
Abstrakt 

Tato diplomová práce na téma „Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího zdanění“ 

se zabývá analýzou české daňové soustavy a mezinárodním dvojím zdaněním jak obecně, 

tak v rámci jednotlivých smluvních vzorů. Na tomto základě se práce dělí na tři části 

zabývající se daňovou soustavou, mezinárodním dvojím zdaněním a dohodami o 

zamezení dvojímu zdanění. 

 Začátek první části je pojat více teoreticky. Obsahuje stručné charakteristiky daně 

a daňové soustavy, rozbor jejich základních prvků (subjektu daně, předmětu daně, 

základu daně, daňové sazby a splatnosti daně) a jejich hlavním rozdělením na daně přímé 

a nepřímé. Tato diplomová práce však neopomíjí ani funkce daní (fiskální, alokační, 

redistribuční, stimulační a stabilizační) a jejich základní principy (princip právní 

perfektnosti, princip daňové spravedlnosti, princip daňové efektivnosti, princip 

správného působení na chování ekonomických subjektů a princip srozumitelnosti daňové 

soustavy). Práce se dále věnuje také rozpočtovému určení daní. 

 Následně práce popisuje českou daňovou soustavu na základě jednotlivých daní 

v České republice ukládaných. Tyto daně analyzuje podle jejich jednotlivých prvků a 

navrhuje změny de lege ferenda. Cílem těchto změn je zlepšení nedostatků, kterými trpí 

česká daňová soustava, mírné zvýšení daňových příjmů státního rozpočtu a zjednodušení 

orientace v daňové soustavě pro daňové subjekty. 

 V druhé a třetí části se tato diplomová práce zabývá dvojím zdaněním. V druhé 

části popisuje druhy dvojího zdanění (vnitrostátní a mezinárodní dvojí zdanění, právní a 

ekonomické dvojí zdanění) a metody zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění (metoda 

zápočtu a metoda vynětí). Třetí část této práce se zaměřuje na dohody o zamezení dvojího 

zdanění uzavírané mezi jednotlivými státy. Popisuje dva hlavní smluvní vzory 

vypracované mezinárodními organizacemi (vzory OECD a OSN) a analyzuje je společně 

s několika smlouvami o zamezení dvojího zdanění uzavřenými Českou republikou. Na 

závěr je pak přiložen vlastní návrh smlouvy o zamezení dvojího zdanění vhodný pro 

Českou republiku. 
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