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Mezinárodní daňové vztahy

1. Úvod

Postupný rozvoj mezinárodního obchodu v době od průmyslové revoluce během 19. a 20. století 

ukázal na nutnost řešit překážky, které mezinárodnímu obchodu vznikaly z odlišné právní regulace 

jednotlivých zúčastněných států. První velkou překážkou se v tomto ohledu staly celní poplatky, 

které mnohde přeshraniční obchod zcela znemožňovaly tím, že náklady vzniklé někdy i 

mnohonásobným proclením dalece převyšovaly vygenerovatelný zisk.

S tím, jak se hospodářská přeshraniční spolupráce dále rozvíjela a posilovala, se ukázalo potřebné 

zabývat se u provozování podnikatelských aktivit na území několika států současně i otázkou 

daňových povinností, které při těchto nadnárodních obchodních aktivitách vznikají. Multinárodní a 

nadnárodní společnosti se začaly ve větším počtu objevovat na sklonku 19. a počátkem 20. století, a 

jejich podníkání se ukázalo být výrazně komplikováno dvojím nebo i několikanásobným zdaněním 

mezinárodní obchodní činnosti.

Toto vícenásobné zdanění ve světě v různých formách přetrvává až dodnes, více než 100 let od 

chvíle, kdy byla uzavřena první mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Rakousko-

Uherskem a Pruskem. V dnešním globalizovaném světě, daleko hospodářsky provázanějším a 

mnohem více závislém na mezinárodním obchodu než tomu bylo před sto lety, se přitom překážky 

mezinárodního obchodu v podobě dvojího zdanění jeví ještě tíživější než v minulosti.

Dvojí zdanění vystavuje hospodářské subjekty vyšším nákladům podnikání tím, že z jediného 

příjmů odvádí daň několikrát, a zvyšuje tak jejich náklady oproti situaci, kdy by podnikaly pouze v 

rámci území jediného státu. Náklady navíc způsobuje i složitost regulace mezinárodních daňových 

vztahů, kdy i v případě, že se dvojímu zdanění nakonec subjekt dokáže v souladu s právem 

vyhnout, vznikají mu nemalé náklady na právní servis, který je k přizpůsobení se předpisům 

různých států a právním vztahům mezi nimi nevyhnutelně potřeba.

Přestože mezinárodní ekonomické činnosti otvírají podnikatelům oproti vnitrostátnímu podnikání 

nové možnosti, které tyto překážky v podobě zvýšených nákladů mohou částečně či úplně 

vyrovnávat, a v ideálním případě dokonce i převyšovat, jsou překážky způsobené mezinárodnímu 

obchodu dvojím zdaněním obecně považovány za nežádoucí. Zhruba od dvacátých let 20. století 

pracuje mezinárodní společenství na způsobu, jak se s takovými překážkami vypořádat a 

zredukovat je na možné minimum.

Zamezení dvojímu zdanění je navíc výhodné a žádoucí i přímo pro zainteresované státy. To nemusí 
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být na první pohled zcela zřejmé, státy se totiž prostřednictvím dohod vzdávají části daňových 

příjmů, které by jinak podle své domácí legislativy mohly od ekonomicky aktivních subjektů 

získávat. 

I pro státy ale jsou tyto ztráty vyváženy výhodami fungujícího zamezení dvojímu zdanění. Prvním 

důvodem výhodnosti zamezení dvojího zdanění i pro státy je, že díky snížené ekonomické 

náročnosti přeshraničních hospodářských transakcí se zahraniční obchod pro podnikatelské subjekty 

stává atraktivnějším, mezinárodní ekonomické vztahy nabírají na síle, roste objem obchodů a tím 

dochází také k hospodářskému růstu a zvýšení celkového objemu zdaněných transakcí. I když 

daňové příjmy připadající na stejný objem transakcí jsou nižší, vyšší ekonomická aktivita zapříčiní, 

že státy na uzavření daňové smlouvy nejenom netratí, ale v dlouhodobém horizontu mohou na 

zamezení dvojího zdanění dokonce příjmově profitovat.

K této základní motivaci se přidávají i některé další. Jednou z nich je reciprocita ujednání v 

daňových smlouvách. Pokud stát chce zajistit, aby jeho ekonomické subjekty netrpěly dvojím 

zdaněním a nebyla tak blokována jejich zdanitelná ekonomická aktivita, nezbývá mu, než nabídnout 

druhému státu určité vlastní ústupky. Z důvodů obdobných těm v předchozím odstavci na takovém 

recipročním ujednání ve výsledku získávají oba dva státy. Zamezení dvojího zdanění navíc také 

může být pro vládu způsobem, jak získávat politické body u svých daňových rezidentů voličů, kteří 

jsou ekonomicky aktivní na území několika různých států. Uzavření dohod o zamezení dvojího 

zdanění těmto subjektům snižuje daňové odvody, a tak na ně v politickém boji může působit 

podobně, jako je ve volebních kampaních využíván slib obecného snížení daní.

Zamezení dvojímu zdanění a zjednodušení daňového práva (a to nejen v případech mezinárodní 

ekonomické aktivity) má pozitivní vliv na výši daňových příjmů ještě z jednoho podstatného 

důvodu. Vysoká míra zdanění, ať už z důvodu mezinárodního dvojího zdanění, či "pouze" vysokých 

daňových sazeb, může vést ke zvýšení motivace podnikatelů své příjmy nepřiznávat či se je 

pokoušet uměle snižovat (např. prostřednictvím převodních cen). Zatímco v případě nízké daňové 

povinnosti rizika spojená s daňovými úniky nejsou vyvážena objemem prostředků, které lze z 

pohledu daňového subjektu "ušetřit", při vysokých sazbách či nákladném dvojím zdanění se 

podnikatelé mohou domnívat, že jejich protiprávní chování, které daňový únik představuje, je 

dostatečně opodstatněno, a riziko s ním spojené se jim vyplatí podstoupit. 

Bez dostatečně úzké mezinárodní spolupráce v daňové oblasti pak daňové správy států ani nemusí 

mít k dispozici efektivní nástroje, aby s těmito úniky dokázaly účinně bojovat. Protože mezinárodní 

spolupráce ve věcech daní je v praxi často nedílně spojena s řešením otázek dvojího zdanění, bude 

neexistence prvého i druhého (a zpravidla ve vzájemné kombinaci) výskyt daňových úniků jenom 

zvyšovat.
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Tato práce si bere za cíl prozkoumat mezinárodní daňové vztahy v té podobě, jak jsou dnes 

mezinárodními i vnitrostátními právními dokumenty upraveny, a to v kontextu jejich historického 

utváření a vývoje. Největší prostor bude dán otázkám dvojího zdanění v oblasti přímých daní, a to 

především daním z příjmu, které jsou v kontextu mezinárodních daňových vztahů vůbec nejčastěji 

řešenou otázkou, a na rozhodování podniků zda se pustit do určité hospodářské činnosti mají 

zdaleka největší vliv.

Stranou ale nebudou ponechány ani otázky mezinárodních daňových vztahů v oblasti nepřímých 

daní, a také dalších daňových vztahů vznikajících v daňovém právu v souvislosti s vyměřováním a 

výběrem daní, např. mezistátní spolupráce a předávání informací při potírání daňových úniků či 

přeshraniční vymáhání daňových nedoplatků.

 Veškeré nastíněné vztahy pak budou prozkoumány jak z pohledu řešení nabízeného vnitrostátním 

právním řádem ČR, tak pokud jde o jich se týkající předpisy evropského práva. Tam, kde je to 

relevantní, což je především oblast přímých daní z příjmů a majetku, přijde řeč i na mezinárodní 

daňové vztahy v kontextu práva mezinárodního.

2. Základy daňové teorie v kontextu mezinárodních vztahů

2.1. Daň

Abychom se mohli pustit do zkoumání daňových vztahů s mezinárodním prvkem, je třeba si 

nejprve ujasnit základní pojmy daňového práva. Tím nejdůležitějším je samozřejmě samotný pojem 

daň, který je z pochopitelných důvodů ústředním bodem daňového práva. 

Co je to daň? Česká finančněprávní teorie tradičně pro definování daně používá multifaktorovou 

definici. Shrnout ji lze například tak, jak ji uvádí Jan Aleš ve své knize z počátku devadesátých let:

"Finanční věda definuje daně jako jednorázové nebo opakované (běžné) platební povinnosti, které 

jsou ukládány státem na úhradu státních výdajů s ohledem na příjmové a majetkové poměry 

povinné osoby (poplatníka), aniž by poplatníku zaplacením daně vznikl nárok proti státu na 

poskytnutí konkrétního protiplnění."1

Jde tedy o jednostrannou platbu, kterou stát ukládá na základě zákona, a to bez toho, aby z ní 

povinnému vyplývala nějaká zvláštní práva či nároky. Na služby státu, které stát prostřednictvím 

daněmi financovaných rozpočtů zajišťuje, mají totiž obecně nárok i ti, komu přímá daňová 

povinnost nevzniká či nevznikla. Určujícím faktorem při vzniku daňové povinnosti jsou u přímých 

daní majetkové a příjmové poměry dotyčné osoby, na jejichž základě bývají různé daně 

1 ALEŠ, Jan. Dvojí zdanění v zahraničním obchodě. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Československá obchodní a 
průmyslová komora, 1991,  ISBN 8070032049, s. 9.
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vyměřovány (příkladem budiž daně z příjmu, daně z nemovitého majektu, daně z dědictví). U 

nepřímých daní je zdaněna spotřeba určitého statku (například DPH, spotřební daně). Plátcem daně 

u nepřímých daní je jiná osoba, než na kterou ekonomicky dopadají.

2.2. Omezená a neomezená daňová povinnost, daň občanská

Státy si zpravidla osobují právo ukládat daně ze všech ekonomických aktivit, které probíhají na 

jejich území, nezávisle na tom, kdo tyto aktivity provozuje. Takové zdanění se označuje za zdanění 

ve státě zdroje a za daňovou povinnost omezenou.

Kromě toho ale také daní své rezidenty, tedy osoby, které se na území státu dlouhodobě zdržují, ze 

všech jejich příjmů nezávisle na tom, odkud tyto příjmy pochází. Toto zdanění celosvětových 

příjmů se nazývá zdaněním podle daňové domicilu či rezidentství a všeobecně je označováno jako 

neomezená daňová povinnost.

Dva státy světa, Spojené státy americké a Eritrea, navíc uvalují ještě jeden speciální typ daně - daň 

občanskou. Specifikum občanské daně spočívá v tom, že občané dané země platí daně ze svých 

celosvětových příjmů, ať už se zdržují a mají daňovou rezidenci kdekoliv. V praktické rovině pak v 

případě Spojených států jde především o povinnost podat nezávisle na státu rezidence v USA 

daňové přiznání. Zajímavostí je, že za nepodání příslušných přiznání hrozí občanům Spojených 

států nezřídka větší sankce, než za samotné neodvedení vzniklé daně. Eritrea zase daní všechny své 

občany nerezidenty daní ve výši 2 procent z příjmů vzniklých mimo její území. Ve specifických 

situacích užívá některých prvků občanské daně v omezené míře i několik dalších zemí.2

2.3. Právní dvojí zdanění a dvojí nezdanění

Díky souběhu zdanění příjmů ve státě zdroje a ve státě rezidence (a potažmo navíc ještě ve státě 

občanství) dochází k jevu, který právo zabývající se mezinárodními daňovými vztahy označuje jako 

mezinárodní právní dvojí zdanění. Dvojí zdanění je nežádoucí z důvodů, které již byly nastíněny 

výše v úvodu, tedy že zvyšuje náklady na všechny ekonomické aktivity přesahující území jednoho 

státu, čímž brzdí mezinárodní obchod a  spolupráci, a zabraňuje tak globálnímu ekonomickému 

rozvoji a s ním spojenému zvyšování životní úrovně obyvatel. 

Státy se proto snaží dvojí zdanění omezovat, a to jak vnitrostátní legislativou, která obvykle k 

tomuto účelu obsahuje několik základních ustanovení, tak formou mezinárodních dohod, zpravidla 

dvoustranných, které v případě svého uzavření mají před vnitrostátní úpravou přednost v těch 

věcech, které upravují. Zpravidla jsou vůči vnitrostátnímu zákonu lex specialis, protože upravují 

vzathy jen s druhým smluvním státem, či u některých států, včetně ČR, mají tyto smlouvy před 

2 International Taxation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2013-07-05]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/International_taxation 
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zákonem přednost přímo z ústavy.

Méně častými, nicméně vyskytujícími se důvody dvojího zdanění mohou pak být také kolize 

zdanění toho typu, že se několik států současně považuje buď za stát rezidentský, a uvalují 

neomezenou daňovou povinnost, nebo že se vůči určitému příjmu více států považuje za stát zdroje, 

a uvalují na něj daňovou povinnost omezenou. 

V rámci mezinárodních daňových vztahů se státy snaží předcházet i dvojímu nezdanění, tedy 

situaci, kdy příjem nezdaní z různých důvodů ani stát zdroje, ani stát rezidence jeho skutečného 

vlastníka. Taková situace sice nepoškozuje poplatníka a nemá negativní vliv na přeshraniční 

ekonomické aktivity, poškozuje ale státy zdroje i stát rezidence, které pomocí výběru daní financují 

své veřejné rozpočty. Ideálním stavem proto je, pokud celková výše zdanění odpovídá výši, v jaké 

by příjem byl zdaněn, pokud by byl zdaněn jen v jednom či jen v druhém zainteresovaném státě, a 

taková celková daň je podle předem známých pravidel rozdělena mezi zainteresované státy.

2.4. Vnitrostátní dvojí zdanění, ekonomické dvojí zdanění

Mezinárodní právní dvojí zdanění je třeba odlišovat od dvojího právního zdanění vnitrostátního, 

stejně jako od ekonomického dvojího zdanění. V případě vnitrostátního právního dvojího zdanění 

se jedná například o dvojí zdanění příjmů či majetku ve státech federálních, kde daní příjem či 

majetek jak dílčí region, tak federace jako celek. 

V případě ekonomického dvojího zdanění se pak z právního úhlu pohledu vůbec nejedná o dvojí 

zdanění. Nejde totiž o případ, kdy ze shodného důvodu uvaluje daň na jeden subjekt více různých 

autorit. Naopak jde o situaci, kdy je shodný příjem daněn u několika různých subjektů, přičemž 

takto může být zdaněn stejným úřadem, různými úřady stejného státu nebo i úřady různých států (v 

posledním případě půjde o mezinárodní ekonomické dvojí zdanění). Typickým příkladem 

mezinárodního ekonomického dvojího zdanění je zisk společnosti s ručením omezeným, který je 

poprvé daněn na úrovni společnosti, a znovu tehdy, pokud je dále vyplácen jejím společníkům. U 

mezinárodního ekonomického dvojího zdanění mohou být příkladem některé specifické situace, 

kdy dividendy z příjmů akciové společnosti plynou poplatníkovi v jiném smluvním státě. Zatímco 

jeden stát může dlesvého práva tyto dividendy danit při vyplácení akciovou společností, která bude 

subjektem daně z vyplácených dividend, druhý stát je zdaní jako příjem majitele akcií, z jejichž 

držby právo na tuto dividendu plyne.

2.5. Pojem mezinárodních daňových vztahů

Abychom se mohli pustit do zkoumání mezinárodních daňových vztahů, je vhodné začít 

prozkoumáním tohoto pojmu. Co přesně si pod ním představit?
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Prvním důležitým momentem je, že ve skutečnosti nejde o vztahy mezinárodní v původním 

významu slova, tedy o vztahy mezi národy. Z tohoto úhlu pohledu by bylo přesnější použití výrazu 

mezistátní. Použití pojmu mezinárodní je nicméně zakořeněno, a i přes svou jistou nepřenost se 

vžilo.Vztahuje se k období vývoje mezinárodního práva veřejného, kdy užití tohoto pojmu i přes 

jeho jistou nepřenost dostalo přednost před výrazem "mezistátní".3

Jak napovídá druhá část pojmu, jedná se zároveň o daňové vztahy. Za daňový vztah se považuje 

vztah vznikající z daňové povinnosti, v jehož rámci má subjekt veřejného práva (tedy stát nebo 

orgán územní samosprávy) oprávnění k inkasu daně vůči subjektu soukromého práva (fyzická nebo 

právnická osoba), a tento subjekt soukromého práva má povinnost se tomuto oprávnění podřídit a 

daň odvést.4

Za daňově právní vztah lze pak považovat i další vztahy a povinnosti, které vznikají z daňových 

předpisů, přestože z nich přímo nevzniká právo státu na zaplacení daně. Tak například i poplatník, 

který podle zákonné metody výpočtu nemá povinnost platit daň, protože nedosáhl dostatečně 

vysokých příjmů, může mít zákonnou povinnost podat daňové přiznání.

Za mezinárodní daňové vztahy lze považovat ty daňové vztahy, v nichž existuje přeshraniční prvek. 

Jak je již výše zmíněno, nejde o vztahy mezinárodní v etymologickém smyslu slova, přesnější by 

bylo použití pojmu mezistátní. Ani užití tohoto pojmu by ale nebylo zcela přesné, a skutečnosti by 

lépe odpovídalo označení "daňové vztahy s mezinárodním prvkem". 

Důvodem je povaha daňově právních vztahů. Ty nevznikají mezi státy navzájem, ale mezi státem a 

osobou soukromého práva. Slovo mezinárodní, i pokud se přikloníme k významu, který se pro něj 

zažil v rámci mezinárodního práva veřejného, ovšem implikuje vztah mezi státy navzájem. Přestože 

takové mezinárodní vztahy v oblasti daňových vztahů s přeshraničním prvkem najdeme, například v 

podobě mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, které uzavírají státy mezi sebou, vztahy 

mezi poplatníkem a  úřadem, kteréjsou hlavním smyslem daňového práva, za mezinárodní v 

klasickém smyslu označit nelze, ani pokud poplatník je z jiného státu, než jemuž přísluší daný úřad. 

Mezinárodní prvek, který je v daňovém vztahu obsažen, může mít několik podob. Takový vztah 

může obsahovat cizí subjekt daně (tím bude například zahraniční poplatník), příslušný k jinému 

státu, než úřad, vůči němuž daňová povinnost vznikla. Může ale také jít o cizí předmět daně 

(například zdanění zahraničního příjmu tuzemského poplatníka), a nebo daňový vztah může mít cizí 

obsah (půjde o práva a povinnosti v daňovém vztahu týkající se zahraničního teritoria, například 

spolupráce správců daní z různých států).5

3 ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 503 s. 
Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3800-321, s. 24.

4 Rozhovor s Marií Karfíkovou. In: IHned.cz [online]. 2013 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 
http://pravniradce.ihned.cz/c1-59407180-pro-ty-co-maji-radi-zmeny-je-oblast-danovych-predpisu-rajem 

5 KOTÁB, Petr. Mezinárodní dvojí zdanění. 2013. Dostupné z: www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404047256/ 
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2.6. Prameny regulace mezinárodních daňových vztahů

Mezinárodní daňové vztahy jsou regulovány na více právních úrovních. Za první a nejdůležitější 

takovou úroveň lze považovat vnitrostátní zákony každé země, které kromě obecné úpravy daní 

zpravidla obsahují také základní úpravu mezinárodních daňových vztahů. Vnistrostátní úprava je v 

praxi použitelná vždy, až na případy, kdy odchylná ustanovení obsahuje předpis, který má před 

zákonem aplikační přednost.

Existují ale další dva typy právních norem, které mohou ovlivňovat právní režim daňových vztahů s 

mezinárodním prvkem. Jedná se o předpisy práva evropského a mezinárodní smlouvy v daňové 

oblasti.

Předpisy evropského práva se uplatní především v oblasti nepřímých daní, kde tvoří stěžejní část 

regulace, méně pak v oblasti přímých daní, kde několik směrnic upravuje pouze dílčí otázky 

přeshraničního zdanění a mezinárodní spolupráce. Protože jde převážně o směrnice, působí 

předpisy evropského práva nepřímo, prostřednictvím vnitrostátních zákonů, které se jejich 

požadavkům přizpůsobují. 

Za další předpisy evropského práva, které v otázce mezinárodního zdanění hrají roli, lze považovat 

dohody sjednané Evropskou unií se třetími státy.

Předpisy mezinárodního práva v daňové oblasti zahrnují především dvoustranné a v menší míře i 

vícestranné mezinárodní smlouvy. Tyto smlouvy jsou mezi státy uzavírány primárně v oblasti 

zamezení dvojího zdanění. Používané jsou i smlouvy o spolupráci daňových úřadů smluvních států 

za účelem předcházení daňovým únikům a jejich potírání.

V případě mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění platí, že jejich použití pouze v určitých 

ohledech upravuje či doplňuje režim stanovený vnitrostátními zákony, rozhodně jej ale nevylučuje 

jako celek. Naopak, vnitrostátní právní režim bude rozhodující i pro některé otázky aplikace 

smlouvy, které mu smlouva prostřednictvím svých ustanovení výslovně přenechává. Například 

otázka určení daňového rezidenství vychází primárně z národní legislativy, smlouvy pouze určují 

pravidla pro řešení případných kolizí dvojího rezidenství.

3. Daně nepřímé

Nejen u daní přímých, ale i ve vztazích vznikajících z nepřímých daní nastávají situace, kdy daňový 

vztah obsahuje mezinárodní prvek. U nepřímých daní sice činí v praxi daleko menší problémy než u 

daní přímých, přesto je třeba režimu nepřímých daní v této práci určitý prostor věnovat.

Nepřímé daně se dělí na univerzální (například DPH, daň z obratu) a selektivní (spotřební daně, 
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daně z energií ap.). Společným znakem nepřímých daní je, že je neodvádí osoba, kterou skutečně 

ekonomicky zatěžují. Zatímco daň fakticky nese koncový spotřebitel, který ji platí v ceně zboží či 

služby, státu ji odvádí obchodník, výrobce nebo osoba poskytující zdaněnou službu.

3.1. Princip země původu a princip země určení

Nepřímé daně zdaňují spotřebu. V případě univerzálních nepřímých daní jde o veškerou spotřebu, v 

případě selektivních pouze o spotřebu některých specifických statků, kde je taková daň 

opodstatněná. Selektivní daně bývají uvalovány především z důvodů vyšších rizik poškození 

lidského zdraví či vysoké zátěže životního prostředí, která bývají s těmito statky spojena, buď ve 

fázi jejich výroby nebo při jejich konzumaci.

Nepřímé daně umožňují dva přístupy ke zdanění zboží a služeb. Jedná se o princip země původu a 

princip země určení. Princip země původu spočívá v tom, že zboží je nepřímé dani podrobeno ve 

státě, kde je vyrobeno, nezávisle na tom, kde dochází ke skutečné spotřebě. Naopak princip země 

určení zdaňuje zboží či službu v místě, kde dochází k jejich spotřebování.

Srovnání obou principů je důležité zejména právě při přítomnosti přeshraničního prvku v daňovém 

vztahu. Pokud totiž dojde k situaci, kdy země původu zboží či služby zdaňuje odle principu původu, 

zatímco země, kde dochází ke spotřebě, zdaňuje dle principu země určení, dochází ke dvojímu 

zdanění zboží či služeb. V zrcadlově obrácené situaci by zase mohlo dojít ke dvojímu nezdanění.

Z toho důvodu se Evropská unie v době, kdy v 60. letech počala s harmonizací nepřímých daní, 

přiklonila k principu zdanění ve státě spotřeby. Tento princip znamená mimo jiné osvobození 

exportu od nepřímých daní, a naopak aplikaci nepřímých daní na zboží dovezené ze třetích zemí.6

ČR jako člen Evropské unie aplikuje systém nepřímých daní podle evropské legislativy. Mezi 

univerzální nepřímé daně se proto u nás řadí DPH, mezi selektivní nepřímé daně patří spotřební 

daně (daň na pohonné hmoty, tabákové výrobky, daň z lihu) a energetické daně (daň z plynu, daň z 

pevných paliv, daň z elektřiny).

3.2. DPH

Daň z přidané hodnoty je na evropské úrovni upravena směrnicí 2006/112/ES o společném systému 

DPH, ve znění pozdějších předpisů. Tuto směrnici členské státy samostatně implementovaly, 

přičemž jim byla poskytnuta jistá volnost. Mezi státy se tak mohou lišit například sazby daně z 

přidané hodnoty vybírané na různé druhy zboží a služeb. 

V České republice DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ten byl v roce 

6 Harmonizace nepřímého zdanění v Evropské unii. NERUDOVÁ, Danuše. Účetní kavárna [online]. 2005 [cit. 2014-
05-06]. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d1504v1480-harmonizace-neprimeho-
zdaneni-v-evropske-unii/ 
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2008 výrazně novelizován, mj. i za účelem zapracování výše zmíněné směrnice.

U daně z přidané hodnoty je hlavním hlediskem pro její uplatnění místo zdanitelného plnění. Podle 

určení tohoto místa se rozhoduje, podle právního řádu kterého státu bude DPH uvaleno. 

Mezinárodní prvek může v případě DPH nastat dvěma způsoby. Prvním je pořízení zboží z jiného 

členského státu, tím druhým je dovoz a vývoz zboží, za který předpisy upravující DPH považují 

dovoz zboží ze státu mimo daňové území EU a vývoz tamtéž. V obou případech platí, že za místo 

zdanitelného plnění je při mezinárodní přepravě považováno místo, kde se zboží nachází po 

ukončení přepravy. Režim DPH se tedy vždy bude řídit právem státu místa, kam bylo zboží 

dovezeno.

Pořízením zboží z jiného členského státu se rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím 

od osoby registrované k dani v jiném členském státě, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z 

jiného členského státu.7 V případě pořízení zboží z jiného členského státu vzniká daňová povinnost. 

K osvobození od daňové povinnosti dochází jen tehdy, pokud je pořizované zboží osvobozeno od 

daně v každém případě.8

Protipólem je dodání zboží do jiného členského státu. Aby se předešlo dvojímu zdanění, je každé 

takové dodání osvobozeno od daňové povinnosti s nárokem na odpočet daně ve státě, z něhož je 

dodáváno,vždy, pokud je předmětem daně ve státě, do něhož je dodáváno.9

Za dovoz zboží je považován vstup zboží z třetí země na daňové území Evropské unie. Takový 

dovoz zboží je zdaněn až v zemi, kde je zboží uvedeno do příslušného celního režimu (především 

režimy volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení a režim dočasného použití s 

částečným osvobozením od dovozního cla).10 Dovoz zboží je osvobozen od daně je-li zboží 

přiznáno osvobození od cla, a také v případě, že je zboží osvobozeno od daně v každém případě. 

Protipólem je vývoz zboží (tj. dodání zboží z území EU do třetí země nebo do svobodného 

pásma11), který je osvobozen od daně v případě, že je odeslání či přeprava provedeno prodávajícím 

nebo jím zmocněnou osobou, a nebo kupujícím či jím zmocněnou osobou, pokud kupující není 

rezidentem v České republice.

3.3. Spotřební daně

Poněkud jednodušší je situace u spotřebních daní. Ty upravuje na evropské úrovni směrnice 

92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, 

7 HAVEL, Tomás. Daň z přidané hodnoty 2011: vyklad je zpracovan k pravnimu stravu ke dni 1.4.2011. Vyd. 8. 
Praha: Wolters Kluwer CR, c2011, 152 p. ISBN 978-807-3576-226, s.58.

8 Ibid., s. 62.
9 Ibid., s. 63.
10 Ibid., s. 72, 73.
11 Ibid., s. 75.
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která pro Evropskou unii harmonizuje předmět zdanění a minimální sazby. V České republice jde o 

zákon 353/2003 sb.ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem spotřební daně jsou vybrané výrobky vyrobené nebo dovezené na daňové území EU, 

pokud již nebyly spotřební daní jednou zdaněny. Daňová povinnost u spotřebních daní vždy 

vnzniká dovozem či výrobou, zdanění probíhá v zemi určení, tedy v zemi spotřeby výrobku, na 

který je spotřební daň uvalena.

Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká vedle případů porušení předpisů či ztráty a zničení zboží 

především uvedením zboží do volného daňového oběhu. Za uvedení do volného daňového oběhu je 

považováno vydání zboží osobám, které nejsou provozovateli daňového skladu. Tím je místo 

zdanitelného plnění určeno dostatečně přesně, aby u spotřební daně nemohlo dojít k situaci dvojího 

zdanění.

3.4. Energetické daně

Energetické, či někdy také ekologické daně jsou daně obdobné spotřebním daním, uvalované na 

spotřebu zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřinu. Společným znakem 

těchto daní je, že daňová povinnost vzniká především okamžikem dodání konečnému spotřebiteli. 

Ostatní převody jsou od daně osvobozeny.12 Tím je naplněn princip země určení (princip zdanění 

podle místa potřeby), čímž je také zajištěno, že nemůže dojít ke dvojímu zdanění v přeshraničních 

daňových vztazích.

4. Daně přímé

V oblasti přímých daní existuje podstatně nižší koordinace mezi státy, Evropská unie nechává 

otázku přímých daní až na velmi dílčí výjimky na vnistrostátní úpravě každé země. Daňové vztahy 

s mezinárodním prvkem proto v oblasti přímých daní přináší daleko větší problémy, než v oblasti 

daní nepřímých. Pro větší složitost daňových vztahů v této oblasti, především větší problémy se 

zabráněním dvojímu zdanění, bude přímým daním věnována následující část této práce.

Mezinárodní daňové vztahy v oblasti přímých daní řeší vedle vnitrostátního daňového práva také 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které jsou, až na některé výjimky, zpravidla dvoustranné 

povahy. Pokud jde o evropské právo, existuje několik směrnic, které upravují dílčí otázky v oblasti 

zamezení dvojímu zdanění, vesměs jde ale o ustanovení pro velmi specifické případy vhodné 

zvláštního zřetele unijního práva. Další směrnice se zabývají přehraniční spoluprací v oblasti správy 

12 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, xxx, 519 s. Právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7, s. 191, 192.
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daní, vymáhání pohledávek a úprav základu daně při aplikaci pravidla tržního odstupu.

4.1. Vnitrostátní právo

České právo zná jen jedinou daň z majetku, a to daň z nemovitých věcí. Tato daň se vztahuje na 

pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí, a na stavby, pokud tyto stavby a pozemky 

splňují podmínky definované zákonem č. 338/1992 Sb. U daně z nemovitých věcí nicméně v praxi 

žádné problémy se dvojím zdaněním nevznikají.

Složitější je situace u daně z příjmů právnických a fyzických osob. Vnitrostátní úpravu daňových 

vztahů s mezinárodním prvkem obsahuje v tomto případě zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. 

Tato úprava se použije tehdy, pokud nestanoví jinak mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána. To vyplývá nejen z Ústavy, ale i ze znění § 37 tohoto zákona.

Zákon a dani z příjmů upravuje základní instuty daňových vztahů s mezinárodním prvkem a 

upravuje postup v některých situacích. Zákon zejména stanoví kritéria pro určování daňové 

rezidence fyzických a právnických osob (§2, §17 ZDP), definici pojmu skutečného vlastníka příjmů 

(§19 odst. 6), typy příjmů, které se v případně nerezidentů považují za příjmy ze zdrojů na území 

České republiky, včetně definice stálé provozovny (§22 ZDP), sazby daně aplikované na tyto 

příjmy (§36 ZDP), způsoby výběru této daně (§38d ZDP) a metody zamezení dvojímu zdanění 

rezidentů v případě příjmů ze zahraničí (§ 38f).

Pokud jde o určení daňového rezidentství, neodlišuje se zákonná úprava výrazným způsobem od 

úpravy mezinárodních smluv. Fyzická osoba se za daňového rezidenta považuje tehdy, pokud má na 

území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje. Za bydliště se přitom považuje 

jakýkoliv stálý byt, kdy lze z okolností usuzovt na úmysl poplatníka se zde trvale zdržovat. 

Odlišnost existuje v případě hlediska, zda se poplatník v ČR trvale zdržuje. Zatímco mezinárodní 

smlouvy nestanoví časový limit, a otázka bude posuzována vzhledem k okolnostem, ZDP stanoví, 

že za poplatníka obvykle se zdržujícího v ČR je považován ten, pokud jeho pobyt v kalendářním 

roce dosáhne alespoň 183 dnů. Právnické osoby se považují za daňové rezidenty v ČR tehdy, pokud 

zde mají své sídlo nebo místo svého vedení. I zde tedy existuje drobná odlišnost oproti 

mezinárodním smlouvám, které uplatňují pouze hledisko místa skutečného vedení.

Za speciální zmínku stojí také §38f ZDP, který upravuje metody zamezení dvojímu zdanění. Ten se 

totiž týká pouze případů, kdy je uzavřena mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění. Tento 

paragraf v takovém případě upravuje detailní postup aplikace různých metod dvojího zdanění, který 

mezinárodní smlouvy nechávají právě na vnitrostátní úpravě každého státu. 

V případě, že mezinárodní smlouva uzavřena není, může poplatník využít alespoň výhod 

plynoucích z §24 ch) ZDP, který umožňuje zaplacenou daň započítat do výdajů na dosažení příjmu, 
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pokud nebyla započtena dle mezinárodní smlouvy a §38f. Díky snížení daňového základu se 

výsledné dvojí zdanění sice sníží, zpravidla mu tím ale nebude zabráněno docela. 

4.2. Evropské právo

Evropské právo obsahuje v oblasti přímých daní 7 zásadních dokumentů, které jsou důležité pro 

právní režim členských států Evropské unie. Jedná se o čtyři směrnice v oblasti zamezení dvojímu 

zdanění, dvě směrnice v oblasti přeshraniční spolupráce a jednu úmluvu mezi členskými státy.13 

4.2.1. Evropské předpisy pro zamezení dvojímu zdanění

V případě zamezení dvojímu zdanění jde o směrnici 2011/96/EU o společném systému zdanění 

mateřských a dceřinných společností z členských států, směrnici 2003/49/ES o společném systému 

zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, 

směrnici 2009/133/ES o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních a převodech majetku a 

výměnách podílů, a nakonec také směrnici 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů 

úrokového charakteru.

Směrnice 2011/96/EU o mateřských a dceřinných společnostech má za cíl především vyrovnání 

podmínek spolupráce mateřských a dceřinných společností z různých států s podmínkami, které 

mají stejně spřízněné společnosti působí-li obě v rámci jednoho členského státu. Směrnice 

zabraňuje dvojímu zdanění kombinací zákazu zemi rezidence dceřinné společnosti zdanit distribuci 

dividend srážkovou daní, a zároveň příkazu zemi rezidence mateřské společnosti vyjmout 

dividendy vyplacené dceřinnou společností ze zdanění nebo poskytnout zápočet na daň touto 

dceřinnou společností zaplacenou. Stejné pravidlo se uplatní, pokud je dividenda vyplácena stálé 

provozovně společnosti z členskéhostátu, v takovém případě musí vynětí či zápočet poskytnout jak 

stát, kde je stálá provozovna umístěna, tak stát rezidence společnosti, o jejíž stálou provozovnu se 

jedná. V českém právu byla tato ustanovení implementována v § 19 odst. 1 ZDP.

Druhá zmíněná směrnice, 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků, 

funguje obdobným způsobem jako první. Danit úroky a licenční poplatky nicméně zakazuje pouze 

státu společnosti či stálé provozovny, která platbu provádí. Stát společnosti, které je platba 

vyplácena, ve svém zdanění není směrnicí nijak omezen.

Směrnice 2009/96/EU o společném systému zdanění při přeměnách společností má za cíl tvorbu 

takového právního rámce, v němž by společnostem nebyly kladeny překážky při přizpůsobování 

požadavkům společného trhu a a při zvyšování konkurenceschopnosti, pokud k nim přistupují 

formou restrukturalizace fúzí, rozdělením, převodem aktiv nebo výměnou akcií, jen proto, že 

13 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, xxx, 519 s. Právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7, s. 167.
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zúčastněné společnosti pochází z různých členských států. Cílem je neutrální daňový režim těchto 

přeshraničních přeměn společností a zemezení jejich dvojímu zdanění. Směrnice stanoví jako 

hlavní způsob daňového zvýhodnění pro přeshraniční restrukturalizace odložení zdanění 

kapitálových zisků až do doby následného prodeje aktiv.14 Tím je zjednodušena možnost aplikace 

metody zápočtu daně. Směrnice je promítnuta především v ustanoveních §23a až §23d ZDP.

Směrnice 2003/48/ES o zdanění úrokových příjmů z úspor pak stanoví povinnost členských států, 

aby namísto uvalení srážkové daně na tyto typy příjmů o jejich výši informovaly stát rezidence 

vlastníka těchto příjmů. Tyto příjmy poté daní pouze stát rezidence poplatníka. Některé státy 

nicméně mají z tohoto režimu výjimku, a za účelem ochrany bankovního tajemství mohou danit 

úroky připsané rezidentům členských států na svém území srážkovou daní 35 procent, za podmínky, 

že výnos této daně poté anonymně předávají státu rezidence poplatníka.15

4.2.2. Evropská přeshraniční spolupráce v oblasti přímých daní

Další evropské předpisy se zabývají přeshraniční spoluprací v oblasti daní. Jedná se o směrnici rady 

2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní, směrnici 2010/24/EU o vzájemné pomoci při 

vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, a Úmluvu o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s 

úpravou zisků sdružených podniků, vydanou pod číslem 90/436/EHS.

Směrnice 2011/16/EU upravuje spolupráci správních úřadů členských zemí v oblasti všech 

povinností ukládaných daňovým právem, přímých i nepřímých daní, s výjimkou těch, u nichž je 

spolupráce již upravena jinými předpisy. V praxi do režimu směrnice nepatří DPH, celní poplatky, 

spotřební daně, příspěvky na povinné sociální zabezpečení, veřejné poplatky a poplatky smluvního 

charakteru, ustanovení se proto uplatní primárně na vztahy vznikající v oblasti přímých daní. 

Součástí směrnice je seznam úřadů členských států (vydaný Evropskou komisí), které jsou příslušné 

k poskytování informací podle ustanoveného režimu.

Příslušný úřad musí na požádání předat veškeré informace, které má k žádosti k dispozici, či 

provést vyžádaný úkon, a to podle procesních předpisů, podle kterých postupuje ve svých vlastních 

záležitostech či v případě dožádání jiného úkonu ze strany jiného úřadu ze svého státu. Pro 

příslušné úřady je zároveň stanovena povinnost automatického předávání informací do ostatních 

členských států, pokud se tyto informace týkají daňových rezidentů těchto ostatních členských zemí 

a stanovených typů zdaňovaných položek. Příslušné také zároveň mají povinnost v rámci tzv. 

14 PELC, Vladimír. Daně z příjmů: s komentářem 2014 : zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s komentářem, 
účinný pro rok 2014, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s komentářem, účinný 
pro rok 2014, vyhlášky a nařízení vlády, pokyny a sdělení MF ČR a GFŘ, judikatura. 14. aktualiz. vyd. Olomouc: 
Anag, 2014, 1119 s. Daně (ANAG). ISBN 978-807-2638-673, s. 493.

15 European Union withholding tax. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2014-05-01]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_withholding_tax 
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spontánní výměny informací ve stanovených případech informovat úřady ostatních členských států 

nad rámec automatické výměny informací.16

Směrnice 2010/24/EU upravuje spolupráci v oblasti vymáhání pohledávek, které vznikly z daní, 

poplatků, cel a jiných povinností, které byly uloženy členskou zemí EU, ve prospěch členské země 

EU nebo ve prospěch Evropské unie jako celku. Součástí směrnice je seznam příslušných úřadů 

vydaný Evropskou komisí. Příslušný úřad musí předat jinému příslušnému úřadu veškeré informace 

nutné k vymáhání jeho pohledávky, ledaže by požadovanou informaci k vymáhání stejného typu 

pohledávky ve své vlastní zemi sám nemohl získat, nebo by předáním informace by došlo k 

porušení obchodního, průmyslového nebo profesního tajemství, nebo by předání informace ohrozilo 

národní bezpečnost či porušovalo předpisy země, o jejíž úřad se jedná. Za stanovených podmínek 

také může příslušný úřad jednoho členského státu požadovat od příslušného úřadu jiného členského 

státu, aby dožádaný úřad jeho pohledávku vymáhal za něj, a dožádaný úřad má povinnost v souladu 

s postupy dle své národní legislativy této žádosti vyhovět.17

Úmluva 90/436/EHS obsahuje pravidla postupu pro zamezení dvojího zdanění v případech, kdy 

úřad jedné členské země zahrne v rámci úpravy převodních cen do základu daně sdruženého 

podniku zisk, který již byl zdaněn u sdruženého podniku v jiné členského zemi EU. Na rozdíl od 

mezinárodních dohod o zamezení dvojího zdanění, které v části věnované řešení případů dohodou 

neobsahují ustanovení o nutnosti dvojí zdanění vyřešit, arbitrážní konvence zavazuje členské státy 

vydat rozhodnutí zamezující dvojímu zdanění nejpozději do tří let od předložení případu 

příslušnému orgánu. Státy buď musí přijmout společné řešení, na kterém se vzájemně shodnou, 

nebo, v případě že nedokáží dosáhnout shody, musí přijmout řešení navrhnuté speciálně 

ustanovenou poradní komisí.18

4.3. Mezinárodní právo

Normy mezinárodního práva veřejného sehrávají v oblasti mezinárodních daňových vztahů z oboru 

přímých daní klíčovou roli. Bude jim proto věnován široký prostor v následující kapitole.

16 Administrative cooperation in the field of taxation. In: Europa: Summaries of EU Legislation [online]. 2011 [cit. 
2014-05-07]. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/fi0006_en.htm 

17 Recovery of claims relating to taxes, duties and other measures. In: Europa: Summaries of EU Legislation [online]. 
2010 [cit. 2014-05-07]. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/fi0004_en.htm 

18 Elimination of double taxation (arbitration). In: Europa: Summaries of EU Legislation [online]. 2007 [cit. 2014-05-
07]. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l26038_en.htm; Arbitrážní konvence. In: Finanční  
správa [online]. 2013 [cit. 2014-05-07]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-
dane/Arbitrazni_konvence.pdf 
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5. Daňové vztahy v mezinárodním právu veřejném

Mezinárodní právo veřejné je dnes vůbec nejdůležitější oblastí práva pokud jde o zamezení dvojího 

zdanění v oblasti daní z příjmů a majetku. Celosvětově je uzavřeno více než 2500 dvoustranných a 

vícestranných smluv, jejichž cílem je zabránit dvojímu zdanění osob, které vyvíjí přeshraniční 

ekonomickou aktivitu. Většina z těchto smluv vychází z modelových smluv, které mezinárodní 

společenství začalo vytvářet v první polovině 20. století a jejichž postupné přizpůsobování aktuální 

ekonomické situace pokračuje dodnes. Kromě toho navíc existují i další mezinárodní smlouvy v 

oblasti daní, například v oblasti přehraniční spolupráce za účelem předcházení daňovým únikům.

Tato kapitola se bude zabývat mezinárodním právem v oblasti daňových vztahů s mezinárodním 

prvkem. Nejprve se podívá na historický vývoj, od samých počátků, přes práce Společnosti národů, 

až po současné modelové smlouvy, v čele s v současnosti nejdůležitější modelovou smlouvu 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Dále se pak kapitola bude věnovat přiblížení této 

nejpoužívanější modelové smlouvy v její aktuální podobě z roku 2010, jejíž struktura j určující pro 

většinu uzavřených smluv o zamezení dvojíh zdanění.. Následovat budou další smlouvyNakonec se 

podívá na otázku interpretace mezinárodních daňových smluv, která je v kontextu mezinárodních 

daňových smluv jednou z nejzajímavějších právních otázek.

5.1. Historický kontext úpravy daňových vztahů mezinárodním právem

Mezinárodní úpravy daňových vztahů s mezinárodním prvkem začaly vznikat především jako 

důsledek nutnosti řešení problémů, které vyvstávaly spolu s růstem důležitosti mezinárodního 

obchodu. První aktivity v mezinárodním obchodu jsou doloženy již ze staré Mezopotámie, podobně 

pak na aktivním mezinárodním obchodu stavěly řecká a římská kultura.19 Naopak během 

středověku byl mezinárodní obchod v Evropě významně potlačen, a vzmáhat se opět začal až 

během křižáckých válek a během období kolonizace světa evropskými mocnostmi.

Trvalo nicméně o mnoho déle, než se objevily první dokumenty mezinárodního práva veřejného v 

oblasti finančních vztahů a především daní. K tomu dochází až v 19. století, kdy vzhledem k 

tehdejší ekonomické situaci nabírají především podobu mezinárodních celních dohod. V druhé vlně 

pak přichází i řešení daňových otázek.

5.1.1. Zollverein

Jedním z prvních případů celních dohod byla pruská celní unie Zollverein. V provinciích, které 

19 LYMER, Andrew a John HASSELDINE. The international taxation system. Boston: Kluwer Academic Publishers, 
c2002, xiii, 319 p. ISBN 14-020-7157-4, s. 44.
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Prusko tvořily, vládla počátkem 19. století velmi nejednotná cla, od nízkých až po velmi vysoká, a 

množství takových celních jurisdikcí komplikovalo až znemožňovalo efektivní zahraniční obchod. I 

z tohoto důvodu došlo v roce 1818 na popud Karla Georga Maassena k vnitřnímu celnímu 

sjednocení Pruska. 

Během následujících let se k pruské celní unii postupně připojovaly okolní německé státy, další 

německé státy si vytvářely celní unie vlastní. Postupné sjednocování celního prostoru vyvrcholilo v 

roce 1833 přijetím mezinárodních smluv ustanovujících tzv. Zollverein, jednotný německý celní 

prostor. Ten sjednocoval tři největší německé celní unie, které v té době ve středoevropské oblasti 

existovaly. Do roku 1865 se k celní unii formou mezinárodních smluv postupně připojily i 

Lucembursko, Švédsko a Norsko20, a smlouvy s ní měly uzavřeny i Nizozemí, Velká Británie a 

Belgie21.

Mezinárodní úprava zdanění v dnešním smyslu, tedy pokud jde o zdanění příjmů a kapitálu, pak 

přichází poprvé na scénu v závěru 19. století. V první fázi jde o vnitrostátní úpravu zabránění 

dvojímu zdanění ve federativních státech, nejprve v Německu v roce 1870 a později i ve Švýcarsku 

(1874), Austrálii, USA a Kanadě. Podobné snahy se v druhé fázi objevily i mezi kvazi-nezávislými 

státy, například v rámci Britského impéria. Třetí fáze se pak vyznačuje snahami vytvořit 

mezinárodní úpravy proti dvojímu zdanění i mezi zcela nezávislými státy. Do této kategorie lze 

zařadit první dvoustrannou daňovou smlouvu vůbec, uzavřenou na samém sklonku 19. století (roku 

1899) mezi Rakousko-Uherskem a Pruskem.22

5.1.2. Práce Společnosti národů na modelové smlouvě

První velký posun v rámci mezinárodních daňových vztahů nicméně přichází až v období mezi 

první a druhou světovou válkou. O něj se zasloužila Společnost národů, které počátkem 20. let 

20.století ustanovila čtveřici ekonomů (jmenovitě prof. Bruins z Obchodní univerzity v Rotterdamu, 

prof. Einaudi z Turínské univerzity, prof. Seligman z Kolumbijské univerzity v New Yorku a Sir 

Joshua Stamp, nositel Řádu Britského impéria z Londýnské univerzity), aby prozkoumali možnosti 

zamezení dvojímu zdanění v mezinárodním obchodu.

Jejich zpráva navrhovala čtyři možné přístupy k řešení problému dvojího zdanění:

1) systém s zdanění ve státu zdroje, s dodaněním ve státě rezidence podle pravidel kreditního 

systému, který byl v té době používaný v USA, 

20 Zollverein. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 
2014-02-24]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Zollverein 

21 LYMER, Andrew a John HASSELDINE. The international taxation system. Boston: Kluwer Academic Publishers, 
c2002, xiii, 319 p. ISBN 14-020-7157-4, s. 51.

22 KOBETSKY, Michael. International Taxation of Permanent Establishments: Principles and Policy. Cambridge 
(UK): Cambridge University Press, 2011. ISBN 1139500228, s. 109.
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2) systém úplného osvobození od daně ve státě zdroje,

3) rozdělení zisku podle předem smluvně domluveného scénáře mezi stát zdroje a stát rezidence, a

4) preference státu zdroje nebo státu rezidence podle typu příjmu a toho, ke kterému státu má daný 

příjem užší vazbu.23

Ve stejné době bylo rozhodnuto,že společně s dvojím zdaněním je nutné řešit i problémy daňových 

úniků. Na základě dalších jednání a práce nově vytvořené komise Technických expertů a později i 

Komise pro dvojí zdanění a daňové úniky byly v roce 1927 předloženy mezinárodnímu společenství 

čtyři modelové smlouvy. První dvě se zabývaly úpravou týkající se dvojího zdanění (v obecných 

případech a v případě právního nástupnictví), další dvě modelové smlouvy řešily soudní a správní 

spolupráci v oblasti prevence daňových úniků. 

První zmíněnou z těchto dvoustranných modelových smluv v roce 1928 rozpracovalo do tří různých 

verzí týkajících se přímých daní Generální shromáždění vládních expertů na dvojí zdanění a daňové 

úniky. Rozdíly mezi verzemi byly dány rozdílností daňových předpisů jednotlivých členských 

států.24

Ze všech tří verzí, nazvaných Ia, Ib a Ic, je z dnešního pohledu jednoznačně nejzajímavější ta první. 

Obsahuje totiž ustanovení, která byla zachována i do mnohem pozdější úpravy modelové smlouvy 

OEEC/OECD, používané s průběžnými revizemi dodnes. 

Najdeme zde například danění nemovitostí podle místa, kde se nacházejí, či některé základní 

definiční znaky stálé provozovny. V této modelové smlouvě se také poprvé prosadilo pravidlo, že 

spřízněné společnosti (tedy takové, v nichž podílník z jiného státu nedrží nadpoloviční většinu) se 

nepovažují za stálou provozovnu, ale za zcela nezávislý daňový subjekt. Již od prvních modelových 

smluv se taktéž drží přístup, že nedílnou součástí smlouv jsou i komentáře vysvětlující jejich 

jednotlivá ustanovení.

Začátek třicátých let dvacátého století je v oblasti mezinárodní daňové spolupráce poznamenán 

snahou o vytvoření široce přijatelného modelu mezinárodního zdanění, který by byl založen na 

jediné mnohostranné smlouvě, místo na síti dvoustranných smluv. Mnohostranné řešení dvojího 

zdanění mělo být výhodnější nejen pro otázky dvojího zdanění, ale také pro zamezení daňovým 

únikům, kterým systém dvojstranných smluv nedokáže zcela efektivně bránit. Přestože bylo 

vytvořeno několik návrhů, toto řešení se neujalo, státy se obávaly příliš velkého omezení své 

suverenity v případě přistoupení k mnohostranné smlouvě. V případě dalšího návrhu, a to 

mnohostranné dohody o spolupráci proti daňovým únikům, pak státy považovaly řešení za příliš 

23 LYMER, Andrew a John HASSELDINE. The international taxation system. Boston: Kluwer Academic Publishers, 
c2002, xiii, 319 p. ISBN 14-020-7157-4, s. 51.

24 WITTENDORFF, Jens. Transfer pricing and the arm's length principle in international tax law. Sold and distributed 
in North, Central and South America by Aspen Publishers, c2010, xxiv, 880 p. Series on international taxation, no. 
35. ISBN 90-411-3270-8, s. 88.
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nákladné. O finanční přínosnosti úzké mnohostranné spolupráce při potlačování daňových úniků se 

Finanční komisi Společnosti národů nepodařilo mezinárodní společenství přesvědčit, což následně 

konstatovala na svém sedmém zasedání v roce 1937.25 

V období během druhé světové války a těsně po ní se tak vrátily snahy o vytvoření široce 

přijímaného modelu dvoustranné daňové smlouvy. Ani model z roku 1928, ani vícestranný 

(oficiálně nepřijatý) model z třicátých let totiž široce uznávanou autoritu nezískaly a státy z těchto 

smluv i nadále obvykle přejímaly jen některé dílčí prvky. Výsledkem aktulizačních prací, 

vycházejících z modelu roku 1928 a probíhajících od konference v Haagu roku 1940, byly dvě 

aktualizované modelové smlouvy, Mexická (1943) a Londýnská (1946). Ani jedna z nich ale svého 

cíle nedosáhla, a ani tyto modely si nevysloužily široké uplatnění a uznání. 

Zajímavé nicméně bylo přetahování o práva státu zdroje vůči danění příjmů z kapitálu, z velké části 

způsobené odlišným geografickým místem konání obou konferencí. Mexické konference se 

účastnily ve velkém množství zástupci jihoamerických zemí, tedy zemí, které kapitál převážně 

dovážely. Naopak konference v Londýně přilákala především zástupce kapitál vyvážejících zemí. 

Není proto velkým překvapením, že zatímco mexický model dával státům zdroje určitá práva při 

danění kapitálu, londýnský model byl v tomto směru přepracován. Státům zdroje tento model 

podstatně omezil práva na danění úroků, dividend, licenčních poplatků, anuit a penzí.26

Nové modely nicméně obsahovaly i další nové prvky, které se staly důležitými pro další vývoj a 

které později převzala i modelová smlouva OEEC. Jde například o pomocné kritérium při určování 

daňového rezidenství, kdy je v určitých případech zvažováno i to, kde má poplatník převažující 

ekonomické, sociální a rodinné vazby (centre of vital interests). V případě určování rezidence 

společností pak Londýnská smlouva poprvé zahrnovala její určení podle místa skutečného vedení, v 

čemž se inspirovala u ustanovení tehdejších dvoustranných daňových smluv mezi evropskými státy. 

U určování stálé provozovny přibylo v komentáři k oběma smlouvám nové hledisko. Podle něj 

musel pro vznik stálé provozovny mít podnik v partnerském státě stálé obchodní místo, a toto místo 

muselo zároveň mít produktivní charakter, tedy přispívat k příjmům podniku. Londýnská a Mexická 

smlouva také poprvé umožnily řešení situací dvojího zdanění rezidentů smluvních států přímými 

konzultacemi mezi příslušnými daňovými úřady.27

5.1.3. Shrnutí předválečného vývoje

První mezinárodněprávní úpravy přibližující se svou povahou daňovým otázkám lze nalézt v 

25 KOBETSKY, Michael. International Taxation of Permanent Establishments: Principles and Policy. Cambridge 
(UK): Cambridge University Press, 2011. ISBN 1139500228, s. 133, 140, 141.

26 Ibid., s. 143.
27 BECERRA, Juan Angel. Interpretation and application of tax treaties in North America. Amsterdam, The 

Netherlands: IBFD, xiv, 284 p. ISBN 90-872-2019-7, s. 24-26.
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počátcích 19. století. Zprvu nicméně nejde o úpravy daňové, ale o mezinárodní dohody ohledně 

celních poplatků. Právě celní poplatky totiž byly největší překážkou, která v tehdejší Evropě, 

rozdrobené na velké množství drobných státečků, významně bránila efektivnímu mezinárodnímu 

obchodu.

Mezinárodní smlouvy týkající se daní se objevují až ve 20. století, respektive první z nich je 

uzavřena na samém sklonku 19.století, v roce 1899. Tyto smlouvy řeší problémy vyplývající z 

dvojího zdanění příjmů ze zahraničí. Aby byly tyto úpravy co možno sblíženy, a celý systém 

zjednodušena zpřehledněn, pustila se do hledání vhodného řešení dvojího zdanění po první světové 

válce Společnost národů.

Ta postupně v období od dvacátých let až do konce druhé světové války ustanovila několik komisí, 

které pracovaly na tvorbě tzv. modelových smluv. Modelové smlouvy měly za cíl posloužit jako 

vzor pro dvoustranné daňové smlouvy, které si mezi sebou státy vyjednávaly. Na poli 

dvoustranných smluv udělalo Společenství národů nezanedbatelný kus práce, na kterém daňové 

smlouvy staví dodnes. Mezi jinými úspěchy je vhodné zmínit i pokročilé propracování konceptu 

stálé provozovny, z nějž i současnost nezanedbatelně čerpá.

Společnost národů naopak byla zcela neúspěšná na poli přijetí společných mnohostranných 

ujednání v daňových vztazích s mezinárodním prvkem. Neujal se její návrh mnohostranné smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění z počátku třicátých let, ani o několik let později koncept mnohostranné 

dohody o přeshraniční výměně informací při potírání daňových úniků. Tyto neúspěchy lze z 

dnešního pohledu považovat za jeden z primárních formujících prvků dnešního systému 

mezinárodního zdanění. Ten i přes zjevné nedostatky tohoto přístupu primárně staví na systému 

dvoustranných smluv mezi státy, jemuž byla dána přednost pro neochotu států účasnit se na 

mnohostranném systému, a který Společnost národů mezi válkami považovala pouze za dočasné 

náhradní řešení.

5.1.4. Vznik a vývoj modelové smlouvy OECD

Z práce Společnosti národů v daňové oblasti čerpala po jejím zániku Organizace pro ekonomickou 

spolupráci v Evropě, založená v roce 1948 k provedení Marshallova plánu. Tato organizace vydala 

svoje první doporučení v oblasti dvojího zdanění v roce 1955. V návaznosti na toto doporučení 

organizace spustila nové práce na modelové smlouvě pro zamezení dvojího zdanění. Ty započaly v 

roce 1956 a k jejich provedení zřídila v tomtéž roce OEEC vlastní Finanční komisi, která ve věcech 

mezinárodních daní navázala na činnost Finanční komise Společnosti národů.

Finanční komise pracovala na novém návrhu modelové smlouvy, která by "efektivně řešila 

problémy dvojího zdanění mezi členskými státy OECD a která by byla pro všechny tyto státy 
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přijatelná".28 K dílčím pokrokům směrem ke stanovenému cíli komise vydala mezi roky 1958 a 

1961 celkem čtyři mezitímní zprávy.

V první zprávě ke dvojímu zdanění z roku 1958 se komise zmiňuje, že jejím konečným cílem je 

vytvoření mnohostranné smlouvy, uzavřené mezi členskými státy OEEC. Uzavření takové smlouvy 

by mělo být dosaženo postupným sbližováním ustanovení existujících dvoustranných smluv mezi 

členskými státy. Plán byl takový, že až podobnost uzavřených smluv dosáhne dostatečného stupně, 

bude možné je nahradit přijetím jediné mnohostranné smlouvy. Jediná mnohostranná smlouva by 

podle shodného názoru OEEC a ICC (Mezinárodní obchodní komory) zajistila existenci jednotných 

pravidel a postupů ve věcech mezinárodního zdanění ve všech členských státech.29

Třetí zpráva pochází z roku 1960 a kromě zopakování plánu s jedinou mnohostrannou smlouvou 

obsahuje i první návrhy modelových smluvních ustanovení, a to společně s komentářem. Tyto 

návrhy byly později využity při formulaci modelové smlouvy, a se staly přímými vzory mj. článků 

5, 7 a čl. 9 odst.1 pozdějších verzí modelových smluv OECD.30

Nedlouho poté byla v prosinci 1960 schválena smlouva transformující OEEC v globálnější OECD 

(Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Členy nové organizace se stali všichni členové 

OEEC a k nim nově přibyly Spojené státy americké a Kanada. K transformaci na základě smlouvy 

došlo v září 1961, tedy až po vydání poslední čtvrté mezitímní zprávy ve věcech mezinárodního 

zdanění.

Členství v OECD, jak stanoví článek 2 odst. d) její zakládací smlouvy, zavazuje státy ke 

"zmenšování a odstraňování překážek při výměně zboží a služeb a běžných plateb a k udržování a 

rozšiřování liberalizace pohybu kapitálu".31 Právě to je i hlavním cílem mezinárodních smluv o 

zamezení dvojímu zdanění, protože omezením efektů dvojího zdanění se zmenšují tržní překážky 

mezinárodního obchodu (představované zvýšenými náklady podnikatelů) mezi členskými státy.

K naplnění cíle článku 2 odst. d), a v návaznosti na své mezitímní zprávy, vydala Finační komise 

OECD 30. července 1963 Návrh smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. Zároveň s 

tím přijala komise doporučení členským státům, aby se v případě ujednávání nových či revize 

stávajících smluv o zamezení dvojího zdanění držely znění tohoto Návrhu smlouvy. 

Podle této první verze modelové smlouvy OECD bylo mezi členskými státy do roku 1977 (tedy do 

vydání aktualizované verze) uzavřeno celkem 69 dvoustranných smluv, dalších 49 již existujících 

28 [ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488, s. 8. Překlad autor.

29 KOBETSKY, Michael. International Taxation of Permanent Establishments: Principles and Policy. Cambridge 
(UK): Cambridge University Press, 2011. ISBN 1139500228, s. 155, 156.

30 BECERRA, Juan Angel. Interpretation and application of tax treaties in North America. Amsterdam, The 
Netherlands: IBFD, xiv, 284 p. ISBN 90-872-2019-7, s. 28.

31 Convention on the OECD [online]. 1960 [cit. 2014-03-04]. Překlad autor. Dostupné z: 
http://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm 
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smluv bylo podle něj revidováno. Vydání Návrhu smlouvy OECD 1963 přispělo nejen k 

harmonizaci daňových smluv, ale také k většímu zmezinárodnění domácího daňového práva 

členských států.32

Jak předpokládala sama Finační komise, modelovou smlouvu bylo s pokračujícím ekonomickým 

vývojem třeba revidovat. Tuto revizi znění modelové smlouvy i komentářů prováděla zprvu 

Finanční komise, od roku 1971 pak její nástupnická Komise pro Finanční záležitosti. Výsledkem se 

v roce 1977 stalo nové aktualizované znění modelové smlouvy. Změny se nicméně týkaly 

především znění komentářů, do ustanovení modelové smlouvy zásahovaly méně.

I aktualizovaná verze modelové smlouvy ale samozřejmě v následujícím období podléhala stejným 

tlakům,  jako její předchůdkyně z roku 1963. Hospodářství a ekonomika států se i nadále měnily, 

měnil se způsob, jak byly prováděny přeshraniční transakce, stejně jako metody daňových úniků. 

Všechny tyto změny i nyní vyvolávaly čím dál silnější nutnost modelovou smlouvu znovu doplnit a 

přizpůsobit. Komise sice k tomuto účelu vydala řadu dílčích zpráv, které se aktuálními problémy 

zabývaly a předkládaly jejich řešení, přesto ale stav dlouhodobě neměnného textu modelové 

smlouvy začal být neudržitelný.

V důsledku potřeby pravidelných aktualizací rychle se měnícímu hospodářství došlo v roce 1992 k 

vydání nové modelové smlouvy,které zaváděla novou metodu svých aktualizací. Na rozdíl od 

modelů z let 1963 a 1977 nebyla tato smlouva pojatá jako komplexní rekodifikace, ale pouze jako 

dílčí aktualizace, a počítalo se s jejími pravidelnými průběžnými revizemi, které budou modelovou 

smlouvu i její komentář přizpůsobovat stávající situaci.33 K takovým revizím došlo zatím celkem 

osmkrát - v letech 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008 a 2010.34

I modelová smlouva z roku 1992 samozřejmě obsahovala jako svou součást komentář ke svým 

jednotlivým ustanovením. O úloze komentáře při interpretaci a aplikaci dvoustranných smluv bude 

ještě pojednáno, na tomto místě se ale sluší zmínit, že jak ke komentáři, tak přímo k ustanovením 

smlouvy mohou členské státy OECD mít buďto tzv. výhradu (reservation), nebo pouhou poznámku 

(observation).

Výhradou stát dává najevo, že s určitým ustanovením modelové smlouvy nepočítá, a osobuje si 

právo ve dvoustranných smlouvách, které sjednává, ustanovení nepoužít či použít v pozměněném 

znění. Poznámka pak přibližuje způsob, jakým státní orgány té které země dané ustanovení v praxi 

interpretují a aplikují. Poznámka tedy neznamená změnu ustanovení oproti znění modelové 

32 BECERRA, Juan Angel. Interpretation and application of tax treaties in North America. Amsterdam, The 
Netherlands: IBFD, xiv, 284 p. ISBN 90-872-2019-7., s. 30.

33 [ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488, s. 8.

34 Tax Treaties - OECD. OECD [online]. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 
http://www.oecd.org/tax/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm 

26



smlouvy, pouze informuje o tom, že v daném státě je toto ustanovení interpretováno a aplikováno 

popsaným způsobem.

Vzhledem k velkému vlivu modelové smlouvy i mezi nečlenskými státy OECD byl v roce 1997 do 

komentáře včelněn i jejich pohled na jednotlivá ustanovení smlouvy.35 Tyto poznámky se souhrně 

nazývají "pozice", a mohou mít podobu jak výhrady, tak i poznámky.

5.1.5. Modelová smlouva OSN

V roce 1980 vydala vlastní znění modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění Organizace 

spojených národů. Tento model vychází z modelu OECD, je ale v některých ohledech odlišný. 

Stejná je systematika smlouvy, která uspořádáním svých článků modelovou smlouvu OECD v 

podstatě kopíruje. Na rozdíl od modelu OECD, který se hodí prodvoustranné smlouvy mezi 

hospodářsky vyspělými zeměmi, je ale model OSN přizpůsoben primárně hospodářské situaci a 

ekonomickým potřebám málo rozvinutých a rozvíjejících se zemí.

Modelová smlouva OSN rozšiřuje oproti smlouvě OECD práva státu zdroje, který má větší 

možnosti co se týká příjmů nerezidentů plynoucích z jeho území. Tím se modelová smlouva OSN 

podobá mexickému modelu z roku 1943, který na danění ve státě zdroje příjmů taktéž dával silnější 

důraz.

Modelová smlouva Organizace spojených národů (celým jménem Modelová smlouva Organizace 

spojených národů pro zamezení dvojího zdanění mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi) je 

doprovázena Manuálem pro vyjednávání dvoustranných daňových smluv mezi  rozvinutými a 

rozvojovými zeměmi. Ten byl poprvé vydán v roce 1979, a stejně jako smlouva je od té doby 

průběžně aktualizován. Komplexnější rekodifikace se manuál i modelová smlouva OSN dočkaly v 

letech 2001 (publikována nová verze modelové smlouvy) a 2003 (publikována nová verze 

Manuálu).36 Poslední aktualizace modelové smlouvy OSN proběhla v roce 2011.

5.1.6. Další modelové smlouvy

Ačkoliv v české literatuře bývají obvykle zmiňovány pouze modelové smlouvy OECD a OSN, 

které jsou ze středoevropského úhlu pohledu jednoznačně těmi nejpodstatnějšími, globální výčet 

modelových smluv jejich jmenováním vyčerpán zdaleka není. Sluší se zmínit, že v daňové oblasti 

existují i další modelové smlouvy, které mezinárodní daňové vztahy v celosvětovém měřítku více či 

35 [ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488, s. 10.

36 United Nations Model Double Taxation Convention between developed and developing countries. [2011 revision]. 
New York: United Nations, 20112012, xiii, 483 p. ISBN 92-115-9102-3, s. vii,viii.
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méně ovlivňují.

Z globálního historického hlediska je jednou z těch nejdůležitějších modelová smlouva Spojených 

států amerických. Ta vznikla v roce 1981 inspirována modelem OECD (co se týká uspořádání 

článků i hlavních obsahových bodů) a Spojené státy ji po několik desetiletí používaly jako startovní 

bod pro vyjednávání svých dvoustranných daňových smluv. Modelová smlouva USA byla přitom v 

některých případech, především při jednáních s malými a méně významnými státy, z časových 

důvodů vyjednavači Spojených států využívána na prncipu "ber nebo nech". Druhá země byla 

nucena ji buď přijmout jako celek, nebo,v opačném případě, nebyla smlouva o zamezení dvojímu 

zdanění uzavřena vůbec.37

Poslední dvě aktualizace americké modelové smlouvy proběhly v letech 1996 a 2006. Modelová 

smlouva z roku 1996 během let ztrácela svou přesvědčivost, a skutečně uzavírané dvoustranné 

smlouvy se od ní stále více lišily. Ani novější přepracované verzi z roku 2006 se nepodařilo 

stávající nedostatky plně napravit. Následkem toho i smlouvy uzavřené po roce 2006 obsahovaly 

některá ustanovení, která modelová smlouva USA z roku 2006 vůbec nezmiňuje. V praxi se tak 

během posledního desetiletí výchozím modelem pro vyjednávání dvoustranných smluv stala i na 

straně Spojených států modelová smlouva OECD.38

Podobně jako Spojené státy mají své modelové smlouvy i další země, kupříkladu Chorvatsko, 

Švédsko či Mexiko. Svou obecnou modelovoou smlouvu má i Česká republika, nejde nicméně o 

oficiální dokument. Existují i multilaterální modelové smlouvy, například Andský pakt z roku 1971 

a modelová smlouva ASEAN z roku 1987.

5.1.7. Mnohostranné smlouvy

Bylo řečeno výše, že na základě historických okolností prací Společenosti národů a OEEC/OECD 

je převážná většina vztahů v oblasti zamezení dvojímu zdanění upravena dvoustrannými smlouvami 

mezi státy. Z tohoto obecně platného pravidla ovšem existují některé výjimky.

Kromě již zmíněných mnohostranných modelových smluv to je především Nordická smlouva, 

uzavřená v roce 1983 mezi Dánskem, Finskem, Islandem, Norskem, Švédskem a Faerskými 

ostrovy. Smlouva vychází z modelu OECD, je ale upravena jak pro potřeby severských zemí 

(vzhledem k důležitosti těžby přírodních zdrojů obsahuje speciální ustanovení o stálé provozovně), 

tak za účelem přizpůsobení většímu počtu smluvních stran.39 Jde o jedinou platnou mnohostrannou 

37 STRENG, William P.: U.S. Income Tax Treaties Trends, Issues & Policies. In: Houston International Tax Forum 
[online]. 2009 [cit. 2014-03-14], s. 10. Dostupné z: 
http://www.law.uh.edu/faculty/wstreng/HoustonInternationalTaxForum.pdf 

38 Ibid. s. 13-17.
39 NERUDOVÁ, Danuše. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v Evropě a ve světě [online]. 2008 [cit. 2014-03-15]. 

Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d3724v5055-smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni-
v-evrope-a-ve-svete/ 
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smlouvu o zamezení dvojímu zdanění na evropském území a podlě některých autorů by se mohla v 

budoucnu stát předlohou pro mnohostrannou celoevropskou smlouvu v daňové oblasti.40

Platnou mimoevropskou vícestrannou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění je smlouva sdružení 

států CARICOM (Caribbean Community). Ta byla uzavřena v roce 1994 a smluvními stranami jsou 

Antigua, Barbuda, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Jamajka, Montserrat, Sv. Kitts a Nevis, Sv. 

Lucia, Sv. Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago. Smlouva systematicky vychází z modelu 

OECD, nikoliv však obsahově, její přístup je dokonce zcela opačný. Veškerá práva ke zdaňování 

přiznává státu zdroje a tak zcela popírá právo států na zdaňování celosvětových příjmů jejich 

rezidentů.41

Další vícestranné evropské i světové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mají převážně 

historický charakter. Smluvní stranou dvou takových smluv se v minulosti stalo i Československo. 

Předně šlo o smlouvu o zamezení dvojího zdanění právnických osob č. 49/1979, jejímiž účastníky 

byly ČSSR, Bulharsko, Maďarsko. Mongolsko, Polsko, Rumunsko, NDR a SSSR a která s 

výjimkou příjmů z nemovitého majetku právo ke zdanění přiznávala státu sídla právnické osoby. 

Druhou takovou smlouvou byla smlouva č. 30/1979 o zamezení dvojího zdanění fyzických osob 

mezi státy RVHP. Tato smlouva zvolila tradičnější přístup a příjmy rozdělovala mezi stát zdroje a 

stát rezidence.42

Vícestranné smlouvy byly v minulosti uzavřeny i další, včetně smluv mezi zeměmi afrického 

kontinentu, kde byly podepsány například v roce 1957 mezi Čadem, Gabonem, Středním Kongem a 

Francouzskou rovníkovou Afrikou, a v roce 1961 smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů z 

movitého majetku mezi Beninem, Pobřežím slonoviny, Nigerem a Burkinou Faso.43

O vlastní modelovou smlouvu, která by byla uzavřena v podobě mnohostranné smlouvy mezi 

členskými státy, usilovala v minulosti i Evropská Unie. Evropská komise se v roce 2002 k dosažení 

tohoto cíle pokusila vydat vlastní verzi modelové smlouvy, vycházející ze smlouvy OECD. 

Problémy, které stojí vícestrannému evropskému přístupu v cestě (například soulad s právem EU, 

nutnost pravidelných revizí), nebyly ale zatím uspokojivě vyřešeny, a tak tento model zamezení 

dvojímu zdanění uvnitř Evropské unie nebyl doposud realizován.44

40 HELMINEN, Marjaana. The Nordic Multilateral Tax Treaty as a model for a multilateral EU Tax Treaty. 
Amsterdam: IBFD, c2013. ISBN 978-908-7222-215. 

41 NERUDOVÁ, Danuše. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v Evropě a ve světě [online]. 2008 [cit. 2014-03-15]. 
Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d3724v5055-smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni-
v-evrope-a-ve-svete/ 

42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ibid.
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5.1.8. Shrnutí - modelové a mnohostranné smlouvy

Zdaleka největší vliv na současnou praxi mezinárodních daňových smluv má modelová smlouva, 

kterou poprvé představila v roce 1963 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a která 

byla od té doby mnohokrát aktualizována. Tato modelová smlouva nejenže přímo inspirovala vznik 

většiny existujících dvoustranných smluv mezi státy, ale stala se také vzorem pro další důležité 

modelové smlouvy, například model OSN nebo modelovou smlouvu Spojených států amerických.

I přes všeobecné doporučení zamezovat dvojímu zdanění pomocí dvoustranných smluv, a 

převažující praxi států, která se tohoto doporučení drží, lze najít i případy vícestranných smluv o 

zamezení dvojího zdanění. Z evropského pohledu je z nich nejzajímavější tzv. Nordická smlouva 

mezi státy severní Evropy, která by v budoucnu mohla posloužit jako vzor pro tvorbu 

celoevropského modelu mnohostranné daňové smlouvy.

5.2. Systematika dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění

Jak již bylo zmíněno, zcela zásadní vliv na existující smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

historicky sehrála modelová smlouva OECD. Způsob mezistátního sjednávání těchto smluv ad hoc 

sice způsobuje, že žádné dvě smlouvy nejsou zcela totožné, díky širokému uplatnění tétomodelové 

smlouvy ale základní systematiku článků i přes drobné rozdíly mají uzavřené dvoustranné smlouvy 

stejnou či velmi podobnou.

Pro analýzu vnitřního uspořádání existujících dvoustranných smluv o zamezení dvojího zdanění se 

proto jako nejvhodnější jeví přístup, v jehož rámci bude analyzována systematika modelové 

smlouvy OECD, její jednotlivá ustanovení a jejich převažující interpretace dle znění komentáře k 

modelové smlouvě. Následující řádky proto budou věnovány rozboru modelové smlouvy OECD ve 

světle těchto komentářů. Jako základ pro zkoumání poslouží aktuální verze modelové smlouvy z 

roku 201045. Kde je to vhodné, budou zmíněny specifické znaky českých smluv, případně výhrady 

či poznámky, které k modelovým ustanovením Česká republika uplatnila.

5.2.1. Struktura modelové smlouvy OECD

Modelová smlouv OECD ma celkem 31 článků, rozdělených do sedmi tématických kapitol. Názvy 

kapitol jsou (postupně) Rozsah smlouvy, Definice, Zdanění příjmů, Zdanění majetku, Metody 

zamezení dvojímu zdanění, Speciální ustanovení a Závěrečná ustanovení.46

Bez ohledu na členění na kapitoly lze smlouvu rozdělit na čtyři tématické celky podle toho, jakou 

45 [ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488. Znění modelové smlouvy se nachází na stranách 17 až 42, pro jednoduchost budou v dalším textu uváděna 
pouze čísla článků a odstavců. Ustanovení komentářů budou odkazována zvlášť, vždy s příslušnou stránkou a 
označením odstavce dle číslování komentářů.

46 Ibid., s. 19, 20.
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materii upravují. Při tomto přístupu bude členění následující47:

 Články 1 až 5 a článek 9 - definování základních konceptů (kapitoly I a II a článek 9 z 

kapitoly III)

 Články 6 až 8 a články 10 až 22 - zdanění příjmů a majetku (kapitola III kromě článku 9 a 

kapitola IV)

 Články 23A a 23B - metody zamezení dvojímu zdanění (kapitola V)

 Články 24 až 31 - speciální ustanovení, která se zdanění příjmů a majetku týkají pouze 

nepřímo (kapitoly VI a VII)

Za speciální zmínku stojí článek 14 modelové smlouvy, který nesl název "zdanění zisků z 

nezávislých povolání". Tento článek byl vymazán s účinností modelové smlouvy z roku 2000, 

protože jím upravenou materii dostatečně řeší ustanovení článku 7 v kontextu článu 5 o stálé 

provozovně. V textu novějších verzí modelové smlouvy je nicméně ze systematických důvodů 

název článku i nadále uveden, protože mnoho starších neaktualizovaných smluv jeho ustanovení 

stále obsahuje.

5.2.1.1. DEFINOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KONCEPTŮ

Analýzu textu modelové smlouvy je ze systematického hlediska nejlépe začít u článku 3, který 

definuje některé základní pojmy.

Pro účely smlouvy se "osobou" rozumí nejen fyzická osoba, ale také společnost nebo sdružení osob, 

a "společností" se rozumí právnická osoba či jiná entita, s níž je pro daňové účely zacházeno jako s 

právnickou osobou. Tyto definice jsou důležité především proto, že v mnoha případech 

spolurozhodují, zda bude smlouva aplikována či nikoliv (tím se práce zabývá v části věnované 

článkům 1 a 4).

Výraz "podnik" označuje "carrying on of any business", či, jak se objevuje v českých smlouvách o 

zamezení dvojího zdanění, "vykonávání jakékoliv činnosti".48 Výraz podnik tedy není vázán k 

daňovému subjektu (ten ve smlouvě označuje výraz "osoba"), ale pouze k vykonávané činnosti. 

Činností jsou pro účely smlouvy i vykonávání nezávislého povolání a jiných činností nezávislého 

charakteru.

Kromě dalších pojmů tato část smlouvy v praxi zpravidla definuje i smluvní státy (například v 

případě smlouvy 100/2003 Sb.m.s. Českou republiku a Slovenskou republiku), přestože v textu 

47 RASMUSSEN, Mogens. International double taxation. Frederick, MD: Sold and distributed in North, Central and 
South America by Aspen Publishers, xi, 220 p. ISBN 90-411-3410-7, s. 4.

48 Smlouva mezi českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému 
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. In: č. 100/2003 Sb.m.s. 2003. Čl. 3, odst. 1. f).
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modelové smlouvy o tom přímou zmínku nenajdeme. Zmiňuje se o tom ale v části věnované článku 

3 komentář k modelové smlouvě.49

Některé pojmy, které modelová smlouva používá, nejsou definovány v článku 3, ale v jiných 

částech smlouvy. Definici "daňového rezidenta" tak nalezneme v článku 4, "stálé provozovny" v 

článku 5, a pojmů souvisejících s jednotlivými typy příjmů ("dividendy", "licenční poplatky", 

"úroky" ap.) v článcích věnovaných zdanění těchto příjmů.

Pojmy, které nejsou přímo ve smlouvě definovány, mají, pokud kontext nevyžaduje jinak, podle 

článku 3 odstavec 2) takový význam, jaký je jim přisuzován pro daňové účely v právním řádu státu, 

který smlouvu aplikuje. Význam, který je pojmům přikládán v aplikovatelném daňovém právu, má 

vždy přednost před jejich významem v jiných odvětvích práva. 

Věcná působnost

Podle článku 2 se smlouva aplikuje na daně, které spadají do kategorií daní z příjmů a z majetku. 

Článek 2 v prvních dvou odstavcích definuje daně, na které se smlouva vztahuje, podle obecných 

znaků, a následný výčet v odstavci 3 pojímá pouze demonstrativně. Přesto platí, že v rámci obvyklé 

praxe smlouvy v odstavci 3 vyjmenovávají všechny daně, na které se vztahují, které jsou platné v 

okamžiku jejího podepsání.50

Podle odstavce 4 se pak smlouva vztahuje i na takové daně, které jsou stejného či podobného druhu 

jako daně platné v době podepsání, a které jsou ve smluvním státě zavedeny v době po podpisu 

smlouvy vedle či místo daní platných v době podpisu. Tím je dále podtržen zmíněný princip, že 

daně spadající pod režim smlouvy jsou určeny podle obecných znaků a jejich výčet je pouze 

demonstrativní. Tento princip mimo jiné zajišťuje, že při každé změně vnitrostátní daňové 

legislativy nebude nutné aktualizovat i text smluv o zamezení dvojího zdanění.

Osobní působnost

Podle článku 1 modelové smlouvy se smlouva vztahuje na všechny osoby, které jsou rezidentem 

jednoho či obou smluvních států. Pro plné porozumění důsledkům této formulace je třeba článek 

analyzovat nejen v kontextu definic z článku 3, ale také v kontextu článku 4 smlouvy, kde je pro 

účely smlouvy definován pojem daňového rezidenta.

Podle článku 4 odstavec 1 je rezidentem smluvního státu taková osoba, která je podle právních 

předpisů tohoto státu podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, trvalého pobytu, místa vedení 

nebo jakéhokoliv jiného podobného kritéria, včetně tohoto státu samotného či jeho nižšího 

49 [ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488, s. 78, odstavec 1.

50 Ibid., s. 76, odstavec 6.
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správního útvaru nebo místního úřadu. Pojem rezident se ale nevztahuje na osoby, které mají 

daňovou povinnost pouze z důvodu příjmů ze zdrojů v tomto státě nebo z majetku tam umístěného. 

Rezidentem tedy podle znění smlouvy nikdy nebude osoba, která v daném státě nemusí dle jeho 

legislativy danit své celosvětové příjmy, jinými slovy, která zdemá pouze omezenou daňovou 

povinnost.

Transparentní entity a partnerství

Důsledkem těchto formulací ovšem je, že v některých případech nebude možné smlouvu aplikovat, 

přestože bude mezi státy uzavřena. Jde o situace, v nichž je subjektem tzv. "transparentní entita". 

Transparentní entita je zpravidla právnickou osobou z pohledu obecného práva, není ale subjektem 

zdanění v právu daňovém, není daňovým poplatníkem. V českých podmínkách jde o tzv. osobní 

společnosti, tedy veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost. V případě veřejné 

obchodní společnosti jsou daňovým subjektem (osobou podrobenou zdanění) přímo společníci, 

nikoliv společnost jako taková. U komanditní společnosti mají stejné postavení společníci ručící 

svým majetkem neomezeně, tedy komplementáři.

Protože v případě veřejné obchodní společnosti není sama společnost daňovým subjektem, nemůže 

být ani daňovým rezidentem ve smyslu článku 4 smlouvy a proto se na ni nevztahují výhody 

plynoucí ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ty namísto toho přechází na společníky, kteří 

jsou podrobeni zdanění ze zisků společnosti.51 Obdobné platí i v případě transparentních entit v 

jiných zemích a jiných právních řádech.

Osoby, které mohou v některých právních řádech být považovány za transparentní entity, komentář 

modelové smlouvy obecně označuje jako "partnerství".52 V některých případech může rozdílný 

náhled daňového práva smluvních států na transparentnost partnerství způsobit, že výhody plynoucí 

ze smlouvy nebude možné v některém ze smluvních států vůbec uplatnit. Množství situací, kdy 

nebude smlouva aplikovatelná, bylo omezeno v roce 2000, kdy byly aktualizovány komentáře k 

modelové smlouvě na podkladě závěrů zprávy The Application of the OECD Model Tax 

Convention to Partnerships".53

Základní určující prvek spočívá v tom, zda je partnerství ve státě, kde je zřízeno, a jehož právem se 

řídí, považováno za daňový subjekt nebo za transparentní entitu. Z tohoto rozlišení vyplývá celá 

řada situací, jejichž řešení je dále závislé na tom, zda s partnerstvím jako s transparentní entitou 

51 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění ... Olomouc: Anag, 2005-, sv. Daně (ANAG). ISBN 9788072637249, 
s. 262. 263.

52 [ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488, s. 45.

53 RASMUSSEN, Mogens. International double taxation. Frederick, MD: Sold and distributed in North, Central and 
South America by Aspen Publishers, xi, 220 p. ISBN 90-411-3410-7, s. 16.
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zachází stát zdroje příjmů, a dále na tom, jak partnerství po daňové stránce vnímá stát rezidence 

partnera.

Pokud je partnerství ve státě určeném podle pravidel článku 4 modelové smlouvy považováno za 

daňový subjekt, je zde zároveň rezidentem a tak má právo na výhody plynoucí ze smlouvy. Pokud 

ale v tomto státě je považováno za transparentní entitu, a daňovým subjektem ve vnitrostátním 

právu tohoto státu jsou společníci, výhody ze smlouvy partnerství jako takové logicky být nemůže, 

protože se na něj smlouva podle svého článku 1 nevztahuje. V takovém případě výhody ze smluv o 

zamezení dvojího zdanění přechází na jeho partnery, a to dle práva jejich státu rezidence, a v 

rozsahu, v jakém na ně pro daňové účely v tomto státě připadá příjem partnerství.54 Dle odstavce 

8.8 komentáře k článku 4 mají takoví partneři nárok na výhody plynoucí ze smluv i tehdy, pokud je 

partnerství považováno za daňový subjekt ve státě zdroje. Stát rezidence by v takovém případě měl 

partnerům ve vztahu k jejich podílu na příjmu partnerství umožnit aplikování metody zamezení 

dvojího zdanění z příslušné dvoustranné smlouvy, nebo, pokud s touto interpretací nesouhlasí, do 

svých smluv má vtělit ustanovení, které jim toto právo výslovně zajistí.55

Díky výše nastíněnému výkladu je zajištěno, aby osoba, na niž připadá zdanění příjmů partnerství z 

důvodu rezidence, vždy měla pro toto zdanění možnost využít výhod plynoucích ze smluv o 

zamezení dvojího zdanění. Další komplikace ovšem nastávají v případě danění příjmů partnerství 

ve státě zdroje příjmů. I tento stát je totiž v mnoha případech smlouvou ve svém zdanění omezován. 

V případě partnerství bude proto muset být posuzováno i to, zda smlouva dopadá na zdanění ve 

státě zdroje, a zda tento stát při uvalení daně omezuje, nebo na něj nedopadá, a stát může příjem 

zahraniční osoby zdanit podle své vnitrostátní legislativy stejně, jako by šlo o osobu z 

bezesmluvního státu.

Případem, kdy stát zdroje nemusí smlouvu aplikovat, a může příjem partnerství zdanit neomezeně, 

je především situace, kdy stát zdroje příjmů považuje partnerství za transparentní, a tak daní jeho 

partnery, partnerství je ale přitom ve státě rezidence partnera (určeném dle článku 4 smlouvy) 

považováno za daňový subjekt a tedy i rezidenta, a z tohoto důvodu v daném státě daní své 

celosvětové příjmy přímo, nikoliv prostřednictvím partnerů. Důvodem je, že v takové situaci nejde 

o právní dvojí zdanění. Stejný příjem je daněn dvakrát, ale nikoliv v rukách jedné osoby, ale dvou 

rozdílných osob (omezená daňová povinnost partnerů ve státě zdroje, neomezená daňová povinnost 

partnerství ve státě jeho rezidence), a situace proto z pohledu státu zdroje není posuzována jako 

dvojí zdanění ve smyslu smlouvy.56

54 [ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488, s. 45, 46, odstavec 5.

55 Ibid., s. 89, odstavec 8.8.
56 RASMUSSEN, Mogens. International double taxation. Frederick, MD: Sold and distributed in North, Central and 

South America by Aspen Publishers, xi, 220 p. ISBN 90-411-3410-7, s. 21.
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Složité pak jsou zejména situace, kdy jsou zainteresovány tři státy, tedy stát rezidence partnerů, stát 

zdroje příjmů a stát, kde je partnerství zřízeno. Podle Rassmussena lze řešení možných případů 

mezinárodního zdanění partnerství zobecnit takto:57

"Stát, v němž má partner partnerství z jiného státu, které je v tomto druhém státě považováno za 

daňový subjekt, svou rezidenci, nemá v případě, že tento stát rezidence partnera považuje 

partnerství za transparentní, povinnost přijmout způsob, jak druhý stát posuzuje charakter 

partnerství. To znamená, že stát rezidence partnera může podíl partnera na příjmu z partnerství 

danit. Podle zprávy Partnership Report nicméně stát rezidence musí partnerovi umožnit osvobození 

od daně do té míry, v jaké byla vybrána ve státě, kde je partnerství zřízeno.

Pokud stát rezidence partnera zachází s partnerstvím jako s transparentní entitou, stát, který je 

státem zdroje, musí zaručit partnerovi daňovou úlevu. Není přitom důležité, jestli je partnerství 

zřízeno ve státě rezidence partnera, ve státě zdroje příjmů nebo ve třetím státě.

Pokud stát rezidence partnera zachází s partnerstvím jako s daňovým subjektem, stát zdroje musí 

partnerství poskytnout úlevy tehdy, pokud je zřízeno ve státě rezidence partnera. Pokud je 

partnerství rezidentem státu zdroje nebo třetího státu, stát zdroje není povinnen úlevy poskytnout."

Určení rezidence při konkurenci smluvních států

Podle obecného pravidla v článku 4 odstavec 1 se může stát, že osobu za daňového rezidenta dle 

svého vnitrostátního práva považují oba smluvní státy. Pro tyto případy obsahuje článek 4 i druhý a 

třetí odstavec, které stanoví, podle jakých kritérií se v případech dvojí rezidence určí rezidence pro 

účely smlouvy. Druhý odstavec stanoví metodu určení rozhodné rezidence pro fyzické osoby, 

odstavec třetí je rozhodující v případě rezidence právnických osob.

Odstavec druhý obsahuje celkem čtyři pravidla, která se na daný vztah budou uplatňovat postupně, 

dokud daňová rezidence fyzické osoby pro účely smlouvy nebude určena. Pokud je tedy rezidence 

pro účely smlouvy určena již podle prvního pravidla, zbývající tři se dále neuplatní. Pokud je 

fyzická osoba podle článku 4 odstavce 1 rezidentem obou smluvních států, rozhoduje se takto:

 Považuje se za rezidenta toho státu, ve kterém má k dispozici stálý byt; pokud má stálý byt v 

obou státech, je rezidentem tam, kde má užší osobní a ekonomické vazby (centrum 

životních zájmů);

 pokud centrum životních zájmů nemůže být určeno, nebo pokud osoba nemá k dispozici 

stálý byt ani v jednom státě, považuje se za rezidenta toho státu, kde se obvykle zdržuje;

 pokud se obvykle zdržuje v obou státech nebo ani v jednom z nich, považuje se za rezidenta 

toho státu, kde má občanství;

57 Ibid. s. 24, 25. Překlad z angl. j. autor.
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 pokud má občanství v obou státech nebo ani jednom z nich, příslušné úřady otázku 

rezidentství vyřeší dohodou.

Stálý byt nemusí být byt ve vlastnictví dané osoby, stačí i jiný právní titul, z něhož vyplývá stálé 

užívací právo, např. nájemní smlouva. Jak ale stanoví odstavec 13 komentáře ke článku 4, je třeba, 

aby byl stálý byt (nemusí ale jít doslova jen o byt, ale jakékoliv místo k bydlení, třeba i dům či 

pronajatý pokoj ap.) určen k tomu být osobě k dispozici trvale, a ne pouze občasně například k 

rekreačním účelům.58

Pokud jde o osoby, slovy modelové smlouvy "jiné než osoby fyzické" (osoby právnické a další 

osoby), stanoví pravidlo pro určení rezidence odstavec 3. Podle něj se taková osoba považuje pro 

účely smlouvy za rezidenta toho smluvního státu, v němž je místo jejího skutečného (hlavního) 

vedení. Situace, kdy bude osoba jiná než osoba fyzická považována za svého rezidenta dvěma 

smluvními státy, je v praxi poměrně výjimečná, může ale nastat. K tomu dojde podle odstavce 21 

komentáře k článku 4 například v případě, že vnitřní určování rezidence právnických osob ve 

smluvních státech používá rozdílná kritéria, kupříkladu jeden stát rezidenci určuje podle principu 

registrace, zatímco druhý používá místo skutečného vedení.59

Při aplikaci pravidla odstavce 3 mohou nastat nejasnosti ohledně toho, co znamená výraz "skutečné 

(hlavní) vedení". Komentář modelové smlouvy k tomu v článku 24 uvádí, že jde o místo, kde jsou 

přijímána klíčová řídící a obchodní rozhodnutí. Podle okolností může být takovým místem místo 

rozhodování správní rady, místo, kde vykonává své povinnosti hlavní výkonný ředitel, sídlo 

nejvyššího vedení společnosti ap. Pro určení místa skutečného vedení je přitom třeba vzít v úvahu 

všechny relevantní skutečnosti.60

Uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění přitom obsahují některé zásadní odchylky.61 Jednou 

z těch nejvýraznějších je odchylka ve smlouvě s USA. Jak již bylo naznačeno dříve, pojetí rezidentů 

v právu Spojených států amerických se odlišuje od většiny zemí tím, že Spojené státy za své daňové 

rezidenty považují své občany vždy bez dalšího. Článek 4 odst. 2 c) smlouvy s USA proto stanoví, 

že ČR bude považovat občana Spojených států za jejich rezidenta pouze tehdy, má-li tato osoba v 

USA podstatnou přítomnost, stálý byt nebo obvyklý pobyt. Dále se poté při konfliktu dvojího 

rezidentsví, pokud by vzniknul, uplatní běžný test navrhovaný modelovou smlouvou.62

Další zásadní odchylku lze nalézt ve smlouvě s Japonskem. Ta v případě dvojí rezidence zcela 

58 [ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488, s. 87, odstavec 13.

59 Ibid., s. 88, odstavec 21.
60 Ibid., s 88, 89, odstavec 24.
61 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, 355 s. Daňová řada (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7478-035-6, s. 21.

62 Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění 
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. In: č. 32/1994 Sb.
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vypouští test rezidence v duchu modelové smlouvy, a stanoví, že dvojí rezidence bude bez dalšího 

řešena dohodou států.63

Důležitost určení rezidence podle vnitrostátního práva

Je přitom třeba zvláště zdůraznit, že určení rezidence pro účely smlouvy a dle pravidel článku 4 

odstavců 2 a 3 ve prospěch jednoho ze smluvních států nemá za následek, že vnitrostátní právo 

druhého smluvního státu na danou osobu přestane pohlížet jako na svého daňového rezidenta. V 

rámci aplikace smlouvy na daný daňový vztah se tato rezidence v druhém státě pouze potlačí, a pro 

účely smlouvy dostane přednost rezidence v prvním státě (vyplývající z užšího vztahu poplatníka k 

tomuto prvnímu státu pro daňové účely). 

Vztah vyplývající z daňové rezidence dle vnitrostátního práva druhého státu nicméně trvá a může 

mít vliv na zdanění některých druhů příjmů. Tento vliv se uplatní v případě, kdy podmínkou pro 

zdanění určitého příjmu ve smluvním státě dle práva tohoto státu je, aby skutečný vlastník příjmů 

měl v tomto státě daňovou rezidenci. I při aplikaci smluv často nastává situace předpokládaná 

vnitrostátní legislativou, kdy je osoba ke zdanění určitého příjmu ve smluvním státě povinna z titulu 

zdanění ve státě zdroje. Může se stát, že osoba, které povinnost k takové dani ze zákona vyplývá, je 

pro účely smlouvy považována za daňového rezidenta druhého smluvního státu. Je-li platba takové 

daně zároveň dle vnitrostátního ustanovení podmíněna daňovou rezidencí této osoby, bude osoba, 

která je rezidentem dle vnitrostátních předpisů, povinna daň odvést, přestože pro účely zamezení 

dvojího zdanění dle smlouvy se za rezidenta tohoto státu nepovažuje.

Stálá provozovna

Klíčovým pojmem daňových vztahů s mezinárodním prvkem je stálá provozovna. Určení, zda tu 

stálá provozovna je či není, je v mezinárodních daňových vztazích velmi důležité. Pouze existence 

stálé provozovny zahraničního podniku dává domovskému státu právo danit příjmy tohoto podniku 

ze zdrojů na území domovského státu, a to pouze ty příjmy, které lze přiřadit této provozovně.

Stálou provozovnou se v modelové smlouvě zabývá článek 5 a při praktické aplikaci jde o jednu z 

nejproblémovějších částí smluv o zamezení dvojího zdanění. Určení, zda tu stálá provozovna je či 

není, totiž v mnoha případech nebude zcela jednoznačné.

V odstavci 1 článek 5 stanoví smlouva obecnou definici stálé provozovny, odstavec 2 tuto definici 

doplňuje demonstrativním výčtem typů stálých provozoven. Odstavec 3 stanoví speciální časové 

hledisko pro některé typy stálých provozoven, odstavec 4 definuje stálou provozovnu negativně, 

tedy ve kterých případech se o stálou provozovnu jednat nemůže, i kdyby ostatní podmínky byly 

63 Smlouva mezi Českou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu.In: 
č.46/1979 Sb., čl. 4, odst. 1, 2.
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splněny. Odstavce 5 a 6 upravují závislé a nezávislé zastoupení, odstavec 7 obsahuje hledisko pro 

posuzování stálé provozovny v případě ovládajících a ovládaných, či jinak spřízněných osob.

Definice stálé provozovny

Stálá provozovna je definována jako "trvalé místo k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela 

nebo zčásti vykonávána činnost podniku". Česká republika v některých svých smlouvách o 

zamezení dvojího zdanění používá také výraz "zařízení" místo výrazu "místo" (například smlouva s 

Albánií 290/1996 Sb.M.s. "trvalé zařízení pro podnikání"), či používá oba výrazy najednou 

(smlouva se Slovenskou republikou 100/2003 Sb.M.s. "trvalé místo nebo zařízení k výkonu 

činnosti"). Všechny tyto pojmy se nicméně pohybují v mezích vymezení stálé provozovny podle 

komentáře k článku 5 samotné modelové smlouvy, a tak předestřené jazykové varianty význam 

ustanovení nemění.

Podle demonstrativního výčtu odstavce 2 se stálá provozovna považuje za existující zejména v 

případech místa vedení, pobočky, kanceláře, továrny, dílny a také dolu, naleziště ropy nebo plynu a 

lomu nebo jakéhokoliv jiného místa kde se těží přírodní zdroje. Stálou provozovnou jsou také 

staveniště nebo montážní či instalační projekt, ale jen za předpokladu, že trvají déle než 12 měsíců.

Komentář k modelové smlouvě v definici akcentuje tři oddělené prvky:64

 existence místa podnikání, tedy zařízení jako je provozovna a v některých případech stroje a 

vybavení

 toto místo musí být trvalé, tj. musí být na určitém místě ustaveno s určitým stupněm stálosti

 prostřednictvím tohoto trvalého místa podnikání podnik vykonává své činnosti

Z definice byl vypuštěn znak produktivity stálé provozovny (tedy že přispívá k ziskům podniku), 

kterému některé definice v minulosti přisuzovaly důležitost.65 Předně, ne každé produktivní místo 

musí být vždy a za všech okolností stálou provozovnou. Případy, kdy místo stálou provozovnou 

nebude, přestože podmínky stávajícího odstavce 1 byly naplněny, protože příspěvek místa k 

činnosti podniku má jen podpůrný či vedlejší charakter, přitom dostatečně upravuje negativní 

definice v odstavci 4.

Existence místa výkonu činnosti je dle komentáře zachována i při přesunování činnosti mezi 

vzájemně blízkými lokalitami, pokud tato místa tvoří po obchodní a geografické stránce jednotný 

celek.66 Práce malíře v různých kancelářích jediné budovy na základě kontraktů s různými, 

vzájemně nezávislými osobami, znak  trvalosti nenaplní. Pokud ale stejnou činnost bude malíř 

64 [ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488, s. 92, odstavec 2.

65 Ibid., s. 92, 93, odstavec 3.
66 Ibid., s. 94, odstavec 5.1.
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provádět na základě jednoho kontraktu s majitelem celé budovy, bude místo výkonu tvořit 

geograficky a obchodně jediný celek, a proto bude jedním místem výkonu činnosti.67

Znak trvalosti je naplněn tehdy, pokud charakter místa podnikání není čistě dočasný. Podle odstavce 

6 komentáře k článku 5 to zpravidla bude tehdy, pokud je místo činnosti udržováno alespoň po dobu 

šesti měsíců (podle komentáře ale nejde o pevný časový test a doba může být podle okolností i 

kratší či delší). V případě, že je činnost provozována výlučně v tomto místě, a je tak její vztah k 

danému státu užší, může tu být stálá provozovna i při kratší době jeho trvání. Ani přerušovaný 

charakter činnosti proti trvalosti nutně nesvědčí, především ne tehdy, pokud je místo využíváno s 

vysokou pravidelností po delší časové období.68

Stálá provozovna přestává existovat tehdy, pokud je místo výkonu činnosti podnikem opuštěno a 

okolnosti nasvědčují, že toto opuštění je zamýšleno trvale (například dokončení stavby a uvedení 

jejího okolí do stavu před jejím započetím).69

Česká republika si v souvislosti s úpravou článku 5 uplatnila výhradu, že muže navrhovat při 

sjednávání smluv o zamezení dvojího zdanění ustanovení, díky němuž by se na existenci stálé 

provozovny v souvislosti s poskytováním služeb pro posouzení znaku trvalosti uplatnil přímý 

časový test.70 Takové ustanovení ovšem v praxi neobsahují všechny dojednané smlouvy, a tak je 

vždy třeba vycházet z přesného znění ustanovení v aplikovatelné smlouvě.

Závislý a nezávislý zástupce

Kromě trvalého místa výkonu činnosti podle odstavce 1 existuje ještě další možnost, kdy může 

podnik mít v cizím státě stálou provozovnu. Jedná se o tzv. závislého zástupce podle odstavce 5. 

Závislý zástupce je odkázán na pokyny vedení podniku, má pravomoc jménem podniku v daném 

státě uzavírat závazné smlouvy a tuto svou pravomoc pravidelně využívá. Může jít o zaměstnance 

podniku, může ale jít i o jinou fyzickou či právnickou osobu. Naopak pokud jde o nezávislého 

zástupce, upraveného v odstavci 6, tím je osoba ekonomicky i právně nezávislá, která sama 

zodpovídá za výsledky své práce a nepodléhá přímé kontrole. Nezávislý zástupce stálou 

provozovnu podniku ve státě svého působení nezakládá.

Webová stránka

S rozvojem internetového obchodování se vynořila otázka, zda je stálou provozovnou webová 

stránka, přes kterou může podnik ve smluvním státě prodávat zboží. Otázku neřeší přímo modelová 

67 Ibid., s. 94, 95, odstavec 5.3.
68 Ibid., s. 95, 96, odstavec 6.
69 Ibid., s. 98, odstavec 11.
70 Ibid., s. 125, odstavec 49.
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smlouva, zabývá se jí ale její komentář v odstavcích 42.1 až 42.10.71

Podle těchto ustanovení webová stránka sama o sobě stálou provozovnu nezakládá, může ji ale 

zakládat počítačové vybavení, na kterém webová stránka je uložena a přístupná veřejnosti (tj. 

webový server). Stálá provozovna může vzniknout například tehdy, pokud příslušný server na 

území cizího státu přímo provozuje podnik, který provozuje i prodejní webovou stránku. Pro vznik 

stálé provozovny se nevyžaduje přítomnost personálu, vyžaduje se ale vždy, aby byla naplněna 

obecná pravidla pro stálou provozovnu v souladu s článkem 5.

5.2.2.2. SPŘÍZNĚNÉ OSOBY A PŘEVODNÍ CENY

Mezi osobami, které jsou navzájem spřízněné (ovládající a ovládaná osoba či osoby pod společnou 

kontrolou), může docházet k obchodům, které neodpovídají obvyklým tržním cenám. Tyto obchody 

mohou mimo jiné mít za cíl snížit daňovou zátěž v zemích, kde se stanovena vysoká daň, a převést 

zisky do daňových rájů nebo jiných zemí s výhodným daňovým režimem. Zpravidla půjde o vnitřní 

uspořádání nadnárodních korporací, které obchodují v několika nebo i mnoha státech najednou, a 

jejich cílem je snížit částku celkem celosvětově odvedených daní na minimum. Tématiku 

spřízněných osob upravuje v modelové smlouvě článek 9.

Princip "tržního odstupu" (arm's length principle)

Základním pojmem v souvislosti s tématikou článku 9 modelové smlouvy je tzv. princip tržního 

odstupu, v anglické literatuře nazývaný arm's length principle. Podstatou tohoto principu je, že 

převodní ceny mezi subjekty v nadnárodním koncernu (či mezi jakýmikoliv jinými spřízněnými 

osobami) mají odpovídat tomu, za jakou cenu by stejné zboží či služby poskytovaly osoby 

navzájem nezávislé. 

Úprava převodních cen

Skutečné převodní ceny, za které členové koncernu v praxi obchodují, se při kontrole účetnictví 

podniku poměřují s cenami, které by panovaly při plném zachování tržního odstupu. Podle článku 9 

modelové smlouvy platí, že pokud stát zjistí, že se převodní ceny od obvyklé tržní ceny liší, může 

tyto ceny pro daňové účely upravit, aby zjistil skutečnou výši daňové zátěže.

Podle odstavce 2 má tuto úpravu cen vzít v úvahu i druhý smluvní stát, jehož rezident se nachází na 

opačném pólu cenově upravené transakce. V případě, že by tento druhý stát převodní ceny 

odpovídajícím způsobem neupravil, by totiž vznikalo nežádoucí ekonomické dvojí zdanění.

Podle výkladu nastíněného v odstavci 6 komentáře k článku 9 nicméně druhý stát má povinnost 

71 Ibid., s. 110 až 113.
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upravit převodní ceny pouze tehdy, pokud podle jeho názoru první stát uplatnil princip tržního 

odstupu správně jak co do obecné metodologie (tedy v situaci, na kterou se jmenovaný princip 

skutečně vztahuje), tak i ekonomicky přesně co do výše úpravy převodních cen.72 Bez tohoto 

výkladu by druhý stát musel akceptovat i přehnaně vysoké úpravy převodních cen, a přišel by o 

daňový výnos, který by mu při uplatnění obvyklé tržní ceny právem náležel.

Česká republika uplatnila k tomuto článku výhradu, podle níž nemusí do svých smluv zahrnout 

odstavec 2 o zrcadlové úpravě základu daně druhým smluvním státem. Zároveň si vyhradila právo 

druhý odstavec sice přijmout, ale připojit k nemu třetí odstavec, podle kterého právo subjektu na 

přizpůsobení daně v druhém smluvním státě je omezeno jen na případy, kdy byly převodní ceny 

špatně nastaveny bez zlého úmyslu, v dobré víře.73

5.2.2.3. ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ A MAJETKU

Přestože smlouvy o zamezení dvojího zdanění obsahují řadu dalších podpůrných a systematických 

ustanovení, základním důvodem jejich existence je určení toho, který ze smluvních států a do jaké 

míry bude mít pravomoc zdanit určitý příjem či majetek. Jen s pomocí těchto ustanovení lze 

vyloučit, aby daňoví rezidenti smluvních států podléhali dvojímu zdanění, a zajistit tak, že nebudou 

kladeny zbytečné překážky rozvoji mezinárodního obchodu.

Rozdělením pravomocí při danění různých druhů příjmů se v modelové smlouvě zabývají kapitoly 

III a IV, s výjimkou článku 9, který upravuje převodní ceny. Jednotlivé články v této části smlouvy 

upravují různé typy příjmů (takových článků je ve verzi z roku 2010 celkem 14), článek 22 pak 

upravuje zdanění majetku.

Zdanění příjmů z užívání nemovitostí

V případě nemovitostí je třeba odlišit tři druhy daní, které v souvislosti s nimi mohou být uvaleny. 

Jedná se o daně z příjmů z užívání nemovitostí, daně z příjmů z jejich zcizení a nakonec také daň z 

nemovitosti jako daň z majetku, tedy daň uvalenou na majitele nemovitosti čistě z titulu jeho 

vlastnického práva. 

Danění příjmů z užívání nemovitostí upravuje článek 6 modelové smlouvy. Ten stanoví obecné 

pravidlo, podle kterého příjmy z užívání nemovitostí jsou vždy daněny ve státě, ve kterém se daná 

nemovitost nachází, tedy ve státě zdroje. Toto pravidlo nevylučuje, aby byl takový příjem zahrnut 

do zisků stálé provozovny podniku, pokud pod ni nemovitost spadá, zaručuje ale, že příjmy z 

nemovitostí budou vždy daněny ve státě zdroje, i tehdy, pokud tu stálá provozovna existovat 

72 Ibid., s. 182, odstavec 6.
73 Ibid., s. 184, odstavec 16.
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nebude.74 Komentář ke smlouvě navíc připomíná, že článek se využije jenom v případě, kdy příjmy 

z nemovitosti v jednom smluvním státě bude mít rezident druhého smluvního státu. Případy, kdy 

příjmy poplynou rezidentovi státu, kde se nemovitost nachází, nebo kdy příjmy budou rezidentovi 

smluvního státu plynout ze třetího státu, spadají pod článek 21 odstavec 1, a budou v režimu 

smlouvy zdanitelné pouze ve státě rezidence.75

Pro účely smlouvy je pojem nemovitosti definován tak, jak jej definuje vnitrostátní právní řád 

smluvního státu, kde se nemovitost nachází. Smlouva ale i přesto stanoví, co bude nemovitostí 

vždy, a že letadla a lodě za nemovitost považovány být nemohou. Podle komentáře se článek 6 

vztahuje i na příjmy ze zěmědělských činností a lesnictví, ledaže se státy rozhodnou je ve svých 

dvoustranných smlouvách zařadit pod článek 7.76

Danění příjmů ze zcizování nemovitostí upravuje článek 13, danění nemovitostí daní z majetku 

spadá pod článek 22 modelové smlouvy. Oba tyto články ale upravují vedle nemovitého majetku i 

majetek movitý. V této práci o nich bude pojednáno na příslušném místě.

Zdanění zisků podniku

Pravidla pro zdanění zisků podniku z jednoho smluvního státu v druhém smluvním státě upravuje 

článek 7 modelové smlouvy. Jde přitom vedle článku 21 o jakousi první sběrnou kategorii - podle 

článku 7 se daní ty příjmy, které nespadají pod jiné ustanovení smlouvy, ať už upravující specifické 

druhy příjmů (příjmy umělců a sportovců) nebo příjmy vytvořené specifickým druhem činnosti 

(provoz dopravních prostředků). V případě, že připadají na stálou provozovnu, se podle článku 7 

daní i příjmy z dividend, úroků a licenčních poplatků.

Tyto příjmy (příjmy nespadající pod jiný článek smlouvy) jsou podle obecného pravidla odstavce 1 

nezdanitelné, a to s jedinou výjimkou. Stát, ve kterém provozuje svoji činnost zahraniční podnik, jej 

může danit, pokud podnik tuto činnost provozuje prostřednictvím stálé provozovny, a to jen do té 

míry, do jaké jsou zisky přiřaditelné této stálé provozovně.

Při přiřazování zisků stálé provozovně podniku platí, že je považována za samostatný a nezávislý 

subjekt, jehož hospodaření je oddělitelné od hospodaření podniku jako celku. To především 

znamená, že stálá provozovna může být zisková, přestože podnik jako celek je ve ztrátě, nebo 

naopak že stálá provozovna může být ve ztrátě, přestože podnik jako celek zisk vykázal. 

Při přiřazování zisků stálé provozovně se proto vychází z principu tržního odstupu, a to nejen ke 

spřízněným osobám dle článku 9, ale i vzhledem k ostatním částem stejného podniku, o jehož stálou 

provozovnu se jedná. Stejně jako v případě článku 9, i podle článku 7 může stát, kde se stálá 

74 Ibid., s. 128, odstavec 4.
75 Ibid., s. 128, odstavec 1.
76 Ibid., s. 128, odstavec 1.
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provozovna nachází, její zisky odpovídajícím způsobem upravit. I v tomto případě má druhý 

smluvní stát povinnost na tyto úpravy vzít ohled při stanovení daně podniku jako celku z titulu 

rezidence, pokud úpravy provedené státem zdroje byly oprávněné.

Zisky, jež podnik ve smluvním státě dosáhne, ale které nejsou přiřaditelné stálé provozovně, která 

se zde nachází, takový smluvní stát nemá právo zdanit. Modelová smlouva tedy nevyužívá princip 

"force of attraction", podle nějž by všechny příjmy podniku ve státě, kde se nachází stálá 

provozovna, byly zdanitelné automaticky bez dalšího, přestože by s aktivitou vykonávanou 

prostřednictvím této provozovny neměly žádnou spojitost. Některé smlouvy nicméně obsahují 

pravidlo proti daňovým únikům, podle něhož mohou takto být zdaněny příjmy podniku z činností v 

daném státě, které jsou obdobné činnostem zde přítomné stálé provozovny stejného podniku.77 

Detailní pojednání o způsobu určení zisků přiřaditelných stálé provozovně poskytuje zpráva OECD 

Přiřazení zisků stálé provozovně z roku 2010.78

Stejně jako u obdobného ustanovení u článku 9, i u článku 7 si Česká republika uplatnila výhradu, 

která jí umožňuje poskytnout zrcadlové úpravy základu daně pouze v případech, kdy netržní 

tranferové ceny doprovázela dobrá víra poplatníka.79

Zdanění zisků z mezinárodní dopravy

Zisky z provozování mezinárodní dopravy jsou jednou z těch kategorií, které jsou vyjmuty ze 

zdanění prostřednictvím stálé provozovny. Jejich zdanění je přiřčeno pouze státu, kde se nachází 

místo skutečného vedení provozovatele. Zdůvodnění této kontrukce ustanovení je prosté - 

rozdělování příjmů mezi stálé provozovny dopravce v jiných státech by bylo příliš složité, a není 

ani příliš zřejmé, podle jakých pravidel by takové rozdělování mělo probíhat. Zdanění ve státě 

skutečného vedení podniku situaci zjednodušuje nejen provozovatelům mezinárodní dopravy, ale i 

zainteresovaným státům.

Samotná modelové smlouva upravuje v článku 8 jen leteckou a lodní dopravu, státy ale v praxi do 

svých smluv na stejném místě nezřídka zahrnují i jiné formy mezinárodní dopravy (například 

dopravu silniční či železniční, viz smlouva ČR se Slovenskem80).

V souvislosti s článkem 8 vyvstává jediná otázka, a to jaké příjmy pod tento článek budou v praxi 

spadat. Odpověď na tuto otázku navrhuje příslušný oddíl komentáře k modelové smlouvě. Podle něj 

má jít nejen o zisky z přepravy cestujících a zboží, ale i zisky z činností, které s přepravou přímo 

77 Ibid., s. 132, 133, odstavec 12.
78 OECD. Attribution of Profits to Permanent Establishments [online]. Paříž, 2010 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf 
79 ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-

488, s. 153, odstavec 94.
80 Smlouva mezi českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému 

úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. In: č. 100/2003 Sb.m.s. 2003. Článek 8.
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souvisí a mají k ní doplňkový charakter.81 Nadto komentář navrhuje považovat za příjmy podle 

tohoto článku i takové příjmy, jejichž vznik sice nutně nevyplývá z provozování mezinárodní 

dopravy, jistou souvislost s ní ale má, a tyto příjmy zároveň v hospodaření společnosti hrají vedlejší 

úlohu a jsou spíše nahodilého charakteru.82

Podle těchto pravidel bude zahrnut pronájem plně vybaveného letadla či lodi i s posádkou. Naopak 

pronájem letadla bez posádky sem ve většině případů spadat nebude. V duchu odstavce 4.2 

komentáře by mohl takový příjem spadat pod článek 8 jedině tehdy, že by šlo o příležitostný 

"přivýdělek" společnosti, která se primárně zabývá mezinárodní dopravou, nikoliv pouhým 

pronájmem dopravních prostředků bez posádky.83 Dále do této kategorie příjmů bude spadat 

doplňkový prodej lístků a jízdenek ostatních společností či provozování reklamní a propagační 

činnosti před, během a po přepravě.84

Za součást mezinárodní přepravy se považuje dle komentáře také vnitrostátní přeprava, pokud je 

taková přeprava nutnou součástí poskytování služeb mezinárodní přepravy.85 Pokud plavební 

společnost přepravuje zboží z amerického Las Vegas do japonské Saitamy, bude za součást zisku z 

této přepravy považován i příjem z vnitrostátní přepravy z Las Vegas do přístavu v Los Angeles a z 

přístavu v Tokyu do skladu v Saitamě. Doprovodné zisky se nastíněným způsobem posoudí 

nezávisle na tom, zda tuto přepravu společnost provede sama nebo ji pro ni obstará její smluvní 

partner.86 Do režimu článku 8 dále spadá pronájem kontejnerů, pokud je doplňkovou činností při 

mezinárodní přepravě.87

Jak vyplývá z předchozího, zisky společností, které mají mezinárodní dopravu spadající pod 

ustanovení článku 8 smluv o zamezení dvojího zdanění jen jako jednu z více svých činnosti, budou 

spadat pod článek 8 jen do té míry, do jaké jsou odvozeny z činností spadajících pod článek 8 v 

praxi uzavřených smluv.

Zdanění dividend

Dividendy nejsou ničím jiným, než podíly vlastníků společnosti na jejích příjmech. Modelová 

smlouva dividendy ve svém článku 10 navrhuje vymezit poměrně široce, jako příjem z akcií nebo 

jiných práv s podílem na zisku, nejde-li o pohledávky, a dále příjmy, které jsou podle právního řádu 

státu, v němž se nachází společnost vyplácející dividendy, podrobeny stejnému daňovému režimu 

81 ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488, s. 174, 175, odstavec 4.

82 Ibid., s. 175, odstavec 4.2.
83 Ibid., s. 175, odstavec 5.
84 Ibid., s. 175, 176, odstavec 8.
85 Ibid., s. 175, odstavec 7.
86 Ibid., s. 175, odstavec 6.
87 Ibid., s. 176, odstavec 9.
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jako příjmy z akcií. Za dividendy navíc mohou být považovány i platby úroků či části plateb úroků 

z takových půjček, kde je mezi věřitelem a dlužníkem zvláštní vztah, například v případě nízké 

kapitalizace dlužnické společnosti (uvěrové financování značně převušuje jiné vklady do 

společnosti a věřitel tak sdílí riziko neúspěchu společnosti s jejími vlastníky) nebo v případě, že se 

věřitel dle dohody s dlužníkem podílí na zisku společnosti.88

Právo na neomezené zdanění dividend má dle odstavce 1 článku 10 vždy stát, kde je investor 

rezidentem. Omezné právo na zdanění dividend ale podle odstavce 2 má i stát zdroje, tedy státb 

rezidence společnosti, která dividendu vyplácí.

V těch případech, kdy skutečný vlastník dividend (tedy investor; nikoliv takový příjemce dividend, 

který jejich platbu obdrží například jako právní zástupce investora) přímo vlastní alespoň čtvrtinu 

kapitálu společnosti, mohou dividendy být ve státě zdroje zdaněny daní ve výši 5 procent. Hranici 

podílu na kapitálu si některé smluvní státy vzájemně upravují odlišně od doporučení modelové 

smlouvy (například ve smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou činí tato hranice 

pouze 10 procent), stejně tak mohou smlouvy místo podílu na kapitálu stanovit podíl na hlasovacích 

právech. V ostatních případech, v nichž je skutečný vlastník dividendy rezidentem druhého 

smluvního státu, bude daň činit v souladu s modelovou smlouvou 15 procent. Smlouva nijak 

neupravuje procesní postup ve státě zdroje, ten je ponechán čistě na vnitrostátní úpravě.

V případech osob, které nejsou rezidenty druhého smluvního státu, může stát zdroje zdanit 

dividendy vyplácené svou rezidentskou společností podle svého právního řádu bez omezení. To 

výslovně zdůrazňuje odstavec 1 článku 10 modelové smlouvy, podle kterého se tento článek uplatní 

jen v případech, kdy společnost, která je rezidentem jednoho smluvního státu, vyplácí dividendy 

osobě, která je rezidentem druhého smluvního státu.

V případě, že dividendy jsou součástí zisků stálé provozovny, ustanovení článku 10 se neuplatní a 

režim zdanění se podrobí článku 7. Aby byly dividendy zařazeny mezi příjmy stálé provozovny, 

musí být splněny dvě podmínky. Předně musí jít o stálou provozovnu skutečného vlastníka 

dividend, který je rezidentem druhého smluvního státu. Za druhé pak podíl na kapitálu, na jehož 

základě je dividenda vyplácena, musí být s touto stálou provozovnou skutečně spojen.

Odstavec 5 zakazuje, aby dividendy danil stát, z něhož má příjmy společnost dividendy vyplácející, 

pokud toto právo nemá na základě rezidence skutečného vlastníka dividend, nebo na základě 

existence stálé provozovny, které by mohly být dividendy přiřazeny na základě ustanovení odstavce 

4. Stejně tak zakazuje tyto příjmy postihnout daní z nerozdělených zisků.

88 Ibid., s. 191, 192, odstavec 25.
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Zdanění úroků

Zdnění úroků upravuje v modelové smlouvě článek 11, který se svou úpravou velmi podobá 

ustanovením o zdanění dividend. I úroky mohou podle tohoto ustanovení být zdaněny ve státě 

zdroje, i zde je ale takové zdanění omezeno pro případ, že skutečným vlastníkem úroků je rezident 

druhého smluvního státu.

Za úroky považuje článek 11 všechny příjmy z pohledávek, ať už zajištěných nebo nezajištěných, a 

ať už taková pohledávka obsahuje právo věřitele na podíl na zisku dlužníka nebo nikoliv. Především 

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

těmto cenným papírům váží. Za úrok se naopak nepovažuje penále, které vznikne v souvislosti s 

pozdní platbou za úročenou pohledávku.

Jak již bylo řečeno, článek 11 se použije tehdy, pokud úroky mají zdroj v jednom smluvním státě a 

jejich skutečným vlastníkem je rezident druhého smluvního státu. I zde ale platí, že pokud skutečný 

vlastník vykonává svou činnost ve státě zdroje prostřednictvím stálé provozovny, a pohledávka, z 

níž úroky vznikají, se váže k této stálé provozovně, použije se namísto článku 11 článek 7 modelové 

smlouvy. 

Úroky mají zdroj ve smluvním státě tehdy, pokud je jejich plátce rezidentem tohoto státu. To 

neplatí, pokud plátce má ve smluvním státě stálou provozovnu, v souvislosti s jejímž zadlužením a 

k jejíž tíži jsou úroky placeny. V takovém případě se za stát zdroje považuje místo, kde je taková 

stálá provozovna umístěna.

Stát, v němž mají úroky zdroj, je může zdanit podle svých předpisů. Jak už je ale naznačeno výše, v 

případě, že je skutečným vlastníkem rezident druhého smluvního státu, je tato daň zastropována, a 

to (dle ustanovení odstavce 2) ve výši deseti procent hrubé výše úroku.

Závěrečný odstavec článku 11 modelové smlouvy poté stanoví, že pokud na základě zvláštního 

vztahu mezi plátcem a skutečným vlastníkem úroku je domluvený úrok vyšší, než na jakém by se 

dohodly strany bez takového zvláštního vztahu, smlouva se vztahuje pouze na výši úroku, na jaké 

by se dohodly strany bez zvláštního vztahu. Převyšující částka je zdanitelná podle vnitrostátního 

práva každého smluvního státu, musí při tom ale být brán ohled na další ustanovení smlouvy. 

Ustanovení slouží především k ochraně před daňovými úniky. Pomocí nadhodnocených úrokových 

plateb, obdobně jako manipulovanými převodními cenami, by jinak bylo možné vyvádět ze 

společnosti její zisky do jurisdikcí s výhodnějším daňovým režimem. Podobně jako v článku 9 jde o 

aplikaci principu tržního odstupu. Formulace v odstavci 6 článku 11 je nicméně podle interpretace 

předložené v komentáři zamýšlena jako poněkud širší. Má se totiž týkat i případů, kdy zvláštní 

vztah mezi osobami existuje například i jenom z důvodu příbuzenství, manželství nebo společných 
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zájmů.89

Zdanění licenčních poplatků

Pravidla pro danění licenčních poplatků stanoví článek 12 modelové smlouvy. Za licenční poplatky 

ustanovení tohoto článku považuje nejen poplatky za užívání průmyslových práv (včetně plateb za 

sdílení knowhow), ale i poplatky za autorská práva.

Platby, které spadají pod definici licenčních poplatků domluvenou ve smlouvě, jsou podle návrhu 

modelové smlouvy zdanitelné pouze ve státě, v němž má daňovou rezidenci jejich skutečný 

vlastník. Článek se použije jen na ty případy, kdy příjemcem licenčních poplatků, které mají svůj 

zdroj v jednom smluvním státě, je rezident druhého smluvního státu. Zdroj se určí obdobně článku 

11, tedy zdroj je ve smluvním státě tehdy, vyplácí-li platbu rezident tohoto státu nebo stálá 

provozovna, která je v tomto státě umístěna.

Jako u dividend a u úroků i zde platí princip, že v případě přiřaditelnosti licenčních poplatků stálé 

provozovně se považují za součást jejího zisku a daní se podle článku 7 o zdanění zisků podniku.

Obdobně úrokům, i v případě licenčních poplatků je za účelem ochrany před daňovými úniky 

uplatněn princip, v jehož rámci se podle tohoto ustanovení zdaní jen ta část platby, která odpovídá 

tržní ceně sjednané mezi subjekty bez zvláštního vztahu. Pokud skutečně provedená platba na 

základě zvláštního vztahu mezi subjekty běžnou tržní cenu převyšuje, převušující část se zdaní 

podle předpisů smluvního státu s ohledem na ostatní ustanovení modelové smlouvy.

Česká republika si k tomuto článku uplatnila výhradu, podle které může ve svých smlouvách 

sjednat ustanovení povolující zdanění licenčních poplatků ze zdroje v ČR daní 10 procent. Druhá 

výhrada pak ČR dává možnost vyčlenit platby za užívání a právo k užívání softwaru z daňového 

režimu článku 12.90 .

Zdanění zisků ze zcizení majetku

Zisky ze zcizení majetku upravuje článek 13 a obecně lze říci, že tyto zisky jsou daněny stejným 

způsobem, jakým jsou daněny příjmy z užívání zcizovaného typu majetku:

 zisky ze zcizení nemovitosti mohou být zdaněny ve státě, kde se nemovitost nachází

 zisky ze zcizení movitého majetku náležejícího stálé provozovně podniku jednoho 

smluvního státu v druhém smluvním státě mohou být zdaněny v tomto druhém smluvním 

státě

 zisky ze zcizení lodí a letadel užívaných při mezinárodní dopravě nebo dalších movitých 

89 Ibid., s. 218, odst. 34.
90 Viz. např. smlouvu se Slovenskem č. 100/2003 Sb.m.s., článek 12, odst. 2, 3 b).
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věcí potřebných k provozu těchto dopravních prostředků mohou být zdaněny pouze ve státě, 

kde je skutečné místo vedení zcizitele

 zisky rezidenta smluvního státu ze zcizení cenných papírů, které alespoň polovinu své 

hodnoty odvozují z nemovitosti nacházející se v druhém smluvním státě, může zdanit tento 

druhý stát

 zisky ze zcizení majetku neupraveného předchozími ustanoveními podléhají zdanění pouze 

ve státě rezidence zcizitele

Zdanění zisků z nezávislých povolání

Jak již bylo řečeno, smlouva toto ustanovení již od roku 2000 neobsahuje, v praxi totiž nabízelo 

stejné řešení, jako ustanovení článku 5 o stálé provozovně. Protože starší smlouvy tento článek 

nezřídka stále obsahují, a ze systematických důvodů zachovává alespoň jeho nadpis i modelová 

smlouva OSN, je vhodné si jeho obsah přiblížit.

Ustanovení článku 14 smlouvy znělo před svým vypuštěním takto:

"Příjmy rezidenta smluvního státu pocházející z profesionální činnosti nebo jiných aktivit 

nezávislého charakteru jsou zdanitelné pouze v tomto smluvním státě, pokud rezident nemá v 

druhém smluvním státě stálé místo, které je mu plně k dispozici za účelem vykonávání těchto 

činností. Pokud takové stálé místo rezident má, příjem může být zdaněn v tomto druhém smluvním 

státě, ale jen do té míry, do jaké jej lze přiřadit tomuto stálému místu."91

V praxi byla ovšem existence stálého místa určována podle stejných pravidel jako stálá provozovna, 

a tak se ustanovení tohoto článku časem ukázala jako nadbytečná. Za činnosti, které pod článek 

spadaly, byly považovány především nezávislé vědecké, literární, umělecké a vzdělávací činnosti, 

stejně jako činnost doktorů, právníků, inženýrů, architektů, zubařů a účetních. Průmyslové a 

obchodní činnosti pod ustanovení smlouvy podřazovány nebyly, stejně jako služby poskytované v 

zaměstnaneckém poměru.92

Zdanění příjmů ze zaměstnání

Příjmy ze zaměstnání se zabývá článek 15 modelové smlouvy, a to do té míry, do jaké je neupravují 

jiná ustanovení, především články 16, 18 a 19. Jako základní pravidlo platí, že příjmy ze zaměstnání 

rezidenta smluvního státu může danit jenom tento stát, pokud zaměstnanec svou práci nevykonává 

na území druhého smluvního státu.

Pokud zaměstnanec práci na území druhého smluvního státu vykonává, může tento druhý stát jeho 

91 RASMUSSEN, Mogens. International double taxation. Frederick, MD: Sold and distributed in North, Central and 
South America by Aspen Publishers, xi, 220 p. ISBN 90-411-3410-7, s. 76; překlad autor.

92 Ibid.
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příjmy zdanit, vyjma případy, kdy jsou kumulativně naplněny tyto tři podmínky:

 zaměstnanec se na území druhého státu nachází méně než 183 dní v jakémkoliv 

dvanáctiměsíčním období začínajícím nebo končícím v příslušném daňovém roce

 odměna je vyplácena zaměstnavatelem nebo za zaměstnavatele, který není rezidentem 

druhého státu

 odměna není spjata s činností stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel v druhém státě.

Pokud by byť jen jediná z těchto podmínek nebyla naplněna, stát, kde zaměstnanec práci vykonává, 

má právo na její zdanění.

Práce probíhající na palubě lodi nebo letadla provozovaného v mezinárodní dopravě může být 

zdaněna ve státě skutečného vedení takového podniku.

Zdanění tantiém

Tantiémy, které rezident smluvního státu pobírá v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního 

orgánu společnosti druhého smluvního státu, mohou dle článku 16 být zdaněny v tomto druhém 

smluvním státě. Pokud ale taková osoba zároveň pro společnost vykonává i jinou činnost, bude se 

zdanění příjmů z této další činnosti řídit podle ustanovení vztahujících se k danému typu činnosti. 

Tantiémy dle interpretace doporučované komentářem k tomuto článku zahrnují i nefinanční 

benefity, například firemní automobil či byt.93

Zdanění příjmů umělců a sportovců

Příjmy, které rezidenti jednoho smluvního státu pobírají z činností naživo vystupujícího umělce, 

divadelního, filmového, rádiového nebo televizního umělce nebo muzikanta či sportovce 

provozovaných v druhém smluvním státě mohou být dle článku 17 odstavec 1 bez ohledu na 

ustanovení článků 7 a 15 smlouvy zdaněny v tomto druhém smluvním státě. Podle odstavce 2 tyto 

příjmy mohou být v druhém smluvním státě zdaněny i tehdy, pokud na základě takové aktivity 

neplynou přímo umělci, muzikantovi či sportovci, který aktivitu provádí, ale jiné osobě.

Problém s aplikací tohoto ustanovení může nastat v případě, že nebude zcela zřejmé, zda osobu 

považovat za umělce, muzikanta či sportovce. Podle komentáře lze do těchto kategorií zařadit i 

činnosti politické, sociální a naboženské či charitativní povahy, pokud mají také zábavnou složku. 

Naopak na přednášející na konferencích, stejně jako organizátory či personál uměleckých akcí se 

vztahovat nebudou.94 Pokud jde o sportovce, sem se řadí nejen tradiční sporty, ale i golf, 

93 ed.:OECD]. Model tax convention on income and on capital. [8th ed]. Paris: OECD, 2010. ISBN 978-926-4089-
488, s. 269, odst. 1.1.

94 Ibid., s. 271, odstavec 3.
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automobilové závody, a šachové, karetní či kulečníkové soutěže.95

Zdanění penzí

Penze upravuje článek 18 modelové smlouvy, zabývá se ale pouze penzemi soukromých subjektů. 

Penze, které jsou osobě vypláceny soukromým subjektem v souvislosti s dřívějším zaměstnáním, 

mohou dle ustanovení navrhovaného modelovou smlouvou být zdaněny jenom ve státě, kde je 

jejich příjemce rezidentem.

Toto ustanovení je třeba vnímat v kontextu ustanovení článku 19 odstavec 2, které se zabývá 

veřejnými penzemi, tedy penzemi od státu nebo jeho organizačních složek či jiných orgánů veřejné 

správy, a penzemi z fondů těmito subjekty vytvořených. Je-li takováto veřejná penze vyplácena 

osobě, která je rezidentem a zároveň občanem druhého smluvního státu, bude ji moci zdanit jenom 

tento druhý stát. V ostatních případech ji bude moci zdanit pouze ten stát, k němuž přísluší orgán 

veřejné správy, jenž penzi vyplácí.

Platby sociálního zabezpečení, jako jsou například invalidní či starobní důchod nebo podpora v 

nezaměstnanosti, se nepovažují za penze podle těchto ustanovení, protože nemají dostatečnou 

spojitost s dřívějším výkonem určitého zaměstnání (a mohou je obdržet i osoby, které nikdy 

zaměstnanci nebyly). Tyto platby pro účely smlouvy spadají pod ustanovení článku 21.

Zdanění příjmů ze státní služby

Platy, mzdy a jiné podobné odměny, jiné než penze, které vyplácí smluvní stát nebo jeho 

organizační složka či místní úřad fyzické osobě za služby prokazované tomuto státu nebo této 

složce či úřadu, upravuje článek 19 odstavec 1. Podle tohoto ustanovení se takové příjmy zdaní 

pouze ve státě, který je vyplácí.

Pokud ale osoba tyto služby smluvnímu státu poskytuje v druhém smluvním státě, a zároveň je 

rezidentem a občanem druhého státu, nebo se rezidentem nestala jen z důvodu poskytování těchto 

služeb, pak tyto příjmy dle odstavce 2 daní pouze druhý smluvní stát. Tato výjimka se týká 

především odměn zaměstnanců konzulárních úřadů a diplomatických misí, kteří jsou občany a 

rezidenty státu, kde taková mise působí, a jejichž příjmy se proto zdaní v tomto státě.

V případě, že platy, mzdy a odměny jsou vypláceny v souvislosti s podnikem, který smluvní stát 

provozuje v druhém smluvním státě, odstavce 1 a 2 se neuplatní a příjmy a penze se zdaní podle 

ustanovení článků 15, 16, 17 a 18.

95 Ibid., s. 271, 272, odstavec 5, 6.
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Zdanění příjmů studentů a žáků

Speciální ustanovení modelová smlouva navrhuje pro studenty, kteří studují v zahraničí a v 

souvislosti s tímto studiem dostávají účelné platby na vzdělávání nebo výživné. Jde zpravidla o 

různá stipendia, prostředky nadací a jiné podobné účelově určené prostředky. Student takové příjmy 

ve státě, kde pobývá, nemusí danit, pokud je nebo bezprostředně před příjezdem byl rezidentem 

druhého smluvního státu, v prvním státě se zdržuje pouze za účelem vzdělávání, a zmíněné platby 

pochází ze zdrojů na území jiného státu.

Tento článek nijak nedopadá na platby, které student obdrží z jiného důvodu a za jiným účelem, než 

jaké jsou zmíněny v předchozím odstavci. Takové platby se daní podle ostatních ustanovení 

smlouvy, zpravidla to budou články 7 a 15.

Zdanění ostatních příjmů

Pro příjmy, které nespadají pod režim žádného z vyjmenovaných ustanovení, platí režim článku 21 

odstavec 1. Podle něj všechny takové příjmy, nezávisle na tom, odkud pochází, jsou zdanitelné 

pouze ve státě, v němž má jejich příjemce rezidenci. 

Stát zdroje, je-li smluvním státem, dle komentáře nemůže tyto příjmy zdanit ani tehdy, pokud by je 

stát rezidence podle svého právního řádu nezdanil. Dle komentáře toto ustanovení navíc svou 

formulací pokrývá i případy, kdy má osoba, která je dle vnitrostátních právních řádů rezidentem 

obou smluvních států, příjmy ze třetího státu. Tyto příjmy zdaní pouze ve státě, kde má tato osoba 

daňovou rezidenci pro účely smlouvy podle pravidel článku 4.96

Ustanovení se ale podle odstavce 2 článku 21 neuplatní na příjmy rezidenta smluvního státu 

dosažené v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny. Na tyto příjmy se vždy 

uplatní článek 7 modelové smlouvy. Výjimkou jsou jedině příjmy z nemovitostí, které se vždy daní 

ve státě, kde se nemovitost nachází. Pokud stálá provozovna rezidenta jednoho státu umístěná ve 

druhém smluvním státu vlastní nemovitost v prvním řečeném smluvním státě nebo v libovolném 

třetím státě, přiřazení příjmu z této nemovitosti stálé provozovně nenastane. Takový příjem se zdaní 

ve státě, kde se tato nemovitost nachází.

Zdanění majetku

Pro daně z majetku platí stejná pravidla, podle kterých se řídí zdanění příjmů ze zcizení majetku. 

Modelová smlouva se uplatní na všechny daně z majetku s výjimkou daně dědické, darovací a daně 

z převodu majetku. Ty upravují speciální dvoustranné smlouvy, o nichž je pojednáno v dalším textu.

96 Ibid., s. 299, odst. 3.
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5.2.2.4. VYLOUČENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

Pokud jde o zamezení dvojího zdanění, tuto povinnost má vždy stát rezidence poplatníka. Tento stát 

bude muset předejít dvojímu zdanění v těch případech, kdy smlouva dává právo příjem zdanit státu 

zdroje. Naopak v případě, že smlouva právo zdanit příjem či majetek státu zdroje upírá, dvojí 

zdanění nemůže vůbec vzniknout, protože příjem či majetek může v takové situaci zdanit pouze stát 

rezidence.

Stát rezidence má pro zamezení dvojího zdanění k dispozici dvě metody, které jsou upraveny v 

článcích 23A  a 23B modelové smlouvy. Článek 23A upravuje metodu vynětí příjmů ze zdanění, 

článek 23B upravuje metodu zápočtu daně zaplacené v zahraničí.

Mnohé státy se v praxi přiklání spíše k metodě zápočtu daně. Ta je pro ně výhodnější, protože na 

rozdíl od metody vynětí umožňuje příjmy již zdaněné ve státě zdroje dodanit do výše daňové sazby 

státu rezidence. V případě, že bude daň vyměřená ve státě zdroje vyšší než daňová sazba státu 

rezidence, bude výsledný výběr daně ve státě rezidence při užití obou metod stejný, a  to nulový. 

Naopak tomu bude v případě, že daň ve státě zdroje bude nižší. V takovém případě poplatník při 

metodě zápočtu odvede daň (ve výši rozdílu mezi daňovými sazbami státu zdroje a státu rezidence) 

i ve státě rezidence, zatímco při metodě vynětí by již nedoplácel nic. Metoda zápočtu ovšem klade 

vyšší administrativní nároky na účastníky i daňovou správu.

U některých druhů příjmů modelová smlouva použitou metodu sama závazně stanoví. Tak je to v 

případě dividend a úroků, na které má vždy být aplikována metoda zápočtu. Naopak příjmy, o 

kterých smlouva stanoví, že mohou být daněny pouze ve státě zdroje, vždy musí být vyňaty ze 

zdanění ve státě rezidence.

Modelová smlouva sama nestanoví podrobná procesní pravidla pro uplatnění metod zamezení 

dvojímu zdanění. Tuto úpravu plně přenechává na vnitrostátní legislativě smluvních států.97

Metoda vynětí

Metodu vynětí aplikuje smluvní stát tak, že příjem, který již byl zdaněn v druhém smluvním státě, 

zcela vyjme ze zdanění. Ačkoliv v praxi se běžně používají dvě formy metody vynětí, úplné vynětí 

a vynětí s výhadou progrese, modelová smlouva v článku 23A upravuje pouze vynětí s výhradou 

progrese.

Výhrada progrese přitom znamená, že stát sice příjem již zdaněný v zahraničí sám nedaní, může jej 

ale vzít v úvahu pro výpočet daně na ostatní příjmy účastníka. Jak napovídá již název, výhrada 

progrese bude hrát roli při progresivních sazbách daně, protože povede k výsledku, kdy ostatní 

příjmy poplatníka budou díky uplatnění výhrady spadat do vyšší daňové sazby.

97 Ibid., s. 314, odst. 32.
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Oproti vynětí s výradou progrese úplné vynětí neumožňuje, aby stát bral na příjem ohled při 

stanovení sazby daně na ostatní příjmy účastníka. Daňová sazba se při této metodě určí dle souhrnu 

příjmů, které ze zdanění nebyly vyňaty.

Metoda zápočtu

Metoda zápočtu znamená, že stát rezidence poplatníka daň, která byla zaplacena ve státě zdroje, 

započte na vlastní daňový nárok vůči poplatníkovi. Podobně jako v předchozím případě, i zde 

existují dvě varianty této metody, úplné započtení a běžné započtení. Modelová smlouva opět 

upravuje pouze jediný z obou typů, a to metodu běžného započtení.

Metoda běžného započtení počítá s tím, že pokud daň ve státě zdroje pro daný příjem převyšuje 

daň, která by na tuto část příjmu poplatníka připadala ve státě rezidence, bude započtena ve výši 

nepřevyšující daňovou povinnost ve státě rezidence. 

Tento princip je nejlépe vysvětlit na příkladu.

Pokud poplatník vydělá ve státě zdroje 100 tisíc Kč, které zda zdaní sazbou ve výši 30 procent, 

odvede ve státě zdroje daňovou povinnost ve výši 30 tisíc. 

Daňová legislativa ve státě rezidence, v němž poplatník vydělal dalších 100 tisíc Kč, ovšem na 

stejný typ příjmů stanoví daň pouze 20 procent. Zápočet daňové povinnosti ze zahraničí proto 

nesmí překročit 20 tisíc Kč, v této úrovni bude také proveden. Celková daňová povinnost ve státě 

rezidence bude stanovena na úrovni 20 tisíc Kč, ze 100 tisíc Kč příjmů, které dosáhl v tomto státě. 

Celkem poplatník da daních odvede 50 tisíc Kč.

Jiná je situace v případě úplného zápočtu daně (který ale modelová smlouva, jak již bylo řečeno, 

nenavrhuje). V případě úplného zápočtu neexistuje strop, který by omezoval zápočet daně ve výši, v 

jaké by stejný příjem danil stát rezidence. Ve výše zmíněném případě by stát rezidence vypočítal 

daň, která připadá na celosvětové příjmy poplatníka, tedy 20 procent z 200 tisíc Kč. Na výslednou 

částku by započítal daňové povinnosti zaplacené ve státě zdroje, v tomto případě 30 tisíc Kč, a 

doměřil by daň ve výši rozdílu, tedy 10 tisíc Kč.

5.2.2.5. VEDLEJŠÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zákaz diskriminace

Modelová smlouva neupravuje jen rozdělení daňového výnosu mezi státy rezidence poplatníka a 

zdroje příjmů, ale i způsob, jakým má být s poplatníky zacházeno. Zakazuje totiž, aby s poplatníky 

ze smluvních států bylo ve stejné situaci nakládáno různě na základě kritérií, která takové odlišné 

nakládání skutečně neodůvodňují. Jde především o státní příslušnost, a to jak fyzických osob tak 
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společností.

Problematikou se zabývá článek 24 v šířce celkem šesti odstavců, zakazujících různé možnosti 

diskriminace:

 Státní příslušník jednoho smluvního státu nesmí na základě této své příslušnosti mít v 

druhém smluvním státě horší zacházení, než za stejných okolností má její vlastní státní 

příslušník. Toto ustanovení ovšem nevylučuje odlišné nakládání na základě odlišné 

rezidence poplatníků; musí ale být zaručeno stejné nakládání s rezidenty, kteří jsou státními 

příslušníky, jako s těmi, kteří jimi nejsou.

 Osoby bez státní příslušnosti, které jsou rezidenty smluvního státu, nesmí v žádném ze 

smluvních států být vystaveny horšímu zacházení, než státní příslušníci tohoto státu ve 

stejné situaci.

 Stálá provozovna jednoho státu na území druhého státu nesmí být vystavena horšímu 

zacházení, než podniky tohoto státu, které se zabývají stejným druhem činnosti.

 Obdobně musí stejný přístup platit i při uplatnění licenčních poplatků, úroků, dividend a 

dluhů jako odčitatelných položek.

 Horší zacházení nesmí mít svůj původ ani v tom, že podnik smluvního státu je zcela nebo 

zčásti ovládán osobou či osobami, které jsou rezidenty druhého smluvního státu.

Tato ustanovení proti diskriminaci se netýkají pouze daní, kterými se zabývá smlouva dle věcné 

působnosti určené v článku 2. Zákaz diskriminace dopadá na všechny daně, které právní řád 

smluvních států upravuje.

Řešení případů dohodou

Dalším vedlejším ujednáním, které modelová smlouva obsahuje, je řešení případů vzájemnou 

dohodou příslušných úřadů smluvních států podle článku 25. 

Řešení případů dohodu může iniciovat poplatník, podle něhož jeden či oba smluvní státy 

postupovaly při jeho zdaňování v rozporu se smlouvou. Nemusí přitom jít jen o případy dvojího 

zdanění, ale i o jiné vadné postupy. Řešit dohodou proto lze například i nepovolenou diskriminaci 

dle článku 24, ze které dvojí zdanění sice nevzniklo, ale nebyl zachován princip stejného či lepšího 

zacházení. 

Poplatník může dohodu iniciovat i bez toho, aby musel využít nápravných prostředků 

poskytovaných domácím právem. Příslušné úřady smluvních států budou věc řešit dohodou tehdy, 

pokud nemají možnost ji vyřešit samostatně bez vzájemné spolupráce. Státy ale nemají povinnost 

řešení dosáhnout, modelová ustanovení je pouze zavazuje k tomu, aby se o řešení dohodou pokusily 

(na rozdíl od Arbitrážní konvence).
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Odstavec 3 článku 25 umožňuje, aby vzájemnou dohodou příslušné úřady řešily nejen námitky 

poplatníků, ale i své vlastní problémy a pochybnosti vyplývající z interpretace a aplikace smlouvy .

Odstavec 4 významně zjednodušuje komunikaci úřadů, když stanoví, že nemusí jednat 

prostřednictvím běžných (a zdlouhavých) diplomatických kanálů, ale mohou komunikovat přímo či 

prostřednictvím speciálně ustanovené komise.

Odstavec 5 upravuje, jak postupovat, pokud smluvní státy v případu iniciovaném poplatníkem dle 

odstavce 1 nedosáhnou dohody do dvou let. V takovém případě se na žádost poplatníka o případu 

provede smírčí řízení, nerozhodl-li o věci již soud nebo správní tribunál některého z obou států. 

Státy se ve smlouvě mohou dohodnout, že dle tohoto ustanovení mohou řešit i případy podle 

odstavce 3.98

Výměna informací

Důležitou součástí boje proti daňovým únikům je vzájemná výměna informací. Její úpravu v 

modelové smlouvě navrhuje článek 26.

Přestože se smlouvy v oblasti zamezení dvojího zdanění vztahují pouze na daně z příjmů a majetku, 

článek věnovný výměně informací se vztahuje na veškeré daně všech typů, uložené dle smlouvy i 

dle domácího práva smluvního státu, pokud nebyly uloženy v rozporu s ustanoveními smlouvy. S 

předanou informací přitom musí být ve státě, kam je předána, zacházeno jako s důvěrnou podle 

stejných pravidel, která platí pro informaci získanou podle domacího práva tohoto státu. Taková 

informace může být předána pouze osobě, která se podílí na procesním postupu v rámci 

vyměřování, výběru a vymáhání daní, a tato osoba ji může použít pouze k těmto účelům.

Státy musí informaci na požádání druhého smluvního státu zjistit i tehdy, pokud ji samy 

nepotřebují. Zjistit ji musí i pokud je k tomu potřeba získat ji od banky, jiné finanční instituce, 

zástupce nebo zmocněnce.To ale neplatí v případech, kdy by stát musel vykonat úkon, který je v 

rozporu se zákonem, předat informaci, kterou podle svých vlastních zákonů nemá pravomoc získat, 

nebo porušit státem uznané tajemství.

Dle komentáře existují v režimu článku tři způsoby předávání informací. Obdobně jako u směrnice 

2011/16/EU to jsou předání informace na žádost, automatické předávání informací a spontánní 

výměna informací.99 Modelová smlouva nicméně přímo ve svém textu tyto způsoby předávání 

informací nijak neupravuje. 

Asistence při výběru daní

Stejně jako v případě výměny informací, i v části věnované pomoci s výběrem daní modelová 

98 Ibid., s. 374, odst. 73.
99 Ibid., s. 400.
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smlouva doporučuje postup neomezený na situace, na něž se smlouva aplikuje podle ustanovení 

svých článků 1 a 2. Procesní postup při aplikaci tohoto článku přenechává modelová smlouva na 

dohodě smluvních států, a stanoví pouze obecné principy této pomoci.

Platí, že stát, který může daňovou pohledávku vymáhat podle svých předpisů, může o výběr této 

pohledávky požádat druhý smluvní stát, který musí daň vybrat v souladu se svými vlastními 

procesními předpisy. Obdobně lze postupovat i při potřebě zajištění daňového nároku smluvního 

státu. Z vnitrostátní legislativy se ale v případě výběru daní v rámci přeshraniční asistence neuplatí 

procesní lhůty ani pravidla o přednosti nároků. V případě, že se dožadujícímu státu podaří daňovou 

pohledávku samostatně realizovat, má povinnost svoji žádost stáhnout.

I zde modelová smlouva navrhuje jistá omezení. Především jde o právo dožádaného státu 

poskytnutí pomoci odmítnout, pokud by vyžadovalo úkony či opatření, které nejsou v souladu s 

jeho právním řádem. Dále může odmítnout tehdy, pokud dožadující stát nevyužil všech možností, 

které k výběru či zajištění daně sám měl, a tehdy, pokud nároky kladené při plnění žádosti na 

dožádaný stát jsou nepoměrně vyšší, než prospěch, který z pomoci plyne dožadujícímu státu.

Česká republika článek o pomoci při výběru daní ve svých smlouvách o zamezení dvojího zdanění 

nesjednává.

Členové diplomatických misí a konzulárních úřadů

Modelová smlouva ve svém článku 28 doporučuje sjednat ustanovení, podle kterého se žádná 

pravidla ze smlouvy nedotknou privilegií, která mají z mezinárodního práva nebo zvláštních dohod 

členové diplomatických misí a konzulárních úřadů.

Rozšíření územní působnosti

Podle ustanovení článku 29 je možné rozšířit územní působnost smlouvy během doby jejího trvání, 

a to na území, která jsou součástí území smluvního státu, ale byla ze smlouvy vyňata, nebo která 

tomuto státu podléhají. Česká republika tento článek ve svých smlouvách zpravidla nesjednává, 

existují ale výjimky, např. smlouva s Dánskem č. 14/2013 Sb.m.s.

Vstup v planost, výpověď

Články 30 a 31 upravují období platnosti smlouvy. Platnost podle modelových ustanovení zaniká 

pouze tehdy, pokud jeden ze smluvních států doručí druhé straně výpověď. Jako podmínku takové 

výpovědi navrhuje modelová smlouva doručení nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního 

roku, v němž je podána.

56



5.3. Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v oboru daně dědické a darovací

V oboru přímých daní uzavřela Česká republika nejen smlouvy o zamezení dvojímu zdanění příjmů 

a majetku. Další kategorií smluv, i když výrazně méně důležitou, jsou smlouvy o zamezení dvojímu 

zdanění v oboru daně dědické a darovací. Těchto smluv je uzavřeno výrazně méně než smluv v 

oboru daní z příjmů a majetku.

Mezinárodní daňový vztah vzniká v případě přeshraničních darů, přeshraničních dědictví či 

darování pro případ smrti nebo v případě, že se majetek zůstavitele, který je součástí dědictví, 

nachází v jiném státě, než jehož je zůstavitel daňovým rezidentem.

Jako příklady smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací je možné zmínit 

smlouvu se Slovenskem publikovanou pod č. 253/1993 Sb., či smlouvu s Rakouskem, která byla 

publikovaná pod č. 31/2000 Sb. m.s. Smlouvy částečně drží systematiku smluv uzavíraných podle 

modelové smlouvy OECD, a přejímají některé její prvky do té míry, do jaké jsou vhodné pro oblast 

daní dědických a darovacích. Smlouva s Rakouskem obsahuje mj. i ustanovení o metodách 

vyloučení dvojího zdanění, řešení případů dohodou či výměně informací.

Smlouvy zpravidla upravují trojici pravidel pro řešení kolizí daňových předpisů smluvních států, 

která by dvojímu zdanění měla ve svém souhrnu spolehlivě zabránit. V případě nemovitého majetku 

nebo práv vyplývajících z nemovitého majetku, která jsou součástí daru nebo pozůstalosti, dochází 

k jejich zdanění ve státě, kde se nacházejí. V případě, že součástí daru nebo pozůstalosti je movitý 

majetek náležející stálé provozovně, zdaní se ve státě, kde je tato stálá provozovna umístěna.V 

ostatních případech dojde ke zdanění ve státě, kde měli zůstavitel či dárce bydliště nebo sídlo. Pro 

vyloučení dvojího zdanění je využívána metoda vynětí s výhradou progrese (smlouva s 

Rakouskem) i metoda zápočtu (např. smlouva se Slovenskem).

5.4. Smlouvy o mezinárodní správní spolupráci ve věcech daní

Pro daňovou spolupráci je důležitá především mnohostranná Úmluva o vzájemné správní pomoci v 

daňových záležitostech. Tato smlouva vznikla ze spolupráce Rady Evropy a OECD a otevřena k 

podpisu je od roku 1988.

Česká republika ustanovení smlouvy poprvé vtělila do svého právního řádu v roce 2000 

prostřednictvím zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní. Část tohoto zákona 

byla mezitím v roce 2011 zrušena novým zákonem  finanční správě č. 456/2011 Sb., o Finanční 

správě České republiky.

Dne 1. února 2014 úmluva vstoupila v platnost i pro Českou republiku100, přímo použitelná v 

100 Úmluva o vzájemně správní pomoci v daňových záležitostech. Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz [online]. 2014 
[cit. 2014-05-20]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-vymena-info-v-danove-
oblasti/umluva-o-vzajemne-spravni-pomoci-v-danov 
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daňových věcech bude od počátku roku 2015. Umožňuje na úseku daní všechny základní druhy 

správní spolupráce:

 výměnu informací na žádost, automatickou a spontánní,

 souběžná daňová šetření,

 přítomnost při daňových kontrolách v zahraničí,

 dožádání vymáhání a předběžných opatření,

 doručování dokumentů.

Úmluva se vztahuje na všechny druhy daní, které znají vnitrostátní předpisy smluvních států, nejen 

tedy na daně přímé. Ve vztazích k členským státům EU platí, že před úmluvou mají přednost 

evropské předpisy. Jedinou výjimkou je, pokud úmluva poskytuje v daném případě širší možnosti 

spolupráce. K úmluvě v současnosti přistoupilo 55 států.101

5.5. Další daňové smlouvy

Mezi daňové smlouvy lze zařadit i smlouvy v oblasti mezinárodní přepravy, pokud obsahují 

ujednání s daňovým přesahem. V oblasti dvojího zdanění navíc jde o některé úmluvy týkající se 

směrnic EU, například úmluvy o zdaňování příjmů z úspor s ostrovy Man, Jersey a Guernsey 

(49/2008 Sb.m.s., 50/2008 Sb.m.s., 51/2008 Sb.m.s.).

5.6. Interpretace mezinárodních daňových smluv

Jednou z nejsložitějších otázek v souvislosti s mezinárodními daňovými smlouvami jsou problémy 

jejich interpretace. Zajímavé jsou především v souvislosti s modelovou smlouvou OECD a jejím 

komentářem. Modelová smlouva je předlohou dvoustranných daňových smluv, a komentář na 

základě mnoha desetiletí zkušeností členských států OECD její ustanovení vysvětluje a uvádí do 

kontextu situací, které v mezinárodních daňových vztazích mohou vznikat v praxi. Po právní 

stránce se ale závaznými součástmi právního řádu stávají právě jen texty skutečně dojednaných, 

uzavřených a ratifikovaných mezinárodních smluv. Jakou přesně úlohu při interpretaci hraje 

komentář k modelové smlouvě, případně další dokumenty, to bude předmětem zkoumání 

následující kapitoly.

5.6.1. MODELOVÁ SMLOUVA A KOMENTÁŘ

Výchozím dokumentem pro interpretaci mezinárodních smluv je Vídeňská úmluva o smluvním 

právu, sjednaná (po dvaceti letech příprav) v roce 1969 ve Vídni. Tato úmluva vstoupila pro 

101 Status of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. květen 2014. Dostupné z: 
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf 
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zakládající státy v platnost 27. ledna 1980, v Českoslovenku začala platit v roce 1987. Oficiální 

český překlad vyšel pod č. 15/1988 Sb.

Úmluva se interpretací mezinárodních smluv zabývá ve svých článcích 31 až 33, z toho článek 33 

se zabývá pouze řešením situací, kdy je smlouva sjednána v několika jazycích současně. Pro určení 

smyslu a role modelové smlouvy OECD a jejího komentáře budou proto rozhodující články 31 a 32 

Vídeňské úmluvy.

Obecné výkladové pravidlo stanoví článek 31, podle kterého smlouva má být vykládána v dobré 

víře, v souladu s obvyklým významem, který je dáván výrazům ve smlouvě v jejich celkové 

souvislosti, a s přihlédnutím k předmětu a účelu smlouvy. Celkovou souvislostí se kromě preambule 

a příloh smlouvy rozumí také každá dohoda vztahující se ke smlouvě, k níž došlo v souvislosti s 

jejím uzavřením, a také každá listina vyhotovená stranami v souvislosti s uzavřením smlouvy, 

pokud ji ostatní strany jako takovou přijaly.

Spolu s celkovou souvislostí bude brán zřetel na pozdější dohody stran týkající se výkladu smlouvy, 

na pozdější praxi při provádění smlouvy, která založila dohodu stran, a na pravidla mezinárodního 

práva, použitelná ve vztazích mezi stranami.

Pomocné interpretační pravidlo pak uvádí článek 32.  Ten stanoví doplňkové prostředky k výkladu, 

za něž mimo jiné označuje přípravné materiály ke smlouvě a okolnosti, za nichž byla smlouva 

uzavřena. Tyto doplňkové prostředky lze použít pouze v omezeném spektru případů. Jejich použití 

připadá v úvahu tehdy, pokud jde o potvrzení významu, který vyplývá z použití článku 31, nebo 

pokud takový výklad ponechává význam nejednoznačným a nejasným, či vede k výsledku, který je 

zřejmě protismyslný nebo nerozumný.

Zatímco protokol, který je zpravidla podepisován v souvislosti s dojednáváním smluv o zamezení 

dvojího zdanění, lze dle textu článku 31 považovat za součást celkové souvislosti smlouvy, 

modelová smlouva ani komentář k ní takovou roli mít nebudou. 

V některých případech ale může být možné je podřadit pod pravidlo článku 31 odstavec 3. Jednou z 

důležitých vlastností daňových smluv je, že aby byly při zamezování dvojího zdanění efektivní, 

musí státy jejich ustanovení aplikovat v co možná největší vzájemné shodě. Právě k tomuto účelu 

jsou komentáře, ačkoliv je nelze považovat za přímou součást smlouvy ve smyslu odstavců 1 a 2, 

praktickým pomocníkem, protože vychází z desítek let praxe států při aplikování smluv založených 

na modelu OECD a předchozích modelových smluv. V rámci jednotné interpretace daňových smluv 

v duchu komentářů, kterých státy při aplikaci smluv k vyřešení nejasností často využívají,  mohou 

proto být dle okolností považovány za praxi stran, která založila jejich dohodu týkající se výkladu 

smlouvy.

V ostatních případech bude možné podřadit modelovou smlouvu a komentář pod ustanovení 
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odstavce 32 Vídeňské úmluvy. Protože převážná většina států vychází při dojednávání svých smluv 

o zamezení dvojího zdanění z modelu OECD, či, v menší míře a především v minulosti, z modelu 

OSN, který sám z modelu OECD čerpá, je možné modelovou smlouvu a její komentář považovat za 

doplňkové prostředky výkladu podle článku 32 Vídeňské úmluvy. Bude tomu tak ale jen v případě, 

že se interpretované ustanovení drží znění OECD modelu nebo změn předpokládaných jeho 

komentáři. V případě, že se ustanovení odchyluje, nebo kontext ve smyslu článku 31 úmluvy 

naznačuje odchylný význam, bude modelová smlouva tím méně použitelná, čím více se dané 

ustanovení od jejího znění bude odlišovat.

Svou roli bude hrát i rozlišení mezi členskými a nečlenskými zeměmi OECD. V případě 

nečlenských zemí OECD bude váha modelové smlouvy a komentářů při interpretaci nižší. Naopak 

v případě členských zemí je třeba vzít v úvahu několik doporučení OECD, podle kterých mají 

členské země své dvoustranné smlouvy sjednávat podle stávající modelové smlouvy s přihlédnutím 

k jejímu komentáři.

Jak již bylo řečeno v části věnované vzniku modelu OECD, členské země OECD jsou vázány 

článkem 2 d) zakládající Konvence, podle kterého mají, mimo jiné, zmírňovat či odstraňovat 

překážky výměny zboží a služeb. Dvojí zdanění a problémy s ním spojené bezpochyby pod tento 

závazek je možné a žádoucí zahrnout. 

Podle článku 18 b) Procedurálních pravidel OECD jsou doporučení organizace pro členské země 

nezávazná, a ty pouze mají zvážit jejich implementaci. Přesto lze dovodit, že pokud se daná členská 

země v rámci svých smluv drží znění modelové smlouvy, rozhodla se řídit doporučením organizace, 

aby přizpůsobila své daňové smlouvy modelové smlouvě a jejímu komentáři. V takovém případě 

bude také komentář k modelové smlouvě při interpretaci daňových smluv hrát podstatnou roli, z 

důvodu závazku státu plynoucího z jeho členství v OECD.

Vzhledem k tomu, že komentář a méně i sama modelová smlouva se v průběhu let mění, bude jako 

pomůcka pro interpretaci vždy využitelné pouze to znění, které bylo publikováno předtím, než 

smluvní státy posuzovanou smlouvu dojednaly. Stejně jako prve pak platí, že takto lze posuzovat 

pouze ustanovení, která odpovídají znění modelové smlouvy. Na ustanovení, která se, byť v dílčích 

otázkách, odlišují, nebo smlouvy, z jejichž kontextu vyplývá jiná interpretace, bude možné 

modelovou smlouvu a komentáře vztahovat pouze v omezeném rozsahu.

5.6.2. POKYNY A SDĚLENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ

Důležitou úlohu sehrávají v českých podmínkách při interpretaci a aplikaci mezinárodních 

daňových smluv i doporučení a sdělení Ministrstva Financí, resp. nověji Generálního finančního 

ředitelství. 
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Tyto dokumenty mají sice charakter pouhých vnitřních předpisů, Nejvyšší správní soud ale v 

minulosti dovodil, že mají svůj právní význam i pro veřejnost.102 Svou závazností pro správní úřady 

na úseku daní totiž vytváří tzv. správní praxi, která je pro úředníky z důvodů principu právní jistoty, 

předvídatelnosti správních rozhodnutí a zákazu neodůvodněně nerovného zacházení závazná. Od 

této správní praxe se úřady mohou odchýlit jen do budoucna a jen v odůvodněných případech.

Přestože tedy pokyny a sdělení nepředstavují právní předpisy, které by byly závazné pro daňové 

subjekty, mohou z nich tyto subjekty čerpat zásadní informace o postupu daňové správy. V případě, 

že daňovým subjektům tyto dokumenty přiznávají práva nad rámec zákona, mají na ně vůči 

správnímu úřadu vymahatelný nárok.

102 Rozhodnutí NSS ze dne 28.4.2005, čj. 2 Ans 1/2005-57, publikováno pod č. 605/2005 Sb. 2005. 
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7. Závěr

Současná podoba mezinárodních daňových vztahů se vyvíjela více než sto let, stále je ale nad 

nutnou míru komplikovaná, a klade velké administrativní nároky na daňové subjekty provozující 

přeshraniční ekonomické aktivity. Pomocí systému smluv o zamezení dvojího zdanění daní z příjmů 

a z majetku, založeného na modelové smlouvě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, se 

sice v mnoha případech podařilo zmírnit dvojí zdanění či mu zcela zamezit, mezinárodní 

společenství ale stále stojí před řadou výzev, které s mezinárodními daňovými vztahy souvisí.

Jedním z velkých nedostatků současného systému předpisů v oblasti mezinárodního zdanění je 

velké množství dvoustranných smluv, které problematiku mezi státy upravují, namísto aby materii 

řešilo malé množství mnohostranných smluv mezi hospodářsky navzájem podobnými zeměmi. 

Preference dvoustranných smluv byla historicky zvolena z několika důvodů, především kvůli vyšší 

náročnosti dojednávání vícestranných smluv a také proto, že se v jejich rámci státy obávaly nutnosti 

vzdát se větší části své suverenity.

Společenství národů a později i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ovšem i přesto 

systém dvoustranných smluv zamýšlely jako pouze dočasné řešení, které daňové vztahy mezi státy 

do jisté míry sjednotí. Systém dvoustranných smluv měl působit jako jakési překlenutí k budoucímu 

uzavření mnohostranných smluv, které by zabránily dvojímu zdanění ve vztazích mnoha států 

najednou.

Tento plán se bohužel i přes své nesporné výhody nenaplnil. Mnohostranná smlouva by sice 

zjednodušovala situaci pro daňové subjekty, které by nemusely zkoumat ustanovení mnoha 

dvoustranných smluv, navzájem možná díky společnému vzoru v podobě modelových smluv 

podobných, ale často s různými odchylkami na základě ad hoc vyjednávání smluvních partnerů. 

Mnohostranné smlouvy by zároveň byly efektivnější i pro zúčastněné státy, a umožňovaly by 

efektivnější boj proti daňovým únikům.

Všechny dosavadní pokusy o sjednocení oblasti přímých daní, tradičně řešených dvoustrannými 

smlouvami, do jediné či několika málo mnohostranných smluv, ale zatím selhaly. Jednou z mála v 

praxi fungujících mnohostranných dohod v oblasti zamezení dvojímu zdanění v oblasti přímých 

daní tak dnes je Nordická úmluva mezi státy severní Evropy. Přestože snahy o vytvoření alespoň 

evropské mnohostranné úmluvy v oblasti přímých daní stále existují, a dokonce se v minulosti 

objevily i na úrovni Evropské komise, nic nenasvědčuje tomu, že by se toto řešení v nejbližších 

letech ujalo.

Státy tak i nadále sjednávají především dvoustranné dohody o zamezení dvojího zdanění v oblasti 

daní z příjmů a z majetku, tak jak vychází ze současných mdoelových smluv. Mnoho států si také 
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vytvořilo vlastní modelové smlouvy, buď vycházející z modelové smlouvy OECD, nebo i zcela 

původní (např. Andský pakt mezi státy Jižní Ameriky).

Prostor pro další rozvoj zůstává u přímých daní především v oblasti daní dědických a darovacích, 

kde je smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřeno poměrně málo. Zpravidla se jedná o dílčí 

smlouvy mezi sousedními státy, mezi kterými je natolik čilý hospodářský styk, že k případům 

dvojího zdanění u těchto daní dochází v praxi častěji než výjimečně. 

Mezinárodní spolupráce má nedostatky i v případě administrativní spolupráce, výměny informací a 

mezinárodní asistence při výběru daní, které v souhrnu pomáhají zamezení daňovým únikům. Tyto 

oblasti jsou poměrně uspokojivě řešeny legislativou na úrovni Evropské unie. Ve vztazích s jejími 

nečlenskými státy se ale správní spolupráce řídí pouze jedinou mnohostrannou úmluvou (Úmluva o 

o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech), jejímiž stranami jsou z velké části právě 

státy EU a jen asi 30 nečlenských zemí. V případě výměny informací pak přicházejí u nečlenských 

států EU v úvahu pouze relativně obecná ustanovení dvoustranných smluv o zamezení dvojího 

zdanění, a u států, se kterými tyto smlouvy uzavřeny nejsou, nejsou k dispozici ani tato ujednání.

Poněkud přehlednější je situace v oblasti nepřímých daní. Zde znamenalo významný krok v oblasti 

mezinárodních daňových vztahů zavedení jednotného systému na úrovni Evropského společenství, 

respektive Evopské unie. Tento systém zajišťuje, že tržní subjekty nejsou vystaveny dvojímu 

zdanění v případě zdanění univerzální a selektivní spotřeby, a sjednocuje administrativní postup 

vyměřování a výběru těchto daní. Zároveň sjednocuje i postup členských zemí vůči nečlenským 

státům Evropské unie.

Nejslabším článkem mezinárodních daňových vztahů pak z pohledu České republiky je 

přeshraniční asistence při výběru a vymáhání daňových povinností. Ta je řešena pouze v rámci 

Evropské unie, ve vztahu k nečlenským státům ji řeší jen výše zmíněná Úmluva o o vzájemné 

správní pomoci v daňových záležitostech, která ovšem prozatím nenabyla účinnosti. České smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění, které obsahují pasáž o výměně informací, pomoc při výběru a 

vymáhání daní neupravují.

Důležitou otázkou je interpretace daňových smluv. V rámci modelové smlouvy slouží ke 

sjednocování jejich interpretace připojený komentář, který vznikal na základě mnoha desítek let 

zkušeností států s uplatňováním textu modelové smlouvy ve svých vlastních dvoustranných 

dohodách. Tento komentář nicméně není přímou součástí smlouvy, a tak dle Vídeňské úmluvy o 

smluvním právu může být použit pouze jako doprovodný zdroj interpretace. Primárně pak budou 

všechny smlouvy interpretovány podle přesného znění svých vlastních ustanovení, a komentář bude 

k dispozici pouze tehdy, pokud tato ustanovení z modelové smlouvy přímo vycházejí, a především 

u členských států OECD, pro které je modelová smlouva závazná jako doporučení dle Konvence o 

63



OECD.

Pokud jde o  metodické pokyny, sdělení a další dokumenty Ministerstva financí a jemu přímo 

podřízených orgánů, jejich význam pro mezinárodní daňové vztahy spočívá v tvorbě interně 

závazné správní praxe. Tato správní praxe je závazná pro daňové úřady do té míry, že pokud 

daňovému subjektu z této praxe vyplývají práva, má na ně vůči správnímu úřadu nárok.

Za největší výzvu mezinárodních daňových vztahů do budoucna z pohledu států lze označit 

efektivnější zabránění daňovým únikům prosřednictvím jejich užší spolupráce. Zabránění daňovým 

únikům je přitom závislé na mnoha faktorech, a lze jej plně docílit jen velmi promyšleným 

vyvážením předpisů regulujících mezinárodní daňové vztahy. Na jedné straně totiž hraje roli 

spravedlivost ukládaných daňových břemen z pohledu povinných daňových subjektů, včetně 

případného ekonomického či právního dvojího zdanění, na druhé straně pak je klíčová skutečná 

schopnost daňové správy mezinárodním daňovým únikům předcházet, odhalovat je a případně 

neodvedenou daň doměřovat a vybírat i od svých nerezidentů, a zároveň daňové úniky zahraničních 

i domácích osob odpovídajícím způsobem postihovat prostředky trestního práva.
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Abstrakt

Problematika mezinárodních daňových vztahů hraje velmi důležitou úlohu v oblasti mezinárodního 

obchodu. Dvojí zdanění příjmů a majetku, administrativní náročnost přeshraničních daňových 

vztahů, a z pohledu daňových úřadů také potírání daňových úniků jsou problémy, kterými je třeba 

se ve světě ekonomicky postaveném na mezinárodní výměně zboží a služeb pečlivě zabývat. Tyto 

problémy jsou přitom řešeny na vzájemně odlišných právních úrovních vnitrostátního, evropského i 

mezinárodního práva, a jen hloubkovou analýzou všech třech systémů práva ve vzájemném 

kontextu lze rozpoznat, jaká pravidla na mezinárodní daňové vztahy v praxi dopadají.

Ačkoliv některé oblasti, především zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění, jsou již v 

současnosti řešeny poměrně uspokojivě, jiné, například přeshraniční spolupráce v oblasti vymáhání 

daňových pohledávek, zatím mají nemalé rezervy. Tato práce si bere za cíl prozkoumat mezinárodní 

daňové vztahy a právní pravidla, podle kterých se tyto vztahy řídí. Tam, kde je to možné, práce k 

problematice přistupuje více do šířky; kde je dohledávání zdrojů obtížnější, byl za úhel pohledu 

přijat právní řád České republiky včetně platných mezinárodních smluv.

Osu práce tvoří problematika zamezení dvojímu zdanění v oblasti daní z příjmů a z majetku. 

Důvodem je, že právě tato problematika je na mezinárodní úrovni řešena nejkomplexněji. Síť 

převážně dvoustranných smluv mezi státy, které jsou založeny na modelových ustanoveních 

vyvíjených na půdě Společenství národů a později OECD od dvacátých let dvacátého století, má 

pro praxi své specifické důsledky, kterým je vzhledem k důležitosti daní z příjmů v příjmové 

stránce rozpočtu většiny států a klíčovému vlivu na přeshraniční ekonomickou aktivitu subjektů 

věnován široký prostor.

Doplňkem k této úpravě je přehled evropských předpisů, které se týkají mezinárodních daňových 

vztahů. Evropskou legislativou se práce zabývá jak u nepřímých daní, kde již Evropská společenství 

a nyní Evropská unie dosáhly úzké harmonizace, tak v oblasti daní z příjmů a z majetku, kde došlo 

k harmonizaci jen v dílčích otázkách a jen do té míry, aby bylo vyhověno principu svobodného 

pohybu osob a kapitálu a rovnosti příslušníků členských států dle zakládacích smluv.

Prostor je věnován i vnitrostátní úpravě mezinárodních daňových vztahů, která nabývá na významu 

jak při interpretaci mezinárodních smluv, tak tehdy, pokud s určitým státem mezinárodní smlouva 

uzavřena vůbec není.

Klíčová slova: mezinárodní daňové vztahy, daně, mezinárodní právo, evropské právo, mezinárodní 

smlouvy
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Abstract

Issues of international tax relations are a very important matter in the domain of international 

business. Double taxation of income and capital, administrative demands of crossborder tax 

relations, and from the point of view of tax authorities also fight against tax evasion, these all are 

problems that must be considered rigorously in a world economicaly based on international 

exchange of goods and services. What's more, these issues are dealt with on mutualy distinct legal 

legal levels of domestic, European and international law, and only with deep analysis of all three 

systems in context of each other can be identified what rules govern specific issues of international 

tax relations.

Although some areas, especially avoding international double taxation, are nowadays resolved in a 

satisfactory way, other issues, e.g. crossborder assistance in collection of taxes, are yet to be settled 

complacently. This thesis is aimed at exploring international tax relations and legal rules, that 

govern these relations. Where possible, author takes broader look at issues at hand; where finding 

relevant resources is too challenging, it takes a point of view from perspective of czech legal system 

including valid international agreements.

Main part of this text deals with issues related to prevention of international double taxation in 

fields of taxes on income and on capital. The reason for this is the fact that it is this area of 

international tax relations that is dealt with most comprehensively on international level. Network 

of mostly bilateral treaties between states, based on model provisions developed since 1920s by 

League of Nations and later by OECD, has its own practical implications, which are dealt with 

extensively within this thesis because of importance of income taxes for income side of budgets of 

most countries and also because of their key role on cross-border economic activity.

Complementary to this, the text also looks at European legislation concerning international tax 

relations. European Law is examined in field of indirect taxes, where European Communities and 

now European Union achieved close harmonisation, but also in field of taxes on income, where 

harmonisation was carried out only in particular issues and only to the extent required to comply 

with principles of free movement of persons and capital and non-discrimination of citizens of 

member states as laid down in foundation treaties.

Last but not least, some issues of domestic regulation of international tax relations are disscused, 

mainly because they are of importance both in the aplication and interpretation of international 

treaties and also in situations where there is no aplicable international treaty.

Keywords: international tax relations, taxes, international law, european law, international treaties
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