ekonomickou 

skutečnost zdanit, aniž by přitom bylo třeba použít speciálních ustanovení o zabránění 

dvojího zdanění. Příkladem takového pravidla je Článek 8 smlouvy s Polskem, který 

stanoví, že: „Zisky pobírané rezidentem smluvního státu z provozování lodí, člunů, 

letadel, silničních nebo železničních vozidel v mezinárodní dopravě podléhají zdanění 

jen v tomto státě.“ 

Pravidla druhého typu, tedy pravidla „bez přímého důsledku“ nezabraňují samy 

o sobě dvojímu zdanění. Tato pravidla pouze deklarují právo jednoho nebo obou 

smluvních států určitou ekonomickou skutečnost zdanit. Zabránění dvojímu zdanění se 

potom děje prostřednictvím speciálních ustanovení o vyloučení dvojího zdanění, která 

následují po části s přidělujícími pravidly. Příkladem takového pravidla je Článek 10 

Smlouvy s Polskem: „Dividendy vyplácené společností, která je rezidentem jednoho 

smluvního státu, rezidentu druhého smluvního státu, mohou být zdaněny v tomto druhém 

státě…Tyto dividendy však mohou být rovněž zdaněny ve smluvním státě, jehož je 

společnost, která je vyplácí, rezidentem…“ Nárokují-li si deklarované právo zdanit tutéž 

ekonomickou skutečnost oba smluvní státy, je třeba přistoupit k použití speciálních 

metod zamezení dvojímu zdanění (viz dále v podkapitole 5.4).  

Zvláštním typem přidělujících pravidel jsou ta, která deklarují právo smluvního 

státu danou skutečnost zdanit, ovšem do určitého státy domluveného limitu. Příkladem 

je odst. 2 již zmíněného Článku 10 smlouvy s Polskem: „Tyto dividendy však mohou být 

rovněž zdaněny ve smluvním státě, jehož je společnost, která je vyplácí, rezidentem, a to 

podle právních předpisů tohoto státu, avšak jestliže skutečný vlastník dividend je 

rezidentem druhého smluvního státu, daň takto uložená nepřesáhne 5 procent hrubé 

částky dividend.“ 

Jak výstižně podotýká Děrgel94, mohou být pravidla bez přímého důsledku pro 

daňového poplatníka matoucí. Formulace typu „může být zdaněn v tomto smluvním 

státě“  může vzbudit v poplatníkovi mylný dojem, že jeho příjem být zdaněn nemusí. 

Poplatník si dokonce může myslet, že mu smlouva v tomto ohledu dává na výběr. Je 

                                                 
94  DĚRGEL. Martin. Jak rozumět smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Daně a právo v praxi. Praha: 

ASPI, 2006, č. 5. 
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třeba si uvědomit, že ačkoli aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění 

se bezpochyby mohou dovolávat daňové subjekty, deklarují tyto smlouvy zejména 

práva a povinností států, jakožto smluvních stran a subjektů mezinárodního práva 

veřejného. Tak je tomu i v případě přidělujících pravidel. Ta deklarují právo jednoho či 

obou smluvních států ekonomickou skutečnost zdanit. Primárními recipienty právních 

norem ve smlouvách jsou smluvní státy. Daňové subjekty se potom mohou dovolávat 

toho, aby státy plnily povinnosti z těchto právních norem vyplývající. Pravidla bez 

přímého důsledku tak deklarují právo smluvního státu ekonomickou skutečnost zdanit  

a stát tohoto práva může, ale nemusí využít. To lze demonstrovat na příkladu, kdy česká 

akciová společnost vyplácí dividendu svému akcionáři, rezidentovi Slovenské 

republiky. Článek 10 smlouvy se Slovenskem95 přiznává Slovenské republice právo na 

zdanění této vyplácené dividendy. Protože však Slovenská republika dividendy 

nezdaňuje, zůstane toto právo nevyužito. 

 

5.4 Metody zamezení dvojímu zdanění 

Tato část v návaznosti na přidělující pravidla stanovuje, jakým způsobem dojde 

k vyloučení dvojího zdanění v případě, že by mělo dojít ke zdanění určité ekonomické 

skutečnosti v obou smluvních státech. Celosvětově jsou za účelem výše uvedeného 

používány dvě metody: 

- metoda vynětí; 

- metoda zápočtu. 

 

5.4.1 Metoda vynětí 

Podstatou metody vynětí je, že smluvní stát, jehož je osoba rezidentem, vůbec 

nepodrobí zdanění příjem, jehož tato osoba dosáhla v zahraničí (jiném státě zdroje). 

V některých případech stát rezidence k příjmům dosaženým v zahraniční bez dalšího 

nepřihlíží. Takovou metodu nazýváme „vynětím úplným“. V některých případech si stát 

rezidence vyhrazuje právo přihlédnout k takovým příjmům pro účely určení pásma 

                                                 
95  Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění 

daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, č. 100/2003 Sb. m. s. 
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zdanění, ve kterém se rezident bude pohybovat. Takovou metodu nazýváme „vynětím 

s výhradou progrese“. Výhrada progrese je ve smlouvách vyjádřena např. takto: 

„Jestliže v souladu s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy je příjem pobíraný 

rezidentem České republiky osvobozen od zdanění v České republice, Česká republika 

může přesto, při výpočtu částky daně ze zbývajících příjmů tohoto rezidenta, vzít 

v úvahu osvobozený příjem.“96 

Současná odborná literatura věnuje metodě vynětí s výhradou progrese pouze 

malou pozornost. Zřejmě je to do značné míry způsobeno tím, že tato metoda se 

vyskytuje spíše ve starších smlouvách o zamezení dvojího zdanění a v platných 

smlouvách převládá metoda zápočtu. Potřeba bližšího zkoumání této metody rovněž 

pominula počátkem roku 2008 zavedením rovné daně. Při neexistenci progrese není 

v praxi potřeba konkretizovat výpočet k jejímu uplatnění. Považuji však za vhodné 

otevřít tuto problematiku z pohledu de lege ferenda, neboť sazba daně je předmětem 

ekonomického a politického vývoje a zavedení progresivní daně není v našich 

podmínkách nepravděpodobné. 

 

5.4.2 Vynětí s výhradou progrese v zákoně o daních z příjmů 

Konkrétní způsob, jakým každý stát k vyňatému zahraničnímu příjmu přihlédne, 

záleží na něm, na jeho vnitrostátních předpisech. Způsob zohlednění progrese není 

upraven v samotných smlouvách o zamezení dvojího zdanění97, a to navzdory 

předpokladům některých autorů.98 Způsob, kterým výhradu progrese zohlední Česká 

republika, je uveden v § 38f odst. 7 zákona o daních z příjmů99, který stanoví: 

„P ři použití metody vynětí s výhradou progrese se z úhrnu dílčích základů daně 

podle § 6 až 10 sníženého o úhrn ztrát podle § 5, před uplatněním nezdanitelných částí 

základu daně a částek odčitatelných od základu daně vyjímají příjmy ze zdrojů  

                                                 
96  Článek 21 odst. 2 písm. b) smlouvy s Polskem 
97  Srovnej např. Článek 21 smlouvy s Polskem, nebo Článek 23 smlouvy s Ukrajinou. 
98  např. NERUDOVÁ, Danuše. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Daně a právo  

v praxi. Praha: ASPI, 2007, č. 6. 
99  do 19. července 2009 jako § 38f odst. 6. 
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v zahraničí. Z ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou  

ze základu daně nesníženého o vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí.“ 

Jak již bylo řečeno výše, současný zákon o daních z příjmů neobsahuje daňovou 

progresi, proto jako podklad pro uplatnění této metody využiji (příkladmo) úpravu 

účinnou od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007. 

Jak vyplývá z § 38f odst. 7 ZDP, je třeba na příjmy z tuzemska aplikovat sazbu 

určenou ze základu daně nesníženého o vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí. 

Nedokonalost tohoto ustanovení spatřuji v tom, že sazba daně dle § 16 ZDP pro daný 

základ není stanovena např. pouze jako „32 %“ , nýbrž jako„61 212 Kč + 32 %  

ze základu přesahujícího 331 200 Kč“ . Tak zní celá dispozice právní normy. Normu je 

nutné aplikovat jako celek, nelze bez dalšího vyjmout pouze její část, tedy „32 %“   

a pouze tu aplikovat. Při důsledné aplikaci § 38f odst. 7 ZDP ve spojení s § 16 ZDP pak 

dospějeme k absurdním situacím, kdy výsledné zdanění neodpovídá účelu ZDP ani 

mezinárodních smluv, což uvádím na následujícím zjednodušeném příkladu: 

Tuzemský příjem: 60.000 Kč 

Zahraniční příjem: 300.000 Kč 

Základ daně pro určení sazby (dle § 38f odst. 7 ZDP): 360.000 Kč 

Sazba daně podle § 16 ZDP:  66.420 Kč + 32 % ze základu daně přesahujícího 

331.200 Kč 

Daň sice vypočteme pouze z částky 60.000 Kč, nicméně s použitím výše 

uvedené sazby. S ohledem na to, že základ daně vůbec nepřevyšuje částku 

331.200 Kč, bude výsledná daň činit „pouze“ 66.420 Kč. Tuzemský příjem 

poplatníka by tedy při použití výhrady progrese byl zdaněn de facto sazbou 

převyšující 100 %. 

Je zřejmé, že úmyslem zákonodárce bylo, aby tuzemský příjem ve výši 60.000,- 

Kč nebyl zdaněn pouze sazbou 15 %, jak by tomu bylo v případě metody úplného 

vynětí, nýbrž sazbou 32 % tak, aby se zohlednila progrese. Z tohoto pohledu se samotná 

formulace § 38f odst. 7 ZDP jeví jako správná. Neodpovídá však logice, s jakou  

§ 16 ZDP definoval klouzavou progresivní stupnici. Ta je definována prostřednictvím 

pevných částek, které obsahují zdanění v předcházející sazbě ve stupnici. Tento způsob 
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definice klouzavé progresivní stupnice je přehledný a zkracuje dobu výpočtu (oproti 

tomu, kdyby se daň počítala v každé sazbě zvlášť), nicméně není použitelný v případě 

aplikace vynětí s výhradou progrese. 

Tento problém by při opětovném zavedení daňové progrese nejspíš bylo možné 

vyřešit pomocí výkladu, a to s přihlédnutím ke smyslu právních norem ZDP  

a samozřejmě i s přihlédnutím k účelu mezinárodních smluv o zamezení dvojího 

zdanění, jakožto předpisů vyšší právní síly. K odstranění sporů by dle mého názoru bylo 

vhodné buďto změnit dikci ustanovení § 38f odst. 7 ZDP, nebo způsob, jakým byla 

dříve v § 16 ZDP vyjádřena klouzavá progresivní stupnice. V každém případě by 

ustanovení obou paragrafů měla vzájemně logicky korelovat. 

 

5.4.3 Vynětí s výhradou progrese v literatuře 

Čeští autoři odborné literatury100 zabývající se mezinárodním dvojím zdaněním 

rozlišují dva teoretické způsoby vypočtení daně při použití vynětí s výhradou progrese, 

jimiž jsou tzv. „metoda vrchního dílku“, neboli „top slicing“ a „metoda zprůměrování“, 

neboli „averaging“. 

Nelze si nepovšimnout, že pojmy jako „top slicing“, či „averaging“ se 

v souvislosti s mezinárodním dvojím zdaněním nevyskytují v anglicko-jazyčné 

zahraniční literatuře (ani např. v komentáři ke vzorové smlouvě OECD). Toto je 

poněkud překvapivé v situaci, kdy se výše uvedené pojmy hojně vyskytují v české 

odborné literatuře, odborných i neodborných článcích na internetu, či přednáškových 

prezentacích. Není jasné, zda a případně odkud byly do české právní terminologie tyto 

pojmy převzaty. 

Metoda zprůměrování podle současné teorie101 spočívá v tom, že se vypočte daň 

dle ZDP z celosvětových příjmů poplatníka. Poté se vypočítá průměrné daňové zatížení 

                                                 
100 např. PELC, Vladimír, PELECH, Petr. Daně z příjmů s komentářem. 14. aktualizované vydání. 

Olomouc: Anag, 2014.; SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění a zákon o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2013.; NERUDOVÁ, Danuše. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Daně a právo  
v praxi. Praha: ASPI, 2007, č. 6.; RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. 
vyd. Olomouc: Anag, 2012. 

101 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012. Str. 
251. 
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tak, že se celková daň vydělí celosvětovými příjmy. Toto průměrné daňové zatížení  

(v procentech) se poté uplatní jako sazba pro výpočet daně z tuzemských příjmů. Je 

zřejmé, že metoda zprůměrování má smysl pouze v případě, že stát používá progresivní 

zdanění klouzavé. U progresivního zdanění stupňovitého nemá smysl, neboť není co 

průměrovat, marginální sazba se použije pro zdanění celého příjmu a je tedy od počátku 

známá. Metodu zprůměrování demonstruji na následujícím teoretickém zjednodušeném 

příkladu (bez měnové jednotky): 

Sazba daně: 

ze základu do 100.000 ………………… 10 % 

ze základu nad 100.000 ……………….. 20 % 

Příjmy z tuzemska ……………… 100.000 

Příjmy ze zahraničí …………….. 100.000 

Celková daň = (100.000 x 0,1) + (100.000 x 0,2) = 30.000 

Průměrné daňové zatížení = 30.000 / 200.000 = 0,15 

Daň zaplacená v tuzemsku = 100.000 x 0,15 = 15.000 

 

Metoda vrchního dílku dle současné teorie102 spočívá v tom, že se při výpočtu 

daně dle progresivní stupnice na příjmy dosažené v tuzemsku hledí, jakoby v objemové 

posloupnosti byly nadřazeny příjmům dosaženým v zahraničí, což znázorním na 

následujícím schématu: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102  např. PELC, Vladimír, PELECH, Petr. Daně z příjmů s komentářem. 14. aktualizované vydání. 

Olomouc: Anag, 2014. Str. 32.; SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2013. Str. 41 
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Při použití výše uvedeného teoretického sazebníku dojdeme k tomu, že při 

aplikaci metody vrchního dílku by v tomto případě byly všechny tuzemské příjmy 

zdaněny částkou 20 % a výsledná daň by činila 20.000. Metoda vrchního dílku je tedy 

pro poplatníka méně příznivá, než metoda zprůměrování. 

Stejně jako u metody zprůměrování, má rozlišování metody vrchního dílku 

smysl pouze tehdy, jestliže stát používá progresi klouzavou. U progrese stupňovité se 

veškeré příjmy zdaní stejnou marginální sazbou a jejich posloupnost je tedy 

nerozhodná. 

Autoři odborné literatury, jež sloužila jako podklad pro vypracování této práce, 

bez výjimky zastávají názor, že v České republice se používá metoda zprůměrování, 

zatímco metoda vrchního dílku se nepoužívá.  

Případná námitka obsolentnosti této problematiky v souvislosti s rovnou daní dle 

mého názoru neobstojí, neboť i v podmínkách rovné daně je potřeba ustanovení § 38f 

odst. 7 ZDP aplikovat (neboť na hypotézu musí navazovat dispozice). Je nepřípustné jej 

prostě „opomenout“. Jak v případě rovné, tak v případě progresivní daně se musí při 

použití § 38f odst. 7 ZDP aplikovat stejný logicko-matematický postup. Jinak řečeno, 

určitá metoda výpočtu se použít musí, byť v podmínkách rovné daně dojdeme vždy ke 

stejnému výsledku daňové sazby – 15 %. Zkoumání této problematiky může, jak je 

uvedeno výše, mít smysl de lege ferenda.  

Např. Pelech103 k metodě zprůměrování uvádí, že je obvyklejší a používá se  

i v české daňové praxi, zatímco o metodě vrchního dílku říká, že „tuto metodu Česká 

republika nepoužívá“.104 Stejně tak Sojka o metodě vrchního dílku říká, že „není 

v legislativě ČR ani v uzavřených smlouvách používána.“105 Žádný z autorů ovšem 

neuvádí, na jakém právním základu jsou tato tvrzení postavena. To je v situaci, kdy 

každá z metod může teoreticky vést k jinému zatížení daňového subjektu, překvapivé 

zejména s ohledem na Čl. 11 odst. 5 Listiny, dle něhož lze daně a poplatky ukládat jen 

                                                 
103 PELC, Vladimír, PELECH, Petr. Daně z příjmů s komentářem. 14. aktualizované vydání. Olomouc: 

Anag, 2014. Str. 32. 
104  tamtéž. 
105  SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon  

o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Str. 41. 
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na základě zákona. Proto se dle mého názoru nelze spokojit s pouhým konstatováním, či 

odvoláním na daňovou praxi, ale pro výpočet daně je třeba hledat zákonný podklad. 

Samotný komentář k modelové úmluvě OECD, z níž často vycházejí i smlouvy 

uzavírané Českou republikou, říká, že příslušná ustanovení nestanovují detailní pravidla 

výpočtu vynětí s výhradou progrese a výslovně toto ponechává na právních řádech 

jednotlivých států.106 V komentáři je rovněž uveden zjednodušený příklad vynětí 

s výhradou progrese, který ovšem znázorňuje metodu vrchního dílku, nikoli 

zprůměrování.107 

S ohledem na výše uvedené v podkapitole 5.4.2 se domnívám, že stanovení 

metody výpočtu daně při použití metody vynětí s výhradou progrese je obtížné již 

z důvodu problematického navázání normy obsažené v § 38f odst. 7 ZDP na normu  

§ 16 ZDP (ve znění před rokem 2008). Nicméně jestliže § 38f odst. 7 ZDP stanoví, že  

„z ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně 

nesníženého o vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí“ , hovoří standartní metody 

výkladu108 z výše uvedených metod spíše pro metodu vrchního dílku, neboli zmiňovaný 

„top slicing“. Ze znění tohoto ustanovení dle mého názoru vyplývá, že zákonodárce 

vybízí ke zdanění tuzemského základu daně toliko marginální daňovou sazbou. 

V uvedeném ustanovení není podklad pro „průměrování“, tedy že by tuzemský základ 

daně měl být zdaněn jakoukoli jinou (nižší či vyšší) sazbou. Lze souhlasit s tvrzením, že 

metoda zprůměrování by lépe odpovídala ekonomické logice a nebyla by tak tvrdá 

k daňovému poplatníkovi109, nicméně dle mého názoru nemá dostatečnou oporu 

v zákoně o daních z příjmů. 

Na závěr této podkapitoly si dovoluji shrnout, že dle mého názoru by při 

znovuzavedení progresivní daně způsobem obdobným stavu před rokem 2008, bylo 

vhodné upravit znění § 38f odst. 7 ZDP, nebo zvolit jinou formu definice klouzavé 

progresivní stupnice v § 16 ZDP.  Při současném znění 38f odst. 7 ZDP by bylo obtížné 

                                                 
106  OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD 

Publishing. Str. 331. 
107  OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD 

Publishing. Str. 327. 
108  Zejména výklad gramatický. 
109  SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon  

o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Str. 42. 
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jednoznačně stanovit metodu výpočtu daně. Jestliže ustanovení 38f odst. 7 ZDP 

umožňuje argumentaci ve prospěch některého ze způsobů aplikace výhrady progrese, 

potom spíše pro metodu vrchního dílku. Pro metodu zprůměrování dle mého názoru 

neobsahuje oporu. Nezbývá než poznamenat, že současná lineární daň se pro české 

daňové rezidenty fakticky rovná úplnému vynětí, přičemž tento závěr v každém případě 

postačí pro účely zkoumání z hlediska ekonomického, nikoli však právního. 

 

5.4.4 Možnost volby metody vynětí 

V souvislosti s touto metodou zamezení dvojímu zdanění je možné krátce se 

zastavit u situace, kdy vnitrostátní právní předpis stanoví pro daňový subjekt výhodnější 

úpravu než mezinárodní smlouva, jak je již krátce zmíněno výše v podkapitole 3.2.1.  

§ 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů umožňuje zaměstnancům zaměstnaným  

v zahraničí110, jež jsou poplatníky dle ZDP, uplatnit ohledně příjmů ze zdrojů 

v zahraničí metodu vynětí, i když mezinárodní smlouva stanoví jinou metodu vyloučení 

dvojího zdanění. S ohledem na to, že výhody přiznané vnitrostátním právem lze ve 

vztahu k daňovým subjektům zachovat, je toto ustanovení z hlediska mezinárodního  

i vnitrostátního práva v pořádku (viz podkapitola 3.2.1). Dle příslušného ustanovení lze 

však tento postup uplatnit pouze za situace, že vyjímaný příjem byl ve státě zdroje 

zdaněn (byť nezáleží na tom jakou sazbou, postačí jakékoli zdanění). § 38f odst. 4 ZDP 

navíc garantuje výše uvedeným daňovým poplatníkům možnost použít mezinárodní 

smlouvu, pokud by to pro ně bylo výhodnější. S ohledem na přednost mezinárodní 

smlouvy před zákonem by se však daňový subjekt dle mého názoru mohl použití 

smlouvy domáhat i bez takového dodatku. 

 

                                                 
110  Konkrétně se ustanovení vztahuje na příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká 

republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, plynoucí poplatníkům, uvedeným v § 2 odst. 
2 od zaměstnavatele, který je daňovým rezidentem státu, kde je taková činnost vykonávána, nebo od 
zaměstnavatele, který je poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17, a příjmy ze závislé činnosti pro 
takového zaměstnavatele jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika 
uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. 
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5.4.5 Metoda zápočtu 

Při použití metody zápočtu bude poplatníkovi vypočtena daň z jeho 

celosvětových příjmů. Mezinárodní smlouva však umožňuje poplatníkovi snížit daň 

takto vypočtenou o daň, kterou zaplatil v zahraničí (státě zdroje).  

Stejně jako smlouvy o zamezení dvojího zdanění, i zákon o daních z příjmů 

upravuje dva způsoby provedení zápočtu (§ 38f odst. 2 ZDP). Při „úplném zápočtu“ lze 

daňovou povinnost snížit o celou daň zaplacenou v zahraničí. Úskalím úplného zápočtu 

je skutečnost, že zápočet daně zaplacené v zahraničí může postihnout i daň z příjmů 

pocházejících z tuzemska. Tato situace připadá v úvahu, když daňová sazba postihující 

určitý příjem v zahraničí je vyšší než daňová sazba tuzemská. V tomto ohledu nemusí 

být úplný zápočet pro smluvní státy z fiskálního hlediska výhodný, a proto je  

ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění používán výjimečně pouze u specifických 

druhů příjmů.111 

Oproti tomu tzv. „prostý zápočet“ obsahuje navzdory svému názvu důležitý 

korektiv, a sice že započtená daň nepřesáhne tu část tuzemské daně vypočtené před 

jejím snížením, která poměrně připadá na příjem, který může být zdaněn v zahraničí. 

Tato metoda může v některých případech nepříznivě dopadnout na poplatníka, jehož 

příjmy jsou v zahraničí zdaněny vysokou sazbou, ale jejich celkový objem oproti 

tuzemským příjmům není velký. V takovém případě nemusí maximální výše zápočtu 

dle § 38f odst. 2 ZDP zdaleka dosáhnout částky daně zaplacené v zahraničí. 

V obou uvedených způsobech zápočtu nesmí započtená daň převýšit vzniklou 

daňovou povinnost.112 

 

5.4.6 Zhodnocení metod zamezení dvojímu zdanění 

Lze shrnout, že základním koncepčním rozdílem obou metod je ten, že metoda 

vynětí operuje s příjmem, který vyjímá ze zdanění, zatímco metoda zápočtu operuje se 

samotnou daní, kterou započítává. 

                                                 
111  Např. některé druhy příjmů podle smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky  

a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 
z příjmu a z majetku, č. 132/1979 Sb. 

112  § 38f odst. 2 věta poslední ZDP. 
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Jakou z výše uvedených metod jednotlivé státy zvolí, záleží na jejich 

konkrétních preferencích a na kontraktačním procesu, což ostatně konstatuje i komentář 

ke vzorové smlouvě OECD.113 Pro modelovou smlouvu OECD byly za účelem omezení 

počtu metod zvoleny pouze dvě metody, a to metoda vynětí s výhradou progrese114  

a metoda prostého zápočtu.115 

Pro vyloučení dvojího zdanění je u některých smluv zvolena jediná metoda. 

V jiných smlouvách jsou zase metody kombinovány – u některých příjmů (či majetku) 

je zvolena metoda vynětí, pro jiné metoda zápočtu. Např. smlouva s Polskem ve vztahu 

k polským rezidentům uplatňuje obecně metodu vynětí, vyjma dividend, úroků, 

licenčních poplatků a zisků ze zcizení majetku, u kterých uplatňuje metodu započtení.  

Shodnou-li se oba smluvní státy na stejných metodách pro rezidenty obou 

smluvních států, mohou se metody pro zamezení dvojímu zdanění spojit do jednoho 

odstavce, který se uplatní bez ohledu na stát rezidence (např. smlouva s Ukrajinou). 

Není-li tomu tak, je třeba příslušný článek rozdělit na dvě části, přičemž v každé z nich 

budou uvedeny zvlášť metody pro rezidenty jednoho a poté druhého smluvního státu 

(např. smlouva s Polskem). 

Při hodnocení jednotlivých metod nelze dojít k závěru, že ta či ona metoda je 

„nejlepší“. Vždy záleží na úhlu pohledu, ze kterého dané metody zkoumáme. Těmito 

mohou být fiskální pohled jednoho či obou smluvních států, pohled daňového 

poplatníka, či obecná ekonomická koncepce daňové neutrality. 

Neutralita vývozu a dovozu kapitálu116 jsou ekonomické koncepce, k jejichž 

naplnění napomáhají právě smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Cílem neutrality 

vývozu kapitálu je nastavit domácí daňovou politiku tak, aby investoři nezvažovali 

daňovou povinnost při rozhodování o tom, zda budou investovat v tuzemsku, nebo 

v zahraničí. Podobně politika neutrality dovozu kapitálu spočívá v tom, že veškeré 

investice v daném státě by měly být zdaněny stejně, bez ohledu na to, zda je jejich 

vlastníkem tuzemská nebo zahraniční osoba. Politika daňové neutrality napomáhá 
                                                 
113  OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010), OECD Publishing. 

Str. C(23)–10. 
114  Článek 23 A modelové smlouvy OECD.  
115  Článek 23 B modelové smlouvy OECD. 
116  V anglicko-jazyčné literatuře jako „Capital Export Neutrality“ – např. RUST, Alexander. Double 

taxation within the European Union. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. Str. 4. 
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pohybu kapitálu a rozvoji mezinárodního obchodu, ovšem za předpokladu dodržování 

reciprocity mezi státy. Daňová neutralita je však z hlediska toku mezinárodních investic 

pouze určitým minimálním předpokladem. V rozhodování investorů vedle daní a cel 

hraje roli celá řada dalších faktorů, jako je infrastruktura, politická stabilita, pracovní 

trh, geografická poloha, jazyk atd.  

Z výše uvedených metod je obecně daňově neutrální metoda úplného vynětí.  

Ve smlouvách je ovšem používanější metoda vynětí s výhradou progrese jako nástroj 

států pro zohlednění sociální koncepce své daňové politiky. Podobně je pro investora 

daňově neutrální metoda úplného zápočtu. Ve smlouvách nicméně naprosto převládá 

metoda zápočtu prostého, neboť státy chtějí pochopitelně chránit tuzemský základ daně 

proti nadměrnému zápočtu, a tím i výnos pro státní pokladnu ze zdaňování tuzemských 

příjmů. 

Z pohledu daňového poplatníka a jeho zatížení bude podle konkrétních okolností 

výhodnější metoda úplného vynětí, nebo metoda úplného zápočtu, oproti zbývajícím 

dvěma metodám. Naopak z pohledu výnosu pro státní pokladnu bude výhodnější 

metoda vynětí s výhradou progrese, či metoda zápočtu prostého. 

 

5.5 Zvláštní a závěrečná ustanovení 

Zvláštní ustanovení ve smlouvách slouží zejména k zajištění správné aplikace 

smlouvy a celkově k upevnění dobrých smluvních vztahů mezi státy. Ustanovení  

o zákazu diskriminace, dohadovacím řízení a výměně informací dopadají na všechny 

články smlouvy. 

Ustanoveními o zákazu diskriminace se smluvní státy zavazují, že poskytnou 

vzájemně jejich občanům rovné zacházení. Občan jednoho smluvního státu tak 

v druhém státě nesmí být podroben tíživějšímu zdanění, než jakému jsou podrobeni 

státní příslušníci tohoto druhého státu. Stejně tak zdanění stálé provozovny, jež má 

podnik jednoho smluvního státu ve druhém smluvním státě, nemůže být v tomto 

druhém státě méně příznivé než zdanění podniků tohoto druhého státu, které vykonávají 

tytéž činnosti. Ustanovení o rovném zacházení mají často přesah nad rámec věcné 
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působnosti smlouvy, neboť se nezřídka vztahují na jakékoli daně, nikoli pouze na daně 

uvedené v úvodních ustanoveních smlouvy. 

Základní funkcí ustanovení o dohadovacím řízení je umožnit daňovému 

poplatníkovi, jež byl opatřením některého ze smluvních států podroben zdanění 

v rozporu s mezinárodní smlouvou, domoci se přezkumu takového opatření příslušným 

úřadem, a to bez ohledu na opravné prostředky, které poskytují vnitrostátní předpisy 

tohoto státu. Smlouvy zpravidla časově omezují možnost takového přezkumu uplynutím 

tří let od oznámení příslušného opatření. Nebude-li stát sám schopen najít uspokojivé 

řešení, bude se snažit případ vyřešit vzájemnou dohodou s příslušným úřadem druhého 

smluvního státu tak, aby se zamezilo zdanění, které není v souladu se smlouvou. 

Smluvní státy se zavazují řešit vzájemnou dohodou jakékoli obtíže nebo pochybnosti, 

které vyvstanou v souvislosti s prováděním smlouvy. Za tímto účelem mohou příslušné 

úřady smluvních států vejít v přímý styk a v zájmu zamezení dvojímu zdanění spolu 

konzultovat i v případech neupravených ve smlouvě. 

Smluvní státy se rovněž zavazují vyměňovat si informace, jež jsou relevantní  

ve vztahu k provádění smluv o zamezení dvojího zdanění. Ustanovení o výměně 

informací slouží zejména ke spolupráci v oblasti daňových úniků117. Státy rovněž 

deklarují, že tyto informace budou udržovány v tajnosti stejným způsobem jako 

informace získané podle vnitrostátních právních předpisů, a budou poskytnuty pouze 

pověřeným osobám. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou zakončeny ustanoveními o vstupu 

smlouvy v platnost a možnostech ukončení jejich platnosti. Každý ze smluvních států 

má možnost smlouvu vypovědět, avšak zpravidla nejdříve po uplynutí pěti let od vstupu 

smlouvy v platnost a zároveň vždy pouze v první polovině příslušného kalendářního 

roku. V případě výpovědi se smlouva přestane v obou smluvních státech provádět 

zpravidla k prvnímu lednu následujícího roku. 

 

 

 

                                                 
117  V anglicko-jazyčné literatuře jsou tato ustanovení obecně označována jako „Anti-Avoidance“. 
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6. Postup při aplikaci smluv 

S ohledem na vše shora uvedené v této práci považuji za užitečné v několika 

krocích stručně shrnout obecný postup při aplikaci smluv o zamezení mezinárodního 

dvojího zdanění. Postup při provádění smlouvy je možné shrnout do šesti níže 

uvedených postupných kroků. 

 

6.1 Zjišt ění působnosti smlouvy 

V prvním kroku je třeba zjistit, zda je na daný skutkový stav možno uplatnit 

osobní, věcnou a časovou působnost smlouvy. Rozhodující je v první řadě určení, zda je 

osoba rezidentem jednoho nebo obou smluvních států. Toto může zahrnovat i zjištění, 

zda je daný subjekt možno vůbec považovat za osobu dle obecné definice uvedené  

ve smlouvě. Dále je třeba zjistit, zda se daná záležitost vztahuje k některé z daní, na 

které se mezinárodní smlouva vztahuje. Za třetí je potřeba se ujistit, že smlouva je 

platná a nebyla např. vypovězena či nahrazena jinou smlouvou. 

 

6.2 Aplikace definic pojmů 

V tomto kroku je na skutkový stav třeba uplatnit veškeré definice předvídané 

mezinárodní smlouvou. Pokud mezinárodní smlouva daný pojem blíže nespecifikuje, 

bude vyložen dle vnitrostátního předpisu. V této fázi bude zejména určena rezidence 

osoby pro účely mezinárodní smlouvy, popřípadě určeno, zda dané osobě na území 

některého ze smluvních států vznikla stálá provozovna. 

 

6.3 Určení přidělujícího pravidla 

Nyní je třeba zjistit, pod jakou kategorii příjmů či majetku lze danou 

ekonomickou skutečnost podřadit. Ve většině případů nečiní kategorizace problémy, 

např. u „příjmů ze zaměstnání.“ V některých případech může být situace složitější. 

Např. může být sporné, zda je příslušné plnění úrokového charakteru či zda ono plnění 

naplňuje definici dividendy. Stejně tak plnění z licenční smlouvy, v níž samotné je 

použit pojem „licenční poplatky“, může podle konkrétní situace spadat jak pod kategorii 
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„licenčních poplatků“, tak např. pod „zisky podniků“ nebo pod „zisky ze zcizení 

majetku“. Rozhodující je skutečný obsah právního jednání. V tomto kroku může 

poplatníkovi i správci daně pomoci judikatura, odborná literatura i komentář ke vzorové 

smlouvě OECD. 

 

6.4 Aplikace přidělujícího pravidla 

Jakmile jsou zjištěna příslušná hmotněprávní ustanovení přidělujícího pravidla, 

je možné aplikovat samotné pravidlo dělby zdanění. Jak je již uvedeno v podkapitole 

5.3, mají tato pravidla několik základních forem podle konkrétního typu ekonomické 

skutečnosti. V některých případech má právo zdanit určitý příjem jak stát rezidence, tak 

stát zdroje, jak je tomu obvykle u zisků podniků dosažených prostřednictvím stálé 

provozovny. V jiných případech je jeden ze smluvních států omezen maximální výší 

zdanění. Toto je obvykle případ zdanění dividend. V některých situacích je zdanění 

v jednom ze smluvních států vyloučeno úplně. Tak je tomu obvykle v případech, kdy 

zisky podniků jednoho smluvního jsou sice dosaženy ze zdrojů plynoucích na území 

druhého smluvního státu, ovšem nikoli prostřednictvím stálé provozovny. Jako další 

příklad lze uvést zisky z mezinárodní dopravy, kdy takové zisky zpravidla může zdanit 

pouze stát rezidence. 

 

6.5 Aplikace metody zamezení dvojímu zdanění 

V případě, že přidělující pravidla dle předchozího kroku umožňují určitý příjem 

či majetek zdanit úplně nebo částečně oběma smluvním státům, je třeba aplikovat 

příslušné pravidlo, které dvojímu zdanění zamezí. Jednotlivým metodám se podrobně 

věnuje podkapitola 5.4 této práce. 

 

6.6 Přechod do vnitrostátního práva 

Jakmile je určena metoda zamezení dvojímu zdanění dle mezinárodní smlouvy, 

je třeba tuto metodu následovat do vnitrostátního práva, které stanoví konkrétní 

podmínky jejího uplatnění. Takovou vnitrostátní úpravu v České republice obsahuje 
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zejména § 38f ZDP. V případě, že by vnitrostátní právo neumožňovalo uplatnit metodu 

vyloučení dvojí zdanění zakotvenou mezinárodní smlouvou, bylo by to porušením 

závazku plynoucího z mezinárodní smlouvy. Pokud by to vedlo ke zdanění v rozporu 

s mezinárodní smlouvou, mohl by se poplatník domáhat přezkumu předmětného 

opatření bez ohledu na opravné prostředky poskytované vnitrostátní úpravou. Daná 

situace rovněž může být důvodem k zahájení dohadovacího řízení mezi smluvními 

státy.    

 

Výše uvedený aplikační postup podléhá určitému zobecnění tak, aby jej bylo 

možné uplatnit ve vztahu k různým mezinárodním smlouvám. Při jeho použití je třeba 

vždy postupovat v souladu s konkrétní smlouvou a rovněž podle konkrétních předpisů 

dle vnitrostátního práva. 
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Závěr 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění se v průběhu dvacátého století staly 

svébytným fenoménem mezinárodního daňového práva. Je až s podivem, že tak velké 

množství států z rozličných právních kultur došlo do značné míry ke shodě ohledně 

principů zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění. Za nositele této shody lze 

považovat vzorové smlouvy OECD a OSN, jež jsou výsledkem několika desetiletí práce 

daňových a legislativních odborníků. Tato spolupráce se přitom týká oblasti tak 

výsostné, jako je právo států vybírat daně. O to jsou shoda a dobré mezinárodní vztahy 

v této oblasti cennější. Uzavírání smluv o zamezení dvojího zdanění považuji za příklad 

dobré mezinárodní spolupráce. 

Naprostá většinu smluv o zamezení dvojího zdanění jsou smlouvy dvoustranné. 

Uzavírání vícestranných smluv se doposud příliš nerozvinulo, přičemž Česká republika 

není účastníkem žádné z takových dohod. Jednoznačnou výhodou dvoustranných smluv 

je to, že mohou dobře reflektovat specifika daňových systémů jednotlivých smluvních 

států. S vyšším počtem stran se tento úkol stává obtížnějším, nehledě na složitost 

sjednávacího procesu a následnou vyšší rezistenci vůči potřebným revizím. Nabízí se 

otázka rozvoje vícestranných dohod mezi státy Evropské unie. V budoucnu neočekávám 

výrazný posun v oblasti sbližování systémů přímých daní členských států, ani rozvoj 

vícestranných dohod v oblasti zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění. 

Pro daňové poplatníky může být problematika mezinárodního dvojího zdanění 

na první pohled nepřehledná. Již samotná skutečnost, že Česká republika má s každým 

státem uzavřenou zvláštní smlouvu, může odrazovat od bližšího studia. Jsem však 

přesvědčen, že aplikace smluv o zamezení mezinárodního dvojího zdanění má svou 

přísnou logiku, po jejímž pochopení se tato úprava nakonec jeví jako poměrně 

srozumitelná. Legislativní kvalita těchto mezinárodních smluv vynikne zejména při 

srovnání s rozsahem a složitostí vnitrostátní úpravy daňového práva, bez níž 

mezinárodní smlouvy nelze aplikovat. 

Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu mezinárodních smluv  

o zamezení dvojího zdanění a uvést východiska důležitá pro správnou interpretaci  

a aplikaci těchto smluv. Domnívám se, že jsem tento cíl splnil. 
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Aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění není vždy zcela bez 

problémů. V této diplomové práci jsem se snažil zaměřit i na ty aspekty, jež mohou 

působit interpretační a aplikační potíže a rovněž upozornit na možné nedostatky  

ve vnitrostátní úpravě. 

Přes značnou rozsáhlost této problematiky mám za to, že se mi v této diplomové 

práci podařilo objasnit teoretická východiska, která lze s odchylkami aplikovat na 

většinu smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou republikou. Domnívám se, 

že i tento dílčí cíl, stanovený v úvodu této práce, se mi podařilo splnit. 
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Název práce v anglickém jazyce 

International Double Taxation 

 

Resumé 

Tématem této diplomové práce je fenomén mezinárodního dvojího zdanění. 

Výběr daní je jedním z projevů státní suverenity. Každý stát vymezuje svými vlastními 

předpisy okruh osob a ekonomických skutečností, jež budou podrobeny zdanění. 

V důsledku toho může nastat situace, že si více států osobuje právo zdanit týž subjekt  

a tutéž skutečnost daní srovnatelné povahy. Takové situace běžně nastávají při 

přeshraničním pohybu pracovních sil, mezinárodních investicích a v řadě dalších 

případů. Dvojí zdanění zatěžuje daňové poplatníky a je překážkou pro mezinárodní 

pohyb osob a kapitálu. 

Státy mohou daňovým poplatníkům poskytnout úlevu jednostrannými 

opatřeními, nicméně účinnějším nástrojem pro zamezení dvojímu zdanění je 

mezinárodní spolupráce. Ve 20. století došlo k rozvoji mezinárodních smluv o zamezení 

dvojího zdanění, jež mají výsadní postavení v rámci daňového práva. Tyto smlouvy 

neslouží pouze jako úleva pro daňové poplatníky, nýbrž jsou základem komplexní 

spolupráce při výběru daní. Proto se tato diplomová práce zaměřuje právě na smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění, které jsou v současnosti neúčinnějším nástrojem k řešení 

kolize daňových předpisů různých států.  

Tato práce se nejprve zabývá smlouvami o zamezení dvojího zdanění v obecné 

rovině, popisuje stručně jejich historii, formu a postavení v právních řádech. Dále se 

podrobněji zaobírá strukturou smluv a věnuje se rozboru jejich jednotlivých částí, 

zejména nejdůležitějších institutů a konkrétních způsobů zamezení dvojímu zdanění. 

V tomto ohledu je kladen důraz na interpretaci smluv. Výklad je zaměřen na smlouvy 

uzavírané Českou republikou a pojednává tedy rovněž o navázání smluv na české 

vnitrostátní předpisy. Tato práce se také zaměřuje na některé aspekty smluv, jež byly, 

nebo by mohly být, předmětem sporů při jejich výkladu a aplikaci, přičemž příslušné 

pasáže jsou doplněny o výtah z relevantní judikatury. 
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Abstract 

The topic of this thesis is the phenomenon of international double taxation. 

Collection of taxes is a manifestation of state sovereignty. Each state lays down its own 

rules determining which persons and economic facts will be subject to taxation. As  

a result a situation may occur that more states claim the right to impose a tax of 

comparable nature on the same fact and entity. Such situations ordinarily occur in 

connection with cross-border labour mobility, international investments, and in many 

other cases. Double taxation is a burden for taxpayers and represents a barrier to 

international movement of persons and capital. 

States may provide relief to taxpayers by unilateral measures. However, a more 

effective instrument for the avoidance of double taxation is international cooperation. 

The 20th century saw the development of international treaties on avoidance of double 

taxation, which have a privileged position in the tax law. These treaties not only serve 

as a relief to taxpayers, but are also the basis of comprehensive cooperation in tax 

collection. Therefore, this thesis focuses on double taxation treaties, which are currently 

the most effective tool for resolving a conflict of tax laws of different states. 

The thesis firstly deals with the treaties on avoidance of double taxation in 

general and briefly describes their history, form and position in legal orders. The thesis 

further deals with the structure of the treaties and covers the analysis of their individual 

parts, especially the most important legal institutions and particular methods for 

avoiding double taxation. In this regard, the thesis emphasizes interpretation of the 

treaties. The text focuses on treaties concluded by the Czech Republic and thus also 

follows the treaties into Czech domestic law. This thesis also addresses some issues of 

the treaties which have been, or could be, the subject of disputes concerning their 

interpretation and application. Those passages are accompanied by relevant judicial 

decisions. 
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