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Úvod 

Daň. Pojem, který se dotýká každého občana státu. Pojem, který je často rozebíraným 

tématem ve vztahu k politice a velkou měrou určuje úspěch politických uskupení ve 

volbách. Pojem, o němž mají povědomí dokonce malé děti. Daně skrze svoji fiskální a 

redistribuční funkci citelně zasahují do každodenního života lidí a jako takové jsou jimi 

buď schvalované nebo odsuzované. 

 Vzhledem k neustálé diskuzi o daních a neustálých změnách v daňové soustavě 

České republiky jsem si vybral jako předmět zkoumání v mé diplomové práci daňovou 

soustavu České republiky a s tím související mezinárodní dvojí zdanění. Žijeme v době, 

kdy každá změna vlády po volbách přináší možnost hraničící s jistotou, že dojde k velkým 

změnám v rámci daňové soustavy a jednotlivých daní. Četnost těchto změn je však pro 

stát a veřejné rozpočty spíše na škodu, protože tak časté změny odrazují mezinárodní 

investory, kteří hledají vhodné zahraniční prostředí pro investice svých finančních 

prostředků a ztěžují podnikání domácích subjektů, kteří nemohou efektivně dlouhodobě 

plánovat. Jedním z mých cílů v této práci je navrhnout takové změny, které by 

nepotřebovaly novelizovat z krátkodobého hlediska a také nastavit tyto změny tak, aby 

místo odrazování investorů je spíše podporovaly v jejich investicích na území České 

republiky. Nezapomínám však na to, že je důležité podporovat tuzemské daňové subjekty, 

proto by žádná z těchto změn neměla upřednostňovat zahraniční subjekty před subjekty 

domácími. 

 Ve své diplomové práci se tak budu primárně věnovat daňové soustavě České 

republiky. V jejím rámci rozeberu i obecnou teorii daní. Budu se tak věnovat prvkům, 

principům a funkcím daní, včetně jejich třídění. Více se však budu věnovat samotné 

daňové soustavě České republiky. Rozeberu jednotlivé daně daňové soustavy České 

republiky pomocí základních prvků daní. V rámci každé daně se budu věnovat popsaným 

změnám, o kterých si myslím, že jsou potřebné, a které by mohly ve většině případů 

přinést do státního rozpočtu více prostředků a pomoci daňovým subjektům v době stále 

působících dopadů poslední celosvětové hospodářské krize. Tím definuji i svůj cíl pro 

tuto část své diplomové práce – navrhnout takové změny, které jako celek mohou přinést 

do státního rozpočtu více prostředků, ale zároveň výrazně nezvýší daňovou zátěž, kterou 

nesou daňové subjekty a mohou napomoci oživit ekonomiku České republiky. 
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 V rámci druhé a třetí části této práce se zaměřím na mezinárodní dohody o 

zamezení dvojího zdanění. V dnešním globalizovaném světě jsou tyto dohody pro daňové 

subjekty extrémně důležité. Nejenže těmto subjektům dávají konkrétní návod, jak mají 

danit finanční prostředky pocházející z území jiného státu, ale také jim šetří finanční 

prostředky tím, že nedochází k dvojímu zdanění celého stejného předmětu daně ve dvou 

státech. Vysvětlím tak metody, které jsou v těchto dohodách používané, rozeberu a 

analyzuji mezinárodní vzory těchto dohod. Hlavním cílem této částí mé diplomové práce 

je vytvořit vzor1 smlouvy o zamezení dvojího zdanění, který by byl vhodný a přímo 

použitelný pro Českou republiku při uzavírání těchto dohod s ostatními státy. 

 Na závěr pak shrnu poznatky, ke kterým jsem v rámci této diplomové práce došel. 

  

                                                           
1 Tento vzor přikládám v příloze č. 1. 



3 
 

1. Daňová soustava ČR 

1.1 Pojem daň a daňová soustava 

Obecně lze označit daň jako určitý typ plnění vůči státu. Takové vymezení je však 

nedostačující pro určení, které plnění je daní a které nikoliv. Daň je „povinná, zákonem 

uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Je nenávratná, neekvivalentní a 

zpravidla neúčelová“.2 Daňovou povinnost lze tedy chápat jako zákonem stanovené 

omezení svobody jednotlivce. 

 Legalitu daní, jako zákonem uložené platby, lze vyčíst ze znění Listiny 

základních práv a svobod (dále jen „LZPS“): „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě 

zákona“.3  Ovšem z hlediska LZPS a vyjádření povinností uložených na základě zákona 

je zde jistá dvojkolejnost mezi ustanoveními čl. 11 odst. 5 a čl. 4 odst. 1, který stanoví, 

že „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 

zachování základních práv a svobod“. Prvně jmenované ustanovení je tedy vůči druhému 

ve vztahu speciality, ale pro stanovení daňové povinnosti ho lze označit za nadbytečné, 

protože pouze opakuje znění čl. 4 odst. 1 bez značných odlišností. 

 Jako platba do veřejného rozpočtu jsou daně určeny ke hrazení společnosti 

společných potřeb. Nezáleží pak na tom, zda daň plyne do rozpočtu obcí či krajů, státu 

nebo státních fondů. Vzhledem k členství ČR v EU plyne část daní vybraných na území 

republiky i do rozpočtu Evropské unie. 

 Daně jsou vždy nenávratné a neekvivalentní. Nenávratnost „odlišuje daň 

kupříkladu od půjčky, kdy stát nemá povinnost plnění vracet zpět a subjektu, který daň 

zaplatil, nevzniká žádný konkrétní nárok“.4 Za výjimku by v jistém smyslu bylo možné 

označit vrácení přeplatku na dani. Neekvivalence pak znamená, že „díl, jakým se 

jednotlivec podílí na společných příjmech, nemá žádný nebo téměř žádný vztah k tomu, 

v jaké výši se bude podílet na výdajích veřejných rozpočtů nebo spotřebovávat veřejně 

poskytované statky“.5  

                                                           
2 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 9. ISBN 978-80-
87480-05-2. 
3 Čl. 11 odst. 5 zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. 
4 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 10. ISBN 978-
80-87480-05-2. 
5 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 10. ISBN 978-
80-87480-05-2. 
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 Neúčelovost daně znamená, že plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou od něj 

vybrané prostředky použity. Souvisí s jednou ze základních zásad sestavování veřejných 

rozpočtů – neúčelovostí příjmů, na kterou navazuje další zásada – přísná účelovost 

výdajů. Stát tak vybírá peníze na daních a hradí své výdaje, aniž by bylo známo, která 

daň a od kterého subjektu slouží k uhrazení konkrétního výdaje. 

 Byť tak není výslovně označeno, může za daň být také chápáno pojistné na 

sociální a veřejné zdravotní pojištění. Dle mého názoru se však jedná o nedaňový příjem 

státu. 

 Daňovou soustavou se rozumí souhrn všech daní státu, tedy souhrn všech 

daňových příjmů státu, které mají zajistit financování jeho výdajů6. Analýzou daňové 

soustavy lze pak zjistit tzv. daňový mix. Daňový mix vypovídá, jaký druh daně určitý stát 

preferuje a to prostřednictvím porovnání výnosů určité daně na celkovém daňovém 

výnosu. V posledních desetiletích postupně ustupuje význam daně z příjmů ve vyspělých 

státech a to na úkor daní ze spotřeby. Hlavním důvodem je menší negativní účinek daní 

ze spotřeby na ekonomickou aktivitu obyvatel a podnikajících osob. 

1.2 Konstrukce daní, základní prvky daní 

Pomocí daňových prvků stát určuje, na které subjekty se bude daň vztahovat, v jaké výši 

a kdy se vybere, atd. Základními prvky daní jsou:  

  1. subjekt daně, 

  2. objekt (předmět) daně, 

  3. základ daně, 

  4. daňová sazba, 

  5. splatnost daně. 

To však nejsou všechny prvky daní, dále lze u daní sledovat tzv. vedlejší prvky daní. 

Těmi jsou: 

  1. sankce, 

                                                           
6 Srov. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 43. ISBN 
978-80-87480-05-2; nebo JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. 
Plzeň. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 296. ISBN 987-807-3801-557. 
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  2. sleva na dani, 

  3. snížení sazby daně, 

  4. osvobození od daně, 

  5. minimální základ daně. 

 Mezi základními a vedlejšími prvky daní platí takový vztah, aby se jednalo o daň, 

musí být vždy složena ze základních prvků, vedlejší prvky však v konkrétní dani být 

obsaženy nemusí. 

1.2.1 Daňový subjekt 

Daňovým subjektem, jako základním konstrukčním prvkem daní, je „osoba, kterou za 

daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka 

nebo jako plátce daně“ .7 Daňovým subjektem je tak fyzická nebo právnická osoba, která 

je na základě zákona povinna odvést daň do veřejného rozpočtu. 

 Zákon dále rozlišuje daňového poplatníka a plátce daně. Daňovým poplatníkem 

je „daňový subjekt, jehož předmět (zejména příjem nebo majetek) je dani podroben.“8 

Poplatník však nemusí daň hradit ze svých prostředků, příkladem je zahrnutí nominální 

hodnoty daně u předmětu nájmu do jeho výše. Plátcem daně je pak „daňový subjekt, 

který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů 

nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností“.9  

 Vybírání daně od poplatníka prostřednictvím plátce daně se nazývá srážka daně u 

zdroje. Takový způsob výběru daně je pro stát výhodnější a to hned z několika důvodů, 

mezi něž patří „rychlost výběru daně, minimalizace daňových úniků, snížení 

administrativních nákladů a urychlení toku prostředků do veřejných rozpočtů“ .10  

                                                           
7 §20 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
8 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 13. ISBN 978-
80-87480-05-2. 
9 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 9. ISBN 978-80-
87480-05-2. 
10 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň. Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 300. ISBN 987-807-3801-557. 
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 Jako daňový subjekt je možné také označit daňového ručitele.11 Daňovým 

ručitelem je osoba, která druhotně zajišťuje platební povinnost poplatníka. Toto ručení 

je veřejnoprávního charakteru. 

1.2.2 Daňový objekt 

Daňovým objektem neboli předmětem daně je určitá „veli čina, ze které se daň vybírá“.12 

Jedná o určitou hospodářskou skutečnost, na jejímž základě je možné uložit poplatníkovi 

daňovou povinnost. Objekt daně většinou odpovídá názvu konkrétní daně (např. daň 

z příjmů nebo daň z nemovitých věcí). V momentě, kdy zanikne daňový objekt, zaniká 

také daňová povinnost. Daňový objekt lze rozdělit na 4 základní podskupiny: hlava, 

majetek, spotřeba a důchod13. 

 Vývojově nejstarší je daň z hlavy. Předmětem zdanění je zde osoba, tj. hlava. 

Výhodou této daně je nemožnost úniku před zdaněním, ale její zápory převažují – 

zejména případná neúnosnost pro některé poplatníky. Z tohoto důvodu se daň z hlavy 

v současných daňových systémech téměř neužívá. 

 Daně z majetku jsou druhým nejstarším typem daní, které po svém zavedení 

postupně nahrazovaly daň z hlavy. Jsou to daně přímé, ale v dnešní době hrají spíše roli 

doplňkové daně14. Výnosy těchto daní jsou pro stát spíše malé, avšak stálé, proto nelze 

očekávat, že by se od nich upustilo jako v případě daní z hlavy. 

 Hlavním účelem daní ze spotřeby je regulace cen komodit a tím ovlivnění jejich 

spotřeby. Pro tyto daně je typické, že se vybírají prostřednictvím plátce, který náklady 

daně většinou nenese, protože je zahrne do ceny předmětu daně. K dani ze spotřeby se 

pak přidává i vývojově nejmladší daň, kterou je daň ekologická, která má stejný účel. 

 Vývojově nejmladší je daň z důchodu, kterou se zdaňuje poplatníkův příjem. 

                                                           
11 Např. §109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
12 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň. Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 300. ISBN 987-807-3801-557. 
13 Srov. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 15-17. 
ISBN 978-80-87480-05-2. 
14 Srov. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň. 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 301. ISBN 987-807-3801-557. 
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1.2.3 Základ daně 

„Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený podle 

zákonných pravidel“.15 Základ daně určuje množství předmětu daně, které podléhá 

zdanění, na rozdíl od předmětu, který určuje důvod vzniku daňové povinnosti. Ve vztahu 

k základu daně lze daně rozlišovat na daně: 

  1. stanovené bez vztahu k velikosti základu daně, 

  2. specifické, 

  3. valorické.16 

 Typickým příkladem daně stanovené bez vztahu k velikosti základu daně je 

daň z hlavy. Základ daně u specifických daní bývá vyjádřen v měrných jednotkách. 

Příkladem může být základ daně z lihu, kterým „je množství lihu vyjádřené v hektolitrech 

etanolu při teplotě 20 C zaokrouhlené na dvě desetinná místa“.17 Oproti tomu je základ 

valorické daně vyjádřen v peněžních jednotkách. Příkladem je daň z příjmů. 

 Základ daně však nemusí být vždy stanoven pouze pro jediného poplatníka, ale 

stát ho může stanovit pro více osob dohromady. Nazývá se společný základ daně, kdy 

se jednotlivé základy daně u společně zdaňovaných osob sečtou a z této částky se spočítá 

jediná daňová povinnost. 

1.2.4 Sazba daně 

Sazba daně je ve své podstatě přepočítávací měřítko, podle kterého se stanoví daň 

z daňového základu. Je to „algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně 

(sníženého o odpočty) stanoví základní částka daně“ .18 Pomocí sazby daně tak stát nejen 

ovlivňuje, kolik peněz na daních vybere, ale také stanoví výši solidarity mezi daňovými 

subjekty nebo znevýhodňuje určité komodity oproti jiným. K tomuto účelu má stát na 

výběr z několika druhů daňových sazeb. 

                                                           
15 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 19. ISBN 978-
80-87480-05-2. 
16 Srov. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 160. ISBN 978-80-7400-440-7; nebo 
VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 19. ISBN 978-80-
87480-05-2. 
17 §70 zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
18 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 21. ISBN 978-
80-87480-05-2. 
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 Druhy daňových sazeb lze rozdělit do dvou základních skupin na sazbu daně 

podle druhu předmětu daně nebo poplatníka a sazbu daně podle základu daně. 

Prvně jmenovaná se dělí na sazbu jednotnou a diferencovanou. Sazba rozlišovaná podle 

typu základu daně se pak dělí na pevnou a relativní. Ta se dále dělí na poměrnou a 

progresivní. 

 Jednotná sazba daně je sazba, která je stejná pro všechny předměty daně bez 

ohledu na jejich kvalitu. Tato daňová sazba je v ČR užita u daně z příjmů fyzických osob. 

 Nespornou výhodou této sazby daně je snížení administrativy při její správě včetně 

snížení administrativy pro daňové subjekty. Za nevýhodu lze označit její nízkou míru 

solidarity, zvláště pokud je použita u daně z příjmů. V obecné míře nepovažuji její 

stanovení u této daně za šťastné. Je ovšem nutné brát ohled na stav ekonomiky a nemyslím 

si, že by v době psaní této práce mělo v ČR dojít ke změně na progresivně klouzavou 

sazbu. 

 Diferencovaná sazba daně se liší dle předmětů daně, popřípadě jejich kvality, 

ale může se lišit i dle subjektů daně. V ČR je použita u daně z přidané hodnoty, která je 

rozdělena do dvou pásem (v době psaní této práce 21% a 15%). 

 Další z druhů sazeb, pevná sazba daně, se vztahuje ke specifickému základu 

daně, tedy takovému, který je vyjádřen fyzikální jednotkou.19 Tento druh sazby se v ČR 

užívá u spotřebních daní nebo části daně z nemovitých věcí. 

 Protipólem k pevné sazbě daně je relativní sazba daně. Ta se užívá u 

hodnotových základů daně. Dělí se na lineární a progresivní sazbu. 

 Poměrná sazba daně je taková sazba, která je vyjádřena určitým procentem, jenž 

se bez ohledu na změny základu daně nemění20. Progresivní sazba daně je pak jejím 

opakem. Výpočtový algoritmus u tohoto druhu daňové sazby reaguje na změny základu 

daně, sazba se tak pohybuje současně s těmito změnami nahoru nebo dolů. Progresivní 

sazbu daně lze dělit na sazbu progresivně klouzavou a progresivně stupňovitou. 

                                                           
19 Srov. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 22. ISBN 
978-80-87480-05-2. 
20 Srov. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 161. ISBN 978-80-7400-440-7. 
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 Při použití progresivně stupňovité sazby se pro výpočet daně vždy použije sazba 

toho pásma, do kterého spadá poslední jednotka základu daně21. Celá částka základu daně 

se tak podělí pouze jednou procentní sazbou. Častěji využívanou alternativou je však 

progresivně klouzavá sazba daně. U této sazby se „základ daně příslušné velikosti 

postupně zdaňuje jednotlivými úrovněmi sazby daně, kterými základ daně prochází“.22  

 Již od zavedení jednotné sazby daně u důchodových daní v roce 2008 se vedou 

debaty o zpětném zavedení progresivní sazby. Řadím se spíše mezi odpůrce stupňovité 

progrese a domnívám se, že její případné zavedení by mělo velice negativní důsledky jak 

na ekonomiku ČR, tak na snahu daňových subjektů o nepřiznání skutečné výše daňového 

základu. Jsem zastáncem progresivně klouzavé sazby daně a myslím si, že by k jejímu 

zavedení v budoucnosti mělo dojít z důvodu zvýšení solidarity mezi jednotlivými 

příjmovými skupinami. Na druhou stranu se nedomnívám, že je k tomu v době psaní této 

práce vhodná doba z důvodu stagnující ekonomiky ČR. Zavedení této daňové sazby 

v dnešní době by mohlo ekonomiku uvést do další recese. 

 Volba druhu sazby daně u ostatních daní v České republice je dle mého názoru 

vesměs vhodná. Výjimkou je DPH – svému návrhu se budu věnovat u rozboru této daně 

níže. 

1.2.5 Splatnost daně 

Splatností daně se rozumí zákonem stanovený okamžik (den), do kterého má daňový 

subjekt povinnost uhradit daň, respektive zálohy na daň, splátky daně nebo příslušenství 

daně23. Pojem splatnost daně úzce souvisí se zdaňovacím obdobím. Zdaňovací období 

je časový interval, za který se daň vyměřuje24. Tento časový interval je však u daní 

odlišný, lze rozpoznat 3 základní skupiny v daňové soustavě ČR – 12 měsíců, kalendářní 

měsíc a daně, u kterých se o zdaňovacím období nehovoří. 

 Zdaňovací období v délce 12 měsíců je například u daní z příjmů. U daně 

z přidané hodnoty je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc a o zdaňovacím období se 

                                                           
21 Srov. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň. 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 303. ISBN 987-807-3801-557. 
22 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 25. ISBN 978-
80-87480-05-2. 
23 Srov. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 162. ISBN 978-80-7400-440-7. 
24 Srov. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 20. ISBN 
978-80-87480-05-2. 
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nehovoří u daně z převodu nemovitých věcí, protože se nejedná o opakující se daň. 

Uvedené rozdělení však není absolutní, jsou zde i mnohé výjimky. Příkladem je 

zdaňovací období v délce kalendářního čtvrtletí u daně z přidané hodnoty v případech 

uvedených v §99a odst. 1 zákona o DPH.25 

1.3 Funkce daní 

V moderním státě plní daně mnoho úloh. Lze je definovat podle jejich funkcí. Základní 

funkcí daně je funkce fiskální, další jsou pak alokační, redistribuční, stimulační a 

stabilizační. 

 Fiskální funkce je tedy funkcí primární, to znamená, že i když daně plní i celou 

řadu jiných funkcí, tato funkce by měla být zachována. Primární je tato funkce i z hlediska 

historického, byla to první základní funkce daní. Cílem této funkce je zajištění plynulého 

příjmu do státního rozpočtu26. Lze se však setkat i s daněmi, které neplní primárně fiskální 

funkci. Takovou daní je daň ekologická, jejímž primárním cílem je zamezit výrobě či 

spotřebě určitého statku, který výrazně poškozuje životní prostředí. 

 Vývojově mladší funkcí je funkce alokační. Jejím cílem je omezení dopadů 

negativních vlivů tržních selhání (externalit) v případě, kdy selže efektivita tržních 

mechanismů27. Jedná se o pozitivní motivaci daňových subjektů k chování, které nemusí 

být ekonomicky výhodné (ovšem společensky vhodné), stát ale vhodným výběrem 

zdanění tuto nevýhodnost vyrovnává. Toto vyrovnání nevýhodnosti nemusí být 

provedeno jen v přímé daňové rovině, stát může ekonomicky nevýhodné chování 

podpořit též finančními podporami nebo dotacemi. V ČR se alokační funkce projevuje 

nejvýrazněji v dotacích na snižování emisí a prodeji emisních povolenek. 

 Další je funkce redistribuční (přerozdělovací). Tuto funkci najdeme u daní, 

které slouží k přerozdělování příjmů mezi bohatými a chudými vrstvami společnosti. Stát 

se tak snaží snižovat rozdíly mezi jednotlivými vrstvami společnosti a do jisté míry tak 

předchází vzniku sociálních nepokojů28. Daně vyznačující se silnou redistribuční funkcí 

                                                           
25 §99a odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
26 Srov. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 11. ISBN 
978-80-87480-05-2; nebo JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. 
Plzeň. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 292. ISBN 987-807-3801-557. 
27 Srov. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň. 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 291. ISBN 987-807-3801-557. 
28 Srov. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 11-12. 
ISBN 978-80-87480-05-2. 
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mají nejvyšší míru solidarity. Typickou daní s velkou mírou redistribuce je daň 

s progresivně stanovenou sazbou. 

 Stimulační funkce je úzce spojena s funkcí alokační. Tato funkce se dále dělí na 

pozitivní a negativní stimulaci. Z hlediska stimulace pozitivní se jedná o motivaci 

k přiznání a placení daní. Negativní stimulace je pak blízká zmíněné alokační funkci. 

Alokační funkce motivuje pozitivními kroky k využívání ekonomicky nevýhodného 

chování, negativní stimulační funkce postihuje chování, které je pro společnost 

ekonomicky nevýhodné. Příkladem je zdanění cigaret, jelikož náklady na léčení kuřáka 

nese celá společnost v rámci solidarity ve veřejném zdravotním pojištění. 

 Poslední funkcí, kterou zmiňuji je stabilizační funkce. Ta slouží ke zmírňování 

výkyvů ekonomických cyklů tak, že během doby ekonomického růstu má docházet k 

úsporám, tj. vytváření rezerv „na horší časy“ a během stagnace ekonomiky má dojít 

k využití uspořených zdrojů k „rozhýbání“ ekonomiky29. 

 Pojetí stabilizační funkce však vyžaduje rozpočtovou kázeň politiků rozhodujících 

o využití prostředků vybraných na daních. Jejich nekázeň by se tak dala označit za hlavní 

důvod upozadění a v podstatě nevyužívání této funkce nejen v ČR. Politici se soustředí 

hlavně na délku volebního období a jejich znovuzvolení. Ovšem efektivní využití této 

funkce vyžaduje dlouhodobé plánování, výsledky jejich snahy o stabilizaci by se tak 

projevily až po volbách. 

1.4 Principy daňové soustavy 

Přestože principů, na nichž je daňová soustava postavena, je mnoho, vyjmenuji ty 

nejdůležitější, jejichž dodržení zakládá vznik tzv. „dobrého daňového systému“. Mezi 

těmito lze hlavně jmenovat principy daňové spravedlnosti, efektivnosti a právní 

perfektnosti. Dalšími jsou princip správného působení na chování ekonomických 

subjektů a princip srozumitelnosti daňové soustavy. 

 Princip právní perfektnosti  je základním principem daňové soustavy. Nebude-

li právní úprava přesná, nemůže být ani výběr dané efektivní a daňová soustava účinná. 

Daňovému subjektu tak může vzniknout zákonodárcem nezamýšlená skulina, díky 

                                                           
29 Srov. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň. 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 292. ISBN 987-807-3801-557. 
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jejímuž použití se daňový subjekt své daňové povinnosti úplně vyhne, nebo ji sníží30. 

Nepřesné právní formulace zvyšují nejistotu daňových subjektů spočívající v nejasnosti, 

jak svoji daň vypočíst a kdy ji zaplatit. 

 Na princip daňové spravedlnosti lze pohlížet ze dvou úhlů pohledu. Každý 

daňový subjekt by měl přispívat dle svých možností na potřeby společnosti, to je princip 

platební schopnosti. Subjekt s vyšším příjmem by měl přispívat více než subjekt 

s příjmem nižším a zároveň dva subjekty se stejným příjmem by měly přispívat stejně. 

Druhým úhlem pohledu je spravedlnost spočívající v tom, že platit by měl subjekt, který 

získává prospěch z veřejných statků nebo služeb, tento se nazývá princip prospěchu31. 

 Dalším je princip  daňové efektivnosti. „Uložená daň snižuje užitek toho, kdo ji 

nese“.32 Daňový systém výrazně zasahuje do tržních vztahů, dobře nastavený daňový 

systém však tyto zásahy omezuje tak, aby byl celkový dopad co nejmenší. Teorie tedy 

požaduje, aby poměr ztráty užitku daňového subjektu a výnosu veřejného rozpočtu byl 

co nejvyrovnanější.33 Proto je vhodnější, aby daňové zatížení bylo rozloženo do několika 

menších daní než jedné nebo dvou velkých. 

 Osobně považuji tyto první tři jmenované principy za hlavní. Bohužel v ČR se 

jejich naplňování díky nestabilitě vlád a různým střetům zájmů nedaří. Princip daňové 

efektivnosti je zčásti naplňován, ale daňová spravedlnost je u nás výrazně upozaděna a 

to zvláště od roku 2008, kdy došlo k zavedení rovné daně z příjmu FO. 

 Samostatnou kapitolou je naplňování principu právní perfektnosti v České 

republice. Za dobu samostatné existence ČR se vyskytlo v právních předpisech již mnoho 

chyb. Jednou z nich je například zrušení slevy na dani pro „pracující důchodce“. Jednou 

z možných interpretací ustanovení, které tuto změnu provedlo, bylo, že stačí pozastavit 

                                                           
30 Srov. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 45-46. 
ISBN 978-80-87480-05-2. 
31 Srov. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň. 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 296. ISBN 987-807-3801-557. 
32 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 44. ISBN 978-
80-87480-05-2. 
33 Adam Smith, jeden z ekonomických velikánů, definoval 4 kánony dobré daňové soustavy vyjadřující 
principy daně, které zde uvádím. Tyto kánony vyjadřují principy spravedlnosti, určitosti, pohodlnosti 
placení a úspornosti. Princip daňové efektivnosti je vyjádřen konkrétně 4. kánonem, podle kterého by 
„každá daň měla být promyšlena a propracována tak, aby obyvatelé platili co nejméně nad to, kolik ona 
daň skutečně přináší do státní pokladny“. 
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výplatu důchodu k 1. 1. daného zdaňovacího období a sleva by těmto osobám nadále 

náležela. 

 Tyto právní nedostatky způsobují nejistotu pro daňové poplatníky, která může vést 

hlavně v případě zahraničních investorů k výběru jiné země pro investice svého kapitálu.

 Princip správného působení na chování ekonomických subjektů lze chápat ve 

více rovinách. Jednou z rovin je pozitivní stimulace ekonomických subjektů ke 

společensky prospěšnému chování a poskytnutí pomoci formou snížení daňové zátěže 

nebo investování do prostředků, které snižují negativní externality. Druhou rovinou je 

nastavení daňového systému tak, aby omezoval snahu daňových subjektů o využití 

nelegálních způsobů minimalizace daně nebo způsobů in fraudem legis.  

 Posledním je princip srozumitelnosti daňové soustavy. „Dobrý daňový systém 

musí být jednoduchý a jednoznačný tak, aby každý dopředu znal rozsah svých daňových 

povinností“.34 Princip srozumitelnosti daňové soustavy lze tedy rozdělit na dva dílčí 

principy – princip jednoduchosti a princip jednoznačnosti. S tím souvisí i problematika 

nákladů na správu daní. Čím jednodušší a jednoznačnější daňová soustava je, tím nižší 

jsou nejen náklady státu na správu daní, ale také náklady daňových subjektů. 

 Dle mého názoru tyto principy nemohou být prosazovány absolutně, ale musí mít 

přiřazeny určité hodnotové stupně a to hlavně z důvodu jejich vlastní rozpornosti. 

Například nelze nastavit systém s co nejvyšší mírou solidarity, který by byl zároveň 

jednoduchý, atd. Z tohoto důvodu považuji první tři jmenované za základní a proto mající 

přednost.  

1.5 Třídění daní 

Vzhledem k množství daní, které se v praxi vyskytují, je možné je dělit podle různých 

kritérií. Z hlediska předmětu daně rozeznáváme daně majetkového charakteru a daně 

důchodového charakteru. Podrobnější dělení z hlediska předmětu daně je na daně 

z majetku, daně z hlavy, daně ze spotřeby a daně důchodové.35 

 Podle rozpočtového určení daní lze daně dělit na daně, které plynou do rozpočtu 

státu, obcí, vyšších územněsprávních celků nebo na daně výlučné a sdílené. Výlučné 

                                                           
34 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX, 2012, s. 45. ISBN 978-
80-87480-05-2. 
35 Všechny tyto daně jsem rozebral v části zabývající se daňovým objektem, tedy v bodě 1.2.2. 



14 
 

jsou ty daně, jejichž výnos plyne pouze do jednoho ze jmenovaných rozpočtů. Sdílené 

jsou pak ty daně, jejichž výnos plyne do více rozpočtů. 

 Základní dělení je však na daně přímé a daně nepřímé. Přímé daně postihují 

příjem daňového subjektu při jeho vzniku, a daňový subjekt většinou nemůže svoji 

povinnost přenést na jiný subjekt. Lze je dále dělit na daně majetkové a daně důchodové. 

Základním předpokladem u nepřímých daní je to, že subjekt, který daň odvádí, ji přenáší 

na jiný subjekt. Nepřímé daně postihují příjem až při jeho upotřebení a to prostřednictvím 

zvýšené ceny zboží nebo služeb, které jsou nakupovány. Předpoklad přenesení daně na 

jiný subjekt je však relativní, protože může dojít k tomu, že ji nese subjekt, který daň 

odvádí – takovou situací je například silně konkurenční prostředí, které tlačí na snižování 

cen. 

 Výše uvedené třídění daní je možné označit za základní, nalezneme je v každé 

učebnici finančního práva i učebnicích sociálních věd pro střední školy. Daně lze však 

dělit i podle dalších hledisek. 

 Dle veličiny určující základ daně dělíme daně na kapitálové a běžné daně. Základ 

běžných daní tvoří toková veličina obvykle určená za určité zdaňovací období. Takovou 

daní jsou daně z příjmů FO a PO. Oproti tomu základ kapitálových daní je tvořen 

stavovou veličinou, touto veličinou je majetek. Podle určeného rozlišovacího kritéria lze 

ještě daně dělit na daně bez vztahu k velikosti základu daně (typicky daň z hlavy), daně 

specifické a daně hodnotové. Základ daně u specifických daní je vyjádřen v měrných 

jednotkách, u daní hodnotových je vyjádřen v peněžních jednotkách. 

 Ve vztahu k tomuto třídění daní je důležité i klasifikace daní podle OECD.36 

1.6 Rozpočtové určení daní v ČR 

Jak jsem již několikrát zmínil, daně jsou příjmem veřejných rozpočtů. Veřejným 

rozpočtem však není pouze státní rozpočet, dalšími jsou rozpočty obcí, krajů a státních 

fondů. S tím následně úzce souvisí rozdělení na daně výlučné a daně sdílené. 

 Sdílení daní mezi více veřejných rozpočtů (zvláště pak rozpočty územních 

samosprávných celků) lze označit za snahu státu o podporu územních samosprávných 

celků a jejich ohodnocení za starost o své občany. Za posledních 20 let došlo k přenesení 

                                                           
36 Viz. Příloha č. 2. 
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některých povinností ze státu na územní samosprávné celky a právě rozpočtové určení 

daní je jedním ze způsobů, jak přispět na financování těchto povinností.37 

 Rozpočtové určení daní mezi obcemi, kraji a státem je upraveno zákonem o 

rozpočtovém určení daní.38 V příloze přikládám tabulku se schématem rozpočtového 

určení daní v ČR39. 

 Dle mého názoru je rozpočtové určení daní v ČR nastaveno téměř správně. 

Jedinou výjimku tvoří rozpočtové určení spotřebních daní. Proto navrhuji rozdělení 

těchto daní i mezi rozpočty obcí a krajů, a tím jejich přeměnu na daně sdílené. Rozdělení 

výnosů by mělo odpovídat dani z přidané hodnoty, poměr výnosů by byl 7.86% do 

krajských rozpočtů, 20.83% do rozpočtů obcí a 73.31% do státního rozpočtu. Výjimkou 

by byla spotřební daň z minerálních olejů, jejíž rozdělení bych ponechal v současném 

stavu. Takováto změna by snížila příjmy státního rozpočtu, ale vzhledem k neustálému 

přenášení některých povinností ze státu na územně samosprávné celky ji vnímám jako 

určitou formu kompenzace. 

1.7 Právní úprava daní v ČR 

V této části první kapitoly své diplomové práce se budu věnovat jednotlivým daním a 

jejich úpravě. Po shrnutí zákonné úpravy konkrétní daně se budu věnovat změnám, které 

jsou dle mého názoru potřebné. 

 Dnešní úprava daňové soustavy do jisté míry vychází z reformy provedené roku 

1993, kdy nabyl účinnosti zákon o soustavě daní.40 Tento zákon zaváděl daňovou 

soustavu skládající se z: 

  1. daně z přidané hodnoty, 

  2. daní spotřebních, 

  3. daní z příjmů, 

  4. daně z nemovitostí, 

                                                           
37 Primárně se však užívá vyčlenění části finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch 
územních samosprávných celků. 
38 Zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. 
39 Viz. Příloha č. 3. 
40 Zák. č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů. 
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  5. daně silniční, 

  6. daně z dědictví a darování, 

  7. daně z převodu nemovitostí, 

  8. daní k ochraně životního prostředí.41 

Zároveň stanovil, že „jiné daně než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1, nelze stanovit“42. 

Vedle tohoto zákona pak platily zákony upravující jednotlivé daně. Zákon o soustavě daní 

byl již sice zrušen43, nicméně dnešní daňová soustava z něj ve značné míře stále vychází. 

 Žádný právní předpis v době psaní této práce nestanovuje konkrétní podobu 

daňové soustavy tak, jak to ve své době činil zákon o soustavě daní, stanovují ji pouze 

dílčí předpisy upravující jednotlivé daně. 

 Daňová soustava se tak v České republice skládá z: 

  1. Daní z příjmů, 

   a) daň z příjmů fyzických osob, 

   b) daň z příjmů právnických osob, 

  2. Daně z nemovitých věcí, 

  3. Daně z nabytí nemovitých věcí, 

  4. Daně silniční, 

  5. Daně z přidané hodnoty, 

  6. Spotřebních daní, 

   a) daň z minerálních olejů, 

   b) daň z lihu, 

   c) daň z piva, 

   d) daň z vína a meziproduktů, 

                                                           
41 §1 odst. 1 zák. č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů. 
42 §1 odst. 2 zák. č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů. 
43 Byl zrušen s účinností od 1. 1. 2004, kdy nabyl účinnosti zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 
Zrušovací ustanovení je obsaženo v §141 tohoto zákona. 
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   e) daň z tabákových výrobků, 

  7. Energetických daní 

   a) daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, 

   c) daň z pevných paliv, 

   d) daň z elektřiny. 

Body 1 až 4 jsou tvořeny daněmi přímými a body 5 až 7 daněmi nepřímými. 

1.7.1 Přímé daně 

Daně přímé postihují příjem již při jeho vzniku, daňový subjekt nemůže obvykle svou 

povinnost přenést na někoho jiného. Lze je dále členit na daně důchodového a daně 

majetkového typu. 

1.7.1.1 Přímé daně důchodového typu 

Přímými daněmi důchodového typu jsou daně z příjmů. Jedná se o daň z příjmů fyzických 

osob a daň z příjmů právnických osob, obě jsou upraveny zákonem o daních z příjmů.44 

Tyto daně jsou po dani z přidané hodnoty druhým nejvýznamnějším příjmem státního 

rozpočtu v České republice. 

1.7.1.1.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daňovými subjekty daně z příjmů FO jsou dle §2 zákona o daních z příjmů fyzické 

osoby (poplatníci), které mohou být daňovými rezidenty nebo daňovými nerezidenty. Od 

1. 1. 2014 tento zákon výslovně označuje daňové rezidenty jako osoby, které mají v ČR 

bydliště nebo se zde obvykle zdržují (tedy pobývají v ČR alespoň 183 dní v roce), a 

daňové nerezidenty jako osoby, které nesplňují definici daňových rezidentů nebo jsou 

tak označeni mezinárodními smlouvami.45 Daňoví nerezidenti mají omezenou daňovou 

povinnost vztahující se pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, na rozdíl od daňových 

rezidentů, jejichž daňová povinnost je neomezená. 

 Předmětem daně je příjem peněžní i nepeněžní, kterého může být dosaženo i 

směnou. Nepeněžní příjem musí být oceněn v souladu se zákonem tak, aby z něj mohla 

                                                           
44 Zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
45 §2 odst. 2 a odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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být odvedena daň. Základním předmětem daně jsou však příjmy uvedené v §6 až §10 

zákona. Jedná se o příjmy: 

 1. ze závislé činnosti, 

 2. ze samostatné činnosti, 

 3. z kapitálového majetku, 

 4. z nájmu, 

 5. ostatní příjmy. 

Současně s tímto vymezením jsou však upraveny příjmy, které předmětem daně nejsou a 

příjmy, které jsou od daně osvobozeny. Jedná se o některé úvěry, zápůjčky nebo 

vypořádání společného jmění manželů z hlediska vynětí z předmětu daně a bezúplatné 

příjmy pro určité okruhy osob nebo dědictví z hlediska osvobození od daně. 

 Příjmy jmenované u osvobození od daně bývaly dříve předmětem samostatné 

daně. Daně dědická a darovací byly však od 1. 1. 2014 zrušeny a jejich úprava přenesena 

do zákona o daních z příjmů. Dědictví bylo osvobozeno od daně zcela a osvobození u 

daru zůstalo shodné s předchozí zákonnou úpravou 1. a 2. skupiny.46 

 Na základě znění §5 odst. 1 zákona je základem daně „ částka, o kterou příjmy 

plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené 

na jejich dosažení, zajištění a udržení“.47 Toto je obecné ustanovení, vůči kterému jsou 

jiná ustanovení v §6 až §10 upravující základ daně ve vztahu speciality. Základ daně je 

možné snížit uplatněním nezdanitelných částí základu daně v souladu s §15 zákona o 

daních z příjmů a položek odčitatelných od základu daně v souladu s §34 zákona. 

 V případě plurality příjmů u jednoho daňového subjektu (poplatníka) je základem 

daně součet těchto dílčích základů daně z jednotlivých příjmů. Pokud některý z příjmů v 

§7 až 9 je nižší než výdaje na jeho dosažení, zajištění a udržení, jedná se o daňovou 

ztrátu . Daňovou ztrátu lze započíst proti příjmům uvedeným v §7 až §10, nelze tak učinit 

u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků uvedených v §6 zákona. 

 Sazba daně je stanovena jako poměrná lineární ve výši 15%. 

                                                           
46 Jedná se o zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů. 
47 §5 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Po vypočtení daňové povinnosti může poplatník využít slevy na dani a daňových 

zvýhodnění podle §35ba, respektive §35c zákona o daních z příjmů. V případě, že po 

přednostním uplatnění slevy na dani a následném uplatnění daňového zvýhodnění na dítě 

(děti) vyjde záporná hodnota, má poplatník nárok na daňový bonus, který mu bude po 

jeho uplatnění vyplacen ve výši této záporné hodnoty.48 Při uplatnění slev na dani nelze 

dosáhnout záporné hodnoty, jelikož jako sleva může daňovou povinnost pouze snížit na 

nulu. 

 Daň je splatná k poslednímu dni lhůty, do které se podává řádné daňové tvrzení, 

jedná se tak o 31. březen. Řádné daňové tvrzení lze podat do 30. června v případě, že je 

daňový subjekt zastoupen daňovým poradcem. Délka zdaňovacího období je uvedena v 

§16b zákona a činí kalendářní rok. 

 Lineární sazba daně dle mého názoru neodpovídá vývoji a charakteru dnešní 

společnosti. Její zavedení před několika lety považuji za chybu. Tuto chybu však v době 

psaní této práce nebude s ohledem na stav ekonomiky ČR tak snadné napravit. Soukromý 

sektor již zaznamenal zlepšení, ale nejistota ohledně vývoje ekonomiky tu však zůstává.  

 Z výše uvedeného důvodu si myslím, že zvýšení solidarity v rámci daně z příjmů 

fyzických osob není v době psaní této práce na místě. Přesto by k němu v budoucnu mělo 

dojít. 

 Dle mého názoru by v budoucnosti mělo dojít ke stanovení sazby progresivně 

klouzavé se stanovením tří odlišných příjmových pásem49. Zdanění mezi těmito pásmy by 

bylo 15% daňového základu pro příjmy nižší, než je hranice prvního pásma, 18% 

daňového základu pro příjmy mezi hranicemi prvního a druhého pásma, 21% daňového 

základu pro příjmy mezi hranicemi druhého a třetího pásma a 27% pro příjmy, které by 

přesahovaly hranici třetího pásma.50 Jednotlivá daňová pásma navrhuji navázat na 

                                                           
48 Daňový bonus musí být v minimální výši 100 Kč, aby mohl být vyplacen. Maximální výše je pak 60 300 
Kč. 
49 Například v Německu a Rakousku je stanovena progresivní sazba daně. Lineární sazba daně je pouze 
na Slovensku ve výši 19%. Německá sazba daně z příjmů fyzických osob je navíc pohyblivá a navyšuje se 
o určité procento při zvýšení příjmu. Taková daňová konstrukce je vysoce solidární a dle mého názoru 
správná. Nemyslím si však, že by k takové změně mělo dojít v nejbližší době v České republice. Zastávám 
názor, že by změny měly být prováděny postupně tak, aby se na ně daňové subjekty mohly adaptovat. 
50 Vzhledem k nastavení daňových sazeb vyplývá, že nejsem příznivcem vysokého zdanění, ale přesto by 
dle mého názoru měla být progresivně klouzavá sazba zavedena právě z důvodu solidarity ve 
společnosti. Základní sazbu, kterou je zdaňován příjem do hranice prvního pásma, ponechávám na 15% 
z důvodu co nejmenších dopadů na nízkopříjmové skupiny obyvatel. 
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průměrnou mzdu za rok předcházející roku zdaňovacího období tak, aby docházelo 

k automatické valorizaci. Tato pásma by pak byla v následující výši: 

1. první příjmové pásmo by odpovídalo polovině ročního souhrnu 

průměrné mzdy v národním hospodářství, 

2. druhé příjmové pásmo by odpovídalo dvojnásobku ročního 

souhrnu průměrné mzdy v národním hospodářství, a 

3. třetí příjmové pásmo by odpovídalo čtyřnásobku ročního souhrnu 

průměrné mzdy v národním hospodářství51. 

 Takto určené sazby daně bych navíc ještě propojil se solidárním příspěvkem, jehož 

úpravou bych se inspiroval v Německu52. Jeho výši navrhuji upravit odlišně. Každá 

fyzická osoba by platila dalších 2,5% z objemu zdaněných prostředků. Zároveň navrhuji 

upravit osvobození od navrhovaného příspěvku pro fyzické osoby, jejichž příjmy 

nepřesahují hranici prvního příjmového pásma. Hlavním důvodem pro nižší výši tohoto 

příspěvku je snaha o jeho zakotvení v rámci daňového práva České republiky. Lze 

očekávat, že by se jeho zavedení setkalo s negativními reakcemi ze strany veřejnosti a 

proto je dle mého názoru nutné zvolit mírnější úpravu. Důvodem pro osvobození příjmů 

nedosahujících hranice prvního příjmového pásma je solidarita. 

 Vzhledem k nastavení sazby jako progresivně klouzavé by každá část příjmu, která 

by přesahovala hranici určitého pásma, byla zdaněna jinou sazbou než ostatní.53 Takto 

by se zvýšila solidarita v rámci této daně a také by nemělo dojít k tak výrazným snahám 

o snížení přiznávání příjmů ze strany daňových subjektů jako v případě zavedené 

progresivně stupňovité sazby. 

 V návaznosti na výše uvedený návrh dále navrhuji zrušit solidární zvýšení daně 

upravené v §16a zákona o daních z příjmů, protože by pozbylo smyslu. Na zmíněný návrh 

by také musela reagovat úprava záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

                                                           
51 Průměrná mzda by byla stanovena podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. 
52 V rámci německé právní úpravy se od roku 1995 odvádí tzv. „Příspěvek solidarity„, který činí 5.5% 
z objemu zdanění konkrétní fyzické nebo právnické osoby. Při sazbě 25% tento příspěvek činí 1.375% 
z odváděných daní. 
53 Příklad: Při příjmu čtyř a půl násobku ročního souhrnu měsíční průměrné mzdy by část příjmu do výše 
prvního pásma byla zdaňována 15%, část příjmu mezi prvním a druhým pásmem 18%, část příjmu mezi 
druhým a třetím pásmem by byla zdaněna 21% a část příjmu přesahující třetí pásmo by byla zdaněna 
27%. Tyto sazby by navíc byly navýšeny o solidární příspěvek. 
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požitků, která by upravila na odpovídající výši tak, aby reflektovala změny v daňové 

sazbě. 

 V návaznosti na výše zmíněný návrh dále navrhuji změnu v placení záloh z příjmů 

FO a PO podle §38a zákona o daních z příjmů. V tuto chvíli je přijata novela, která mění 

systematiku placení záloh na daň z příjmů s účinností od roku 2015. Tuto změnu však 

považuji z důvodu fluktuace příjmů mezi jednotlivými roky za nešťastnou54. Problém 

vidím v tom, že zálohy podle §38a jsou placeny na základě daňové povinnosti 

z předchozího zdaňovacího období. Příjmy mezi jednotlivými zdaňovacími obdobími se 

však mohou výrazně lišit, daňový subjekt může dosáhnout i výrazně nižších příjmů než 

v předchozím zdaňovacím období. Zaplacená záloha se mu v případě přeplatku po 

uplynutí zdaňovacího období, za které se platí, vrátí, ale stát tak odčerpává od daňových 

subjektů prostředky, které by mohly investovat do své činnosti již během zdaňovacího 

období a dosáhnout tak vyšších zisků. 

 Proto navrhuji změnu, která sníží výši zaplacené zálohy na daň z příjmů. Navrhuji, 

aby daňové subjekty platily měsíčně zálohy na daň ve výši jedné patnáctiny své předchozí 

daňové povinnosti55. Takto by stát sice přišel o část průběžných příjmů ze záloh na dani 

z příjmů, ale zbytek financí by mu byl proplacen po skončení zdaňovacího období. 

Daňovým subjektům by tato změna snížila zátěž, kterou jim přinášely zálohy na dani a 

mohly by tyto prostředky investovat do své činnosti. Toto navíc považuji za mnohem 

důležitější pro ty daňové subjekty, které by během zdaňovacího období dosáhly nižších 

příjmů než v předchozím zdaňovacím období. 

 Dále navrhuji vytvoření koncepce regionálních slev na dani a daňových 

zvýhodnění. Navrhuji přepracování jednotlivých částek slev na dani a daňových 

zvýhodnění tak, aby poskytovaly zákonné rozmezí, ve kterém by si mohly jednotlivé 

regiony (kraje) vybrat konkrétní výši této slevy či zvýhodnění. Kraje by na základě zákona 

o daních z příjmů ve spojení se zákonem o krajích56 vydávaly nařízení, kterým by upravily 

konkrétní výši slev či zvýhodnění pro daň z příjmů FO a PO. Zákon o daních z příjmů by 

                                                           
54 Záloha na daň se bude od roku 2015 platit měsíčně ve výši jedné dvanáctiny předchozí daňové 
povinnosti. Poplatník tak platí 100% své předchozí daňové povinnosti jako zálohu na daň. 
55 Roční úhrn prostředků zaplacených prostřednictvím záloh na dani by se tak rovnal 80% předchozí 
daňové povinnosti. Tato úprava je inspirována právní úpravou účinnou v roce 2014, která stanoví 
povinnost zaplatit zálohy ve výši 80% předchozí daňové povinnosti pro poplatníky, jejichž příjmy se 
pohybují v rozmezí 30 000,- Kč a 150 000,- Kč. Považuji však za podstatné, aby se tato úprava vztahovala 
na všechny výše příjmů, kromě výše příjmů osvobozených od placení záloh na daň. 
56 Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 
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měl také obsahovat ustanovení, které by upravovalo výši slev a zvýhodnění po 

přechodnou dobu od účinnosti zákona do doby přijetí nařízení kraje, které by bylo použito 

též v případě, že by kraj nařízení nevydal nebo zrušil bez jeho nahrazení. Výše slev a 

zvýhodnění v tomto ustanovení by měla odpovídat středu rozmezí, ze kterého mohou 

vybírat kraje. 

 Můj další návrh je zavedení institutu daňových prázdnin. Tento institut by krajům 

umožňoval stanovit pro některé investory nulový základ daně z příjmů FO a PO na dobu 

jednoho roku nebo delší (např. po dobu výstavby zařízení sloužícího k podnikání). 

Celková doba by však nesměla přesáhnout 3 roky. Tento institut by kraj prováděl 

nařízením, jeho využití by vyžadovalo písemnou dohodu s investorem, ke které by vláda 

ČR vydávala souhlas. Bez souhlasu vlády by dohoda nebyla platná. Investor by se 

v dohodě zároveň zavázal, že po dobu minimálně deseti let neopustí území kraje. 

 Souhlas vlády je zde kontrolním požadavkem a omezením svévole krajů, aby 

nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu a tím i odlivu peněz z veřejných rozpočtů. Toto 

je nejvýraznější návrh k této dani. Znamenal by odsun prostředků z veřejných rozpočtů, 

zvláště pak ze státního rozpočtu. Zároveň ho považuji za nejúčinnější způsob pobídky 

investorům. 

 S tímto opatřením souvisí značná administrativní náročnost, ale dle mého názoru 

jeho klady převažují. Krajům by umožnilo aktivně nabádat investory k investicím na svém 

území. Dále by toto opatření mohlo přispět k rovnoměrnějšímu rozvrstvení daňových 

subjektů po celém území ČR. 

 Můj poslední návrh u daně z příjmu fyzických osob by vyžadoval pouze 

kosmetickou změnu v rámci zákona, ale znamenal by podstatné důsledky pro daňové 

subjekty. Navrhuji, aby došlo k uzákonění mimořádných odpisů hmotného majetku 

uvedeného v odpisové skupině 2 v rámci zákona o daních z příjmů. Doba odpisování by 

byla zkrácena na jeden rok57. Toto opatření by mělo být účinné maximálně po dobu 2 let. 

Taková změna by značně pomohla daňovým subjektům s obměnou hmotného majetku, 

které kvůli nepříznivé ekonomické situaci posledních let odkládaly. Po konci účinnosti 

tohoto návrhu by mělo dojít k úpravě doby odpisování pro odpisovou skupinu 1 a 2 

uvedenou v rámci zákona o daních z příjmů tak, aby doba odpisování pro odpisovou 

                                                           
57 Podobné opatření bylo navrženo přechodnou vládou v roce 2013 v návrhu zákonného opatření 
Senátu. Senát jej však při projednávání vypustil a zákonné opatření přijal bez něj. 
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skupinu 1 byla dva roky a pro odpisovou skupinu 2 byla doba odpisování tři roky. Tato 

změna by sice znamenala propad příjmů ve státním rozpočtu, dle mého názoru by přispěla 

k růstu ekonomiky ČR. 

1.7.1.1.2 Daň z příjmů právnických osob 

Daňovým subjektem (poplatníkem) daně z příjmů právnických osob lze obecně označit 

ty osoby, které nejsou fyzickými osobami. Zákon o daních z příjmů je vyjmenovává v 

§17 a také je rozděluje na rezidenty a nerezidenty. Daňovými rezidenty jsou tehdy, 

pokud mají na území ČR sídlo či místo svého vedení58, úprava daňových nerezidentů je 

pak tedy opačná – poplatník daně z příjmů PO nemá v ČR své sídlo nebo to o něm stanoví 

mezinárodní smlouva. Zákon dále rozlišuje veřejně prospěšné poplatníky59 v §17a, 

jejichž některé povinnosti jsou upraveny výhodněji než u běžných poplatníků daně 

z příjmů PO. 

 Předmětem daně jsou všechny příjmy z činnosti právnické osoby a nakládání 

s jejím majetkem. Zákon60 zároveň vyjmenovává příjmy, které předmětem daně nejsou, 

jsou to například příjmy získané nabytím akcií nebo některé příjmy zdravotních 

pojišťoven. Tento rozsah příjmů, které nejsou předmětem daně, je rozšířen ve prospěch 

veřejně prospěšných poplatníků v §18a zákona o daních z příjmů. Zákon také přiznává 

osvobození od daně pro některé příjmy – jsou to například příjmy státních fondů nebo 

příjmy České národní banky a příjem fondu pojištění vkladů. 

 Nové došlo od 1. 1. 2014 k vložení ustanovení §19b, které vkládá úpravu již 

zrušených daní darovací a dědické, a upravuje tak osvobození bezúplatných příjmů. 

 Obecnou definici základu daně obsahuje §23 zákona o daních z příjmů, který 

stanoví, že základem daně „je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou 

předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při 

respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období s tím, že u 

                                                           
58 Zákon za místo vedení označuje adresu skutečného místa, ze kterého je právnická osoba řízena. 
59 §17a odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: „Veřejně 
prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, 
statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost 
vykonává činnost, která není podnikáním“. Dále jsou vyjmenováni další veřejní poplatníci v odst. 2 
tohoto paragrafu, patří mezi ně třeba Česká televize, Český rozhlas nebo zdravotní pojišťovny. Vzhledem 
k tomu, že předmětem jejich činnosti není podnikatelská činnost, lze je označit za nepodnikatelské 
subjekty. 
60 §18 odst. 2 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho 

náklady“. Daň z příjmů PO obsahuje více speciálních ustanovení vztahujících se k 

základu daně než daň z příjmů FO. 

 Sazba daně činí 19%. Některé právnické osoby mají sazbu nižší (investiční 

fondy61, fondy penzijních společností a instituce penzijního pojištění), sazba daně pro ně 

činí 5%. U samostatného základu daně podle §20b zákona o daních z příjmů činí sazba 

daně také 5%. 

 Zdaňovacím obdobím je zejména kalendářní nebo hospodářský rok62. Speciální 

vůči tomuto jsou však dvě ustanovení. Jedná se o období „od rozhodného dne fúze nebo 

rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na člena právnické osoby do konce 

kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění 

staly účinnými“63. Dále je to „ú četní období, pokud je toto období delší než nepřetržitě 

po sobě jdoucích 12 měsíců“ 64. Daň je splatná k poslednímu dni, kdy je možné podat 

řádné daňové tvrzení, tedy poslední den třetího měsíce od konce zdaňovacího období. 

 První z navrhovaných změn jsem uvedl již u daně z příjmů FO. Jedná se o 

pravomoc krajů ke stanovení slev na dani pro poplatníky daně z příjmů FO a PO a dále 

možnost stanovení daňových prázdnin pro významné investory, se kterými by musela 

souhlasit vláda ČR.65 

 Navrhuji však i změnu určení sazby daně z příjmů PO. Nové určení sazby daně by 

mělo oddělit jednotlivé kraje z hlediska zdanění. Pro svůj návrh se částečně inspiruji ve 

Švýcarsku, v němž mají jednotlivé kantony díky své samostatnosti možnost značně 

ovlivňovat zdanění na svém území.66 Sazba daně z příjmů FO by měla být rozdělena na 2 

složky. Složku, jejíž výše by byla stanovena zákonem a složku, jejíž výši by stanovil kraj. 

Určení sazby daně pro jednotlivé kraje by tedy vypadalo následovně: 

                                                           
61 Včetně zahraničních investičních fondů založené v členském státě Evropské unie nebo v Norsku a 
Islandu. 
62 Hospodářský rok tvoří 12 po sobě jdoucích měsíců. 
63 §21a písm. c) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
64 §21a písm. d) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
65 Popsáno v oddílu 1.8.1.1.1. 
66 Česká republika však není Švýcarsko, kde kantony mají své vlastní daňové zákony a mohou si 
v podstatě stanovit vlastní daně, pokud nejsou v rozporu se švýcarskou Ústavou. Kraje v rámci České 
republiky nelze srovnávat se švýcarskými kantony z hlediska samostatnosti. Můj návrh má pouze dát 
možnost krajům odlišit se v rámci zákona ve výši daně, nikoliv stanovit si vlastní daňové soustavy. 
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1. základní sazba daně, kterou by stanovil zákon ve výši 18% ze 

základu daně určeného podle zákona o daních z příjmů, a 

2. zvláštní sazba daně, kterou by stanovil zákon, by se pohybovala 

v rozmezí minimálně 1% a maximálně 11%. 

Zvláštní sazbu daně by kraj stanovil nařízením na základě zákona o daních z příjmů ve 

spojení se zákonem o krajích67. V případě, že by kraj nařízením neupravil konkrétní výši 

daňové sazby, by zákon stanovil celkovou sazbu daně z příjmů PO na 19%.68 

 Tato změna by přinesla vyšší administrativní náročnost, kraje by se díky ní mohly 

od sebe odlišit a motivovat investory k investicím na svém území. Z uvedeného důvodu 

tuto změnu považuji za potřebnou. 

 V návaznosti na výše zmíněný solidární příspěvek jej navrhuji zavést i u daně 

z příjmů PO, taktéž ve výši 2,5% z objemu zdaněných prostředků. Na daň z příjmů PO se 

pak vztahuje i navrhovaná změna v placení záloh na dani. 

1.7.1.2 Přímé daně majetkového typu 

V ČR jsou tři přímé daně majetkového typu. Jedná se o daň z nemovitých věcí, daň 

z nabývání nemovitých věcí a daň silniční. 

1.7.1.2.1 Daň z nemovitých věcí 

Tato přímá daň majetkového typu upravena zákonem o dani z nemovitých věcí.69 Skládá 

se ze dvou částí a to daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. 

 Od 1. 1. 2014 došlo ke změnám v souvislosti s nabytím účinnosti nového 

občanského zákoníku70. Nejviditelnější změnou je název zákona a tím i nový název daně. 

Další výraznou změnou je odstup od pojmu byt a jeho nahrazení pojmem jednotka, jehož 

definice podle občanského zákoníku zahrnuje jak byt, tak podíl na společných částech 

nemovitosti. 

 Subjektem daně je poplatník. Poplatníkem je většinou vlastník nemovité věci, 

výjimky jsou uvedené v § 3 odst. 2, 3 a 4 pro daň z pozemků a v §8 odst. 2 a 3 pro daň ze 

                                                           
67 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 
68 Výpočet daňové povinnosti by daňový subjekt provedl následovně: Nejprve by na vypočtený základ 
daně použil základní sazbu daně a poté zvláštní sazbu daně stanovenou krajem. Dílčí výsledky by sečetl a 
zjistil tak svoji celkovou daňovou povinnost. 
69 Zákon č. 228/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
70 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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staveb a jednotek. Výjimka tak platí například u nájemce pozemku, který je v katastru 

nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem nebo pro podílový fond ve vztahu 

k pozemku, stavbě či jednotce, které jsou do podílového fondu svěřeny. V případě, že 

majitel pozemku není znám, je plátcem daně z pozemku jeho uživatel. 

 Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, mají solidární daňovou 

povinnost, platí tedy společně a nerozdílně. Stejnou povinnost mají poplatníci, u nichž 

nelze určit spoluvlastnický podíl na nemovité věci. 

 Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky, stavby a jednotky. 

Předmětem daně z pozemků jsou ty pozemky, které jsou na území České republiky 

evidované v katastru nemovitostí. Zákon však některé pozemky vyjímá. Takovými 

pozemky jsou například „pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné 

plochy těchto staveb“71 nebo „lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy 

zvláštního určení“72. Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou pak zdanitelná 

budova73 a jednotka. Vzhledem k tomu, že jednotky jsou samostatným předmětem daně, 

zákon v §2 odst. 2 stavby složené z jednotek vyjímá z předmětu daně. 

 Některé pozemky, stavby a jednotky jsou od daně z nemovitých věcí osvobozeny. 

Jedná se například o pozemky, stavby a jednotky ve vlastnictví České republiky nebo ve 

vlastnictví obce, na jejímž území se nacházejí. 

 Základ daně z pozemků se liší podle druhu pozemku, pro který se vypočítává. U 

orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je 

základem daně výměra pozemku v m2 vynásobená průměrnou cenou půdy, která je 

stanovena vyhláškou. U hospodářských lesů a rybníků s průmyslovým chovem ryb je 

základem daně cena pozemku zjištěná podle cenových předpisů platných k 1. lednu 

každého roku nebo stanovená na základě součinu výměry pozemku a částky 3,80,- Kč. 

Základem daně pro ostatní pozemky je výměra pozemku zjištěná k 1. lednu zdaňovacího 

období. 

 Základ daně ze staveb a jednotek je odlišný podle toho, zda se jedná o 

zdanitelnou stavbu nebo jednotku. Základem daně zdanitelné stavby je výměra podle 

                                                           
71 §2 odst. 2 písm. a) zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
72 §2 odst. 2 písm. b) zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
73 Jedná se o budovu určenou podle katastrálního zákona nebo inženýrskou stavbu, která je uvedená v 
příloze zákona o dani z nemovitých věcí. 
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stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Základem daně pro jednotky je výměra podlahové 

plochy k 1. lednu vynásobená buď koeficientem 1.22, pokud je součástí jednotky 

pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo pozemek ve spoluvlastnictví všech 

vlastníků jednotek v době, nebo koeficientem 1.20 v ostatních případech. 

 Sazba daně z pozemků činí u zemědělské půdy 0.75% a u trvalých travních 

porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem činí 0.25%. 

U ostatních pozemků se sazba pohybuje v rozmezí 0,20,- Kč až 5,00,- Kč za m2, výjimku 

však tvoří stavební pozemky, jejichž základní sazba ve výši 2,00,- Kč za m2 se násobí tzv. 

korekčním koeficientem, který je stanoven pro obce podle počtu obyvatel.74 

 Sazba daně ze staveb a jednotek se liší dle určení stavby nebo jednotky. U 

obytného domu tak činí 2,- Kč za m2 zastavěné plochy, v případě budovy pro obytnou 

rekreaci 6,- Kč za m2 zastavěné plochy a u garáže je sazba daně 8,- Kč za m2 zastavěné 

plochy. Kompletní výčet je obsažen v §11 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí. Za 

každé nadzemní patro se sazba daně za m2 uvedená v §11 odst. 1 zákona o dani 

z nemovitých věcí zvyšuje o 0.75,- Kč. Zákon navíc v §11a obsahuje zvýšení daně pro 

budovy, stavby a jednotky, které obsahují nebytový prostor užívaný k podnikání. 

 Je pravomocí obce stanovit obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti 

na území obce přepočítací koeficient 2 až 5, kterým se vynásobí daň poplatníka stanovená 

za jednotlivé druhy nemovitých věcí. 

 Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V případě, že dojde ke změně 

skutečností, které mají rozhodný vliv na daň z nemovitých věcí, v průběhu zdaňovacího 

období, nebude se k takovým změnám přihlížet. Daň je splatná ve dvou stejných 

splátkách k 31. květnu a 30. listopadu, výjimkou jsou poplatníci, kteří provozují 

zemědělskou prvovýrobu a chov ryb, jejichž stejné splátky daně jsou splatné k 31. srpnu 

a 30. listopadu. V případě, že daň nepřesahuje 5 000,- Kč, je daň splatná najednou a to 

k 31. květnu zdaňovacího období. 

 V případě, že daňová povinnost nepřesáhne u poplatníka výši 30,- Kč na 

nemovitých věcech v obvodu jednoho správce daně, je poplatník povinen podat daňové 

přiznání a daň se vyměří, nýbrž se nepředepíše. 

                                                           
74 Obec pak může tento koeficient upravit obecně závaznou vyhláškou o jednu kategorii nahoru nebo 
dolů. 
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 Osobně považuji úpravu v některých zemích západní Evropy za efektivnější a 

hlavně jednodušší a srozumitelnější. Příkladem může být Rakousko a Německo. V těchto 

zemích je základem daně hodnota nemovité věci. Pro výpočet daně používají poměrnou 

daňovou sazbu75 společně s přepočtem, který určuje obec. Vzhledem k výše uvedeným 

důvodům navrhuji stejnou úpravu i v ČR. Navrhuji sazbu ve výši 0.05% hodnoty 

nemovitosti. Obce by pak měly pravomoc stanovit přepočítací koeficient od 1.5 do 5, 

s výjimkou hl. m. Prahy, která by koeficient mohla stanovit až na 6. 

 Tato úprava by zjednodušila výpočet zdanění pro daňový subjekt a zároveň by 

zvýšila příjmy veřejných rozpočtů, protože se celkové zdanění zvýší, přestože nijak 

výrazně. Pouze tuto změnu však považuji za nedostatečnou. 

 Proto se u daně z nemovitých věcí můj další návrh vztahuje k průkazům 

energetické náročnosti (tzv. „energetickým štítkům“), které jsou pro některé majitele 

staveb a jednotek povinné od roku 2013, ale od roku 2019 mají být povinné pro všechny 

majitele staveb a jednotek. Vzhledem k rozdělení energetických štítků podle energetické 

náročnosti na třídy A až G by mělo zdanění staveb a jednotek odpovídat těmto třídám. 

 Navrhuji proto, aby se energetická náročnost budovy promítala do sazby daně ze 

staveb a jednotek dalším přepočtem. Důvodem pro volbu takové úpravy je menší 

náročnost na zákonnou úpravu a tím i vyšší přehlednost, než při zvolení samostatné sazby 

daně pro určitou energetickou náročnost. Přepočítací koeficienty by byly následující: 

  1. pro energetickou třídu A 0.93, 

  2. pro energetickou třídu B 0.96, 

  3. pro energetickou třídu C 0.99, 

  4. pro energetickou třídu D 1.02, 

  5. pro energetickou třídu E 1.05, 

  6. pro energetickou třídu F 1.08, 

 

                                                           
75 V Německu je sazba 0.35% hodnoty nemovitosti. 
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  7. pro energetickou třídu G 1.11.76 

Tento návrh by krátkodobě zvýšil výběr na této dani a tím i příjmy státního rozpočtu, 

zvýšení příjmů by bylo možné označit za marginální, to ovšem není cílem úpravy. Hlavním 

cílem je motivovat vlastníky staveb a jednotek k tomu, aby snížili energetickou náročnost 

svých staveb a jednotek. 

 Zároveň by bylo nutné se nově vypořádat se stanovením hodnoty nemovité věci. 

Navrhuji proto povinnost nechat si svoji nemovitost ohodnotit znalcem. Znalecký posudek 

by měl platnost po dobu 5 let. Při nákupu nemovitosti kupní nebo směnečnou smlouvou 

by nebylo nutné provádět další znalecký posudek v případě, že byl proveden před 

nákupem nemovité věci. Od této povinnosti by byly osvobozeny pozemky využívané pro 

zemědělskou výrobu, u kterých by první znalecký posudek měl platnost na dobu neurčitou 

nebo do doby změny využití pozemku. 

1.7.1.2.2 Daň z nabytí nemovitých věcí 

Jako jediná daň v České republice je upravena zákonným opatřením Senátu77. Je daní 

přímou majetkového typu. 

 Daňový subjekt (poplatník) se určuje na základě způsobu, kterým byla 

nemovitost převedena. V případě kupní smlouvy nebo smlouvy směnečné je poplatníkem 

ze zákona převodce, smluvní strany se však mohou dohodnout, že poplatníkem bude 

nabyvatel. Nabyvatel je pak dle zákonného opatřené poplatníkem v ostatních případech. 

V případě, kdy je převodce vlastnického práva poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí, je nabyvatel ručitelem této povinnosti. 

 Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. 

Z předmětu daně z nemovitých věcí je vyloučeno například nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci prováděním pozemkových úprav nebo nabytí poskytnuté jako náhrada 

při vyvlastnění. 

 Od daně z nabytí nemovitých věcí jsou osvobozeny některé převody nemovitých 

věcí. Jedná se o převody vlastnictví k nemovité věci členských státem EU či jiným státem, 

                                                           
76 Postup výpočtu daňové povinnosti by spočíval v prvotním spočítání daňové povinnosti na základě 
zákonné úpravy a vynásobením takto vypočtené částky přepočítacím koeficientem energetické 
náročnosti stavby nebo jednotky. Výsledek tohoto přepočtu by představoval konečnou daňovou 
povinnost poplatníka. 
77 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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je-li zaručena vzájemnost. Dále jsou osvobozeny nové stavby, tedy stavby, u nichž došlo 

k převodu vlastnictví do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou 

stavbu užívat.78 

 Základem daně je dle zákonného opatření „nabývací hodnota snížená o 

uznatelný výdaj“79. Nabývací hodnotou je buď cena sjednaná ve smlouvě nebo zjištěná 

cena podle zvláštního předpisu80. Dále je uznatelným výdajem srovnávací daňová 

hodnota, která odpovídá 75% částky směrné hodnoty81 nebo zjištěné ceny. Výběr mezi 

směrnou hodnotou nebo zjištěnou cenou provádí poplatník. Nabývací hodnotou je dále 

zvláštní cena, kterou definují §17 až §21 zákonného opatření. 

 Sazba daně pro rok 2014 činí 4%. Daň se platí prostřednictvím zálohy ve výši 

4% sjednané ceny. V případě, že skutečná daň je minimálně o 200 Kč vyšší než záloha, 

je rozdíl splatný do 30 dní od doručení platebního příkazu. Pokud je daň vyšší o méně 

než 200 Kč, vyměří se ve výši zálohy. 

 Daň z nabývání nemovitých věcí je daní bez vztahu ke zdaňovacímu období 

vzhledem k tomu, že se platí případově. Splatnost zálohy na daň je však do posledního 

dne lhůty pro podání daňového přiznání. 

 U daně z nabytí nemovitých věcí navrhuji osvobození od daně v případě splnění 

několikaletého nepřerušeného trvání vlastnického práva převodce. Dobu trvání navrhuji 

v délce 5 let. Použití tohoto osvobození navrhuji podmínit řádným a včasným placením 

daně z nemovitých věcí. Tato úprava by umožnila vlastníkům zcizit nemovitou věc, kterou 

dlouhodobě vlastní a z které platí řádně a včas daň z nemovitých věcí, bez nutnosti starat 

se o zaplacení daně, ať už by byl převodce poplatníkem daně nebo nikoliv. 

 Dobu 5 let navrhuji proto, aby nedocházelo ke spekulacím s nemovitými věcmi. 

Důvodem pro tento návrh je pluralita daní v této oblasti, kdy vlastník nemovité věci platí 

daň z nemovitých věcí. Domnívám se, že pokud vlastník řádně a včas platí daň 

                                                           
78 Všechna osvobození od daně jsou uvedena v §6 až §9 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o 
dani z nabytí nemovitých věcí. 
79 §10 zákonného opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
80 Zjištěná cena se použije v případě, kdy tak určuje přímo zákonné opatření Senátu nebo nabývací 
hodnotou není sjednaná cena či srovnávací daňová hodnota. Zákonné opatření užití zjištěné ceny 
vyžaduje například u finančního leasingu nebo zajišťovacího převodu práva. 
81 Směrná hodnota se určuje na základě hodnoty srovnatelné nemovitosti v místě a čase s tím, že se 
zohledňují některé vlastnosti nemovité věci (druh, stáří, atd.). 
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z nemovitých věcí po dobu zvolenou pro osvobození, neměl by navíc platit daň při převodu 

nemovitosti (popřípadě ji platit nabyvatel). 

Pro další změnu v rámci této daně bych se inspiroval úpravou, která je účinná 

například v Německu, Rakousku nebo Francii. Navrhuji, aby zápis změny vlastníka 

v katastru nemovitých věcí byl podmíněn zaplacením daně z nabytí nemovitých věcí. 

Touto změnou by stát velmi jednoduše zajistil zaplacení této daně. 

 S tím však souvisí další změna, která by zároveň vracela vývoj dosažený v rámci 

této daně v ČR. Za poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí by měl být označen výhradně 

nabyvatel, tedy kupující. Jedná se o podstatnou změnu, aby nedocházelo k případům, kdy 

by se nabyvatel po zaplacení kupní ceny nemohl domoci zápisu změny vlastnictví do 

katastru nemovitých věcí, protože převodce nezaplatil tuto daň. 

1.7.1.2.3 Daň silniční 

Poslední přímou daní majetkového typu v daňovém mixu je daň silniční, která je upravena 

zákonem o dani silniční82. 

 Daňovým subjektem daně silniční je poplatník. Poplatníkem je primárně 

provozovatel vozidla83 nebo osoba, která vozidlo užívá v případě, kdy osoba zapsaná jako 

provozovatel vozidla zemřela, zanikla nebo byla zrušena. Poplatníkem daně silniční však 

může být i zaměstnavatel, a to v případě, že vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 

za užití jeho vozidla. 

 Předmět daně je definován v §2 zákona o dani silniční. Jsou jím silniční 

motorová vozidla, případně i jejich přípojná vozidla, která jsou v ČR registrována, 

provozována a používána k podnikání. Předmětem daně jsou vždy vozidla, jejichž 

nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3.5 tuny a jsou určena výlučně k přepravě nákladů. 

Z předmětu daně jsou vyloučena vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou podle 

zvláštního předpisu a speciální pásové automobily či zemědělské a lesnické traktory. 

 Od daně jsou osvobozena například vozidla určená k přepravě osob na elektrický 

pohon či LPG, pokud jejich největší povolená hmotnost nepřesáhne 12 tun. Dále vozidla 

                                                           
82 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 
83 Provozovatelem vozidla je osoba, která je jako provozovatel vozidla zapsána v technickém průkazu 
vozidla. 
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jednostopá, vozidla diplomatických a konzulárních misí nebo vozidla provozovaná 

ozbrojenými silami, policií, hasiči a poskytovateli zdravotních služeb. 

 Základ daně je rozdílný podle kategorie vozidla. Základem daně u osobních 

automobilů je zdvihový objem v cm3, výjimku tvoří automobily na elektrický pohon. U 

návěsů tvoří základ daně počet náprav a součet největších povolených hmotností na 

nápravu v tunách. U ostatních vozidel se základ daně určí na základě největší povolené 

hmotnosti v tunách a počtu náprav. 

 Sazba daně silniční se dělí na dvě skupiny, první je skupina osobních motorových 

vozidel a druhou je skupina tvořená z návěsů a ostatních vozidel. U osobních motorových 

vozidel se sazba daně pohybuje v rozmezí 1 200 Kč a 4 200 Kč v závislosti na zdvihovém 

objemu motoru vyjádřeném v cm3. Sazba daně u návěsů a ostatních vozidel je stanovena 

v rozmezí 1 800 Kč a 50 400 Kč podle počtu náprav a největší povolené hmotnosti. Sazba 

daně pro zaměstnavatele, který vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci za užití svého 

motorového vozidla, je 25 Kč za každý den použití motorového vozidla. Zákon upravuje 

zároveň slevu na dani pro některé typy motorových vozidel.84 Ale v případě, že vozidlo 

bylo poprvé registrováno v ČR nebo v zahraniční před koncem roku 1989, se sazba daně 

zvyšuje o 25%. 

 Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Splatnost daně je stanovena do 

uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, tedy do 31. ledna kalendářního roku 

následujícího po uplynutí zdaňovacího období. 

 Dle mého názoru je třeba celý koncept silniční daně a vybírání mýtného včetně 

dálničních známek reformovat. Smlouva o výběru mýtného s firmou Kapsch končí v roce 

2016, můj návrh by tak bylo možné včas realizovat. Bohužel by byl značně finančně 

náročný vzhledem k tomu, že byl před lety vybrán systém mýtných bran místo systému 

satelitního, který je i do budoucna méně nákladný z hlediska údržby. V tomto ohledu je 

pro mne inspirací rakouská úprava. 

 Navrhuji snížit všechny sazby silniční daně na polovinu a přidat další osvobození 

od daně, jednalo by se například o osvobození pro vozidla autoškol. Pro možnost využití 

osvobození od daně by všechna vozidla, která jsou od daně osvobozena, měla být 

využívána pro svůj účel alespoň z 80%. Dále by mělo dojít k úpravě zákona o pozemních 

                                                           
84 §4 až §6 zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 
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komunikacích u časového poplatku (známého též jako „systém dálničních známek“), 

který by měl být určený pouze pro vozidla, která nejsou užívána k podnikání. Mýtné by 

mělo být rozšířeno i na vozidla pod 3.5 tuny – ale pouze vozidla využívaná k podnikání. 

 Nakonec by měl být zrušen systém mýtných bran a zaveden systém satelitní. 

Satelitní mýtný komunikátor by měla využívat vozidla určená k podnikání a ostatní vozidla 

o největší přípustné hmotnosti více jak 3.5 tuny. V rámci tohoto návrhu považuji za 

vhodné i budoucí zpoplatnění silnic první třídy. 

 Mnou navrhovaná změna se v určité míře inspiruje systémem, který již několik let 

funguje v Rakousku. Považuji jej za správný, protože je více zaměřen na princip užitku 

z veřejných komunikací. Úplné nahrazení dálničních známek za satelitní mýtný systém i 

pro nepodnikající FO nepovažuji za vhodné, protože osobní doprava tvoří velkou část 

provozu na dálnicích a řidiči by se pak mohli snažit obejít povinnost platit mýto 

objížděním po vedlejších silnicích. 

1.7.2 Nepřímé daně 

Nepřímé daně postihují příjem (důchod) až při jeho upotřebení, na rozdíl od daní přímých 

postihujících příjem při jeho vzniku. Nepřímými daněmi upravenými v České republice 

jsou daň z přidané hodnoty, spotřební daně a energetické daně. 

1.7.2.1 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je univerzální nepřímou daní, vztahuje se tedy na všechno zboží 

a služby, nejsou-li z předmětu daně vyňaty. Je upravena zákonem o dani z přidané 

hodnoty85. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii je do tohoto zákona 

promítnuta harmonizační snaha EU.86 

 Obecným daňovým subjektem je osoba povinná k dani vymezená v §5 zákona 

o dani z přidané hodnoty. Jedná se tak o fyzickou nebo právnickou osobu uskutečňující 

ekonomickou činnost87. Právnické osoby nemusí být zřízeny za účelem podnikání, aby 

byly posuzovány jako osoby povinné k dani, podmínkou však je výkon ekonomické 

činnosti. 

                                                           
85 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
86 Oblast daně z přidané hodnoty je v rámci práva členských států EU nejvíce sblížena. 
87 Obsah pojmu „ekonomická činnost“ je vymezen v §5 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
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 Dalším subjektem je plátce. Od prvního dne druhého měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém obrat osoby povinné k dani se sídlem v České republice přesáhne jeden 

milion Kč posuzovaný nejvýše za 12 následujících měsíců, stává se osoba povinná k dani 

plátcem. A contrario pokud osoba povinná k dani tento limit nepřesáhne, je od 

uplatňování daně osvobozena. V případě, že osoba povinná k dani nesplní zákonné 

požadavky na plátce daně, může se jím stát dobrovolně.88 

 Osobou povinnou k dani je též skupina, kterou tvoří „tuzemské“ spojené osoby89. 

Taková skupina si musí zvolit zastupujícího člena skupiny, který podává registraci 

skupiny jako plátce DPH. Značnou výhodou této skupiny je, že skupina neplatí daň za 

plnění uskutečněná v rámci skupiny. 

 Identifikovanými osobami, jako dalším subjektem daně z přidané hodnoty, jsou 

osoby povinné k dani, které nejsou plátci, a právnické osoby nepovinné k dani v případě, 

že pořídí v České republice zboží podléhající DPH z jiného členského státu EU. 

Identifikovanou osobou se stává ode dne přijetí zdanitelného plnění od zahraniční osoby 

nebo ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě. 

 Posledním subjektem daně je ručitel. Rozumí se jím plátce, který přijal nebo 

zaplatil plnění s místem plnění v České republice a v době jeho uskutečnění splnil 

zákonné podmínky. Tedy věděl nebo mohl vědět, že daň nebude úmyslně zaplacena, 

původní plátce se úmyslně dostane do postavení, kdy nebude moci daň zaplatit nebo 

původní plátce daň zkrátí nebo vyláká daňovou výhodu. 

 Za daňový subjekt lze však chápat i osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň, 

které jsou definovány v §108 zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se tak o plátce nebo 

osobu povinnou k dani, která splní zákonné podmínky. 

 Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží a poskytnutí služby osobou 

povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu EU 

osobou povinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v ČR a pořízení dopravního 

prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani. Z výše 

uvedeného vyplývá, že místo plnění je pro posouzení, zda je plnění předmětem daně, 

                                                           
88 Postupem uvedeným v §94a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
89 Tedy osoby se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku. 
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zásadní. Proto zákon upravuje místa plnění pro jednotlivé druhy plnění v §7 až §12. Tato 

úprava je ovlivněna harmonizačním úsilím EU90. 

 V §2a zákon91 upravuje vynětí z předmětu daně. Předmětem daně tak není 

pořízení zboží z jiného členského státu, které by bylo od daně osvobozeno ve zvláštních 

případech nebo hodnota tohoto zboží nepřesáhne 326 000 Kč. Z hlediska osvobození od 

daně zákon rozlišuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně a osvobození od 

daně bez nároku na odpočet daně. Tato osvobození jsou poměrně rozsáhlá a jsou upravena 

v §51 až §71g zákona o dani z přidané hodnoty. 

 Jako obecný základ daně je označeno „vše, co jako úplatu obdržel nebo má 

obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně 

od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za 

toto zdanitelné plnění“ .92 Základ daně tak zahrnuje také jiné daně, cla, poplatky, dotace 

k ceně či vedlejší výdaje při provádění plnění. Jedná se však o obecnou definici, zákon 

v následujících paragrafech upravuje definice zvláštní. 

 Sazba daně z přidané hodnoty pro rok 2014 je dvojí, rozlišujeme tak sazbu 

základní, která činí 21%, a sazbu sníženou ve výši 15%. Zákon ve svých přílohách uvádí 

zboží a služby, které podléhají zdanění sníženou sazbou daně. Z toho vyplývá, že 

nevyjmenované zboží a služby jsou daněny sazbou základní. 

 Daňovým subjektům je však umožněno svoji daňovou povinnost snížit skrze 

daňové odpočty. Rozlišujeme daň zaplacenou na výstupu a daň zaplacenou za zdanitelná 

plnění při vstupu. Osoby povinné k dani tak po odečtení daně při vstupu od daně na 

výstupu zjistí svoji daňovou povinnost, pokud je rozdíl kladný. V případě záporného 

rozdílu se jedná o nadměrný odpočet. Uplatnění daňových odpočtů lze podle zákona dělit 

na odpočet daně v celé výši, odpočet daně v poměrné výši a odpočet daně v krácené 

výši93. 

 Obecným zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Plátce daně se však může 

rozhodnout využít zdaňovacího období v délce kalendářního čtvrtletí a o svém rozhodnutí 

informovat správce daně. Tuto možnost může využít v případě, kdy jeho obrat za 

                                                           
90 Konkrétně je to směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 
91 §2a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
92 §36 odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
93 Upravené v §72 až §76 zák. č. 235/2004 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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předcházející kalendářní rok nepřesáhl deset milionů Kč. Zároveň nesmí být 

nespolehlivým plátcem nebo skupinou. Daňové přiznání musí být správci daně podáno 

do 25 dnů od konce zdaňovacího období, splatnost daně je určena ve stejné lhůtě. 

 Myslím si, že základní sazba DPH stanovená pro rok 2014 brzdí rozvoj 

ekonomiky. Navrhuji proto, aby na dobu tří let byla sazba sjednocena, a to ve výši 15%. 

Což je nejnižší možná míra stanovená směrnicí EU94. Nelze očekávat snížení cen zboží a 

služeb, které základní sazbě podléhají, úměrně ke snížení sazby. Část by si nechaly osoby 

povinné k dani jako svoji marži, zvlášť po tak náročném ekonomickém vývoji posledních 

let. 

 Cílem této změny však je omezení daňového zatížení a snaha o podporu 

ekonomiky. Považuji to za zvláště důležité v této době, kdy došlo k mediálně známé 

intervenci České národní banky. 

 Dále navrhuji po uplynutí tří let účinnosti zmíněné úpravy znovu sazby rozdělit a 

zavést sníženou sazbu ve výši 10%. Snížená sazba daně by se měla primárně vztahovat na 

potraviny a ostatní základní životní potřeby, léky a knihy, a dále na zboží a služby uvedené 

v přílohách zákona o dani z přidané hodnoty účinného v roce 2014. 

 V rámci této úpravy si lze představit i třetí sazbu daně z přidané hodnoty, přibližně 

ve výši 20%. Jednalo by se o zvýšenou sazbu, která by se vztahovala na luxusní zboží. 

Taková úprava by ještě více znepřehlednila zákon o dani z přidané hodnoty. Na druhou 

stranu zdanění luxusního zboží a služeb by mělo obsahovat princip solidarity, který se 

projevuje zvláště v tom, že skupiny s vyššími příjmy za toto zboží utrácejí více než 

nízkopříjmové skupiny. K rozvržení na tři sazby daně by však mělo dojít nejdříve při 

znovuzavedení snížené sazby. 

 Myslím si však, že mnou navrhovaná změna je politicky neprosaditelná, protože 

by znamenala výpadek v příjmech státního rozpočtu a nutnost hledání úspor před 

zavedením této změny. 

                                                           
94 Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 
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1.7.2.2 Spotřební daně 

Spotřební daně jsou nepřímými selektivními daněmi, vztahují se tedy jen na některé zboží 

a na něj ukládají samostatnou daň. Jsou upraveny zákonem o spotřebních daních95. 

Spotřební daň není samostatnou daní, používá se však pro označení následujících daní: 

  1. daň z minerálních olejů, 

  2. daň z lihu, 

  3. daň z piva, 

  4. daň z vína a meziproduktů, 

  5. daň z tabákových výrobků. 

Zákon o spotřebních daních upravuje nejprve obecná ustanovení, která jsou společná 

všem daním a následně ustanovení zvláštní pro každou z daní. 

 Daňovým subjektem je plátce daně. Obecně jím je právnická nebo fyzická osoba, 

která je provozovatelem daňového skladu nebo která má povinnost daň přiznat a zaplatit, 

a další osoby uvedené v zákoně96. Pro jednotlivé daně jsou plátci uvedeni ve zvláštních 

paragrafech.97 Daňovým subjektem může být i ručitel, pokud s osobou ručitele vysloví 

správce daně souhlas. 

 Obecný předmět daně je uveden v §7 zákona o spotřebních daních a je tvořen 

některými zákonem určenými výrobky vyrobenými na území členského státu EU nebo na 

toto území dovezené. Vznik samotné daňové povinnosti se vztahuje k momentu výroby 

nebo dovozu vybraného předmětu zdanění.98 Osvobození od daně je upraveno obecně v 

§11 zákona a následně u jednotlivých daní. 

 Zákon neupravuje obecný základ daně, definuje jej u jednotlivých daní. Obecně 

je to množství zákonem vybraného výrobku v měrných jednotkách. Výjimkou jsou 

tabákové výrobky, u kterých je základem daně množství vyjádřené v kusech a cena pro 

                                                           
95 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
96 §4 zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
97 §44, §66, §80, §92 a §100c zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
98 Zvláštní předměty daně u jednotlivých daní jsou uvedeny v §45, §67, §81, §93 a §101 zákona o 
spotřebních daních. 
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konečného spotřebitele.99 Obecná sazba daně také není upravena a vyskytuje se tak u 

jednotlivých daní.100 

 Zdaňovací období a splatnost daně je naopak upravena pouze v obecných 

ustanoveních. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a daň je splatná do 25 dnů po 

skončení zdaňovacího období, do stejné doby je nutné podat daňové přiznání. 

 Spotřební daně jsou ve značné míře regulované právními předpisy EU, změnu 

koncepce tedy nelze očekávat a i mnou navrhovaná změna se musí ubírat v mezích těchto 

předpisů. V rámci daně z minerálních olejů jsou však stanoveny mantinely, na základě 

kterých má stát na svém území velikost zdanění určit. Myslím si, že by mělo dojít ke snížení 

sazby daně pro motorové a jiné benzíny (kód nomenklatury 2710). V dnešní době zvláště 

dopravci, ale i občané ČR žijící v pohraničí, nakupují toto palivo v zahraničí, protože je 

obvyklé, že tamní cena je výhodnější. Takto unikají i státu značné prostředky při výběru 

této daně. 

 Myslím si, že při správně vypočteném snížení by došlo naopak ke zvýšení výběru 

prostředků na této dani. Nedovoluji si však určit konkrétní výši, protože k tomu nemám 

dostatečné informace. 

1.7.2.3 Energetické daně 

Zvláště v médiích označované jako ekologické daně101 jsou energetické daně selektivními 

nepřímými daněmi. V souladu s legislativou Evropské unie jsou upraveny zákonem o 

stabilizaci veřejných rozpočtů102. Smyslem těchto daní je zatížení spotřeby energií, skrze 

něž je působeno na snižování jejich spotřeby. Energetickými daněmi jsou: 

  1. daň ze zemního plynu a dalších plynů, 

  2. daň z pevných paliv, 

  3. daň z elektřiny. 

 Na rozdíl od spotřebních daní neobsahuje zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 

obecná (společná) ustanovení věnující se daňovým prvkům. Každé z uvedených daní je 

věnována zvláštní část zákona. Díky tomu je značná část ustanovení duplicitně opakována 

                                                           
99 Základy daně jsou upraveny v §47, §69, §84, §95 a §102 zákona o spotřebních daních. 
100 §48, §70, §85, §96 a §104 zákona o spotřebních daních. 
101 Za ekologickou daň lze však dle mého názoru označit pouze daň z pevných paliv vzhledem k jejich 
náročnosti na životní prostředí. 
102 Zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 



39 
 

v každé z částí jen s odchylkami vztahujícími se k předmětu daně. Takovou úpravu 

považuji za zbytečnou a budu se jí dále věnovat v návrhové části. 

 Subjektem daně je plátce daně. Plátcem u všech daní je především dodavatel, 

který na území České republiky dodal daný předmět daně konečnému spotřebiteli. 

V případě daní ze zemního plynu a dalších plynů a z elektřiny to mohou být ještě 

provozovatelé distribuční a přenosové soustavy. U daně z pevných paliv pak fyzická nebo 

právnická osoba, která použila v rozporu se zákonem nezdaněná pevná paliva. 

 Obecným předmětem daně jsou plyn, pevná paliva a elektřina, konkrétně určené 

podle kódů nomenklatury. Jedná se tak například o plyn určený pro pohon motorů, černé 

a hnědé uhlí, brikety, koks a již vyrobenou elektřinu. 

 Jednotlivá osvobození od daně jsou upravena v §8 každé části zákona o stabilizaci 

veřejných rozpočtů upravující jednotlivé daně. Vzhledem k jejich rozdílnosti by dle mého 

názoru nebyla vhodná jejich obecná úprava, jako je tomu u spotřebních daní. 

 Jako základ daně lze označit množství jednotlivých předmětů daně vyjádřeného 

v měrných jednotkách. Základem daně tak je množství plynu vyjádřeného v MWh 

spáleného tepla, množství pevných paliv vyjádřené v GJ spáleného tepla a množství 

elektřiny v MWh. 

 Sazba daně z elektřiny činí 28,30 Kč za MWh a u daně z pevných paliv činí sazba 

8,50 Kč za GJ spáleného tepla. Specifická je sazba daně ze zemního plynu a jiných plynů, 

která se postupem času zvyšuje z 0 Kč za některé plyny po 264,80 Kč. 

 Zdaňovacím obdobím u všech energetických daní je měsíc, daň je splatná do 

dvacátého pátého dne po skončení daného zdaňovacího období. Zákon vztahuje 

povinnost přiznání daní užitím předmětu daně k jiným účelům než těm, které jsou od daně 

osvobozeny. 

 Jak jsem již zmínil výše, považuji zákonnou úpravu energetických daní za špatnou, 

úprava spotřebních daní je dle mého názoru z tohoto hlediska lepší. Proto bych také u 

energetických daní zvolil nejprve obecná úvodní ustanovení a následně zvláštní části, 

které by se věnovaly jednotlivým odchylkám u konkrétních daní. Cílem takovéto zákonné 

úpravy je především zpřehlednění a zjednodušení úpravy energetických daní. 
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2. Mezinárodní dvojí zdanění 

V dnešním globalizovaném světě, kdy rezidenti jednoho státu stále častěji investují 

prostředky v jiném státě, čím dál častěji dochází k situaci, kdy jeden příjem podléhá 

dvěma zdaněním. Jednotlivé státy si zároveň kontrolují, aby nedocházelo k úniku 

finančních prostředků z investic ať už na jejich území nebo v zahraničí, kdy tyto investice 

byly provedeny jejich rezidenty. 

2.1 Daňová povinnost a příslušnost poplatníků 

Tato problematika souvisí s pojmem daňového rezidenta a daňového nerezidenta. Je 

suverénním právem každého státu stanovit, kdo je a kdo není daňovým rezidentem 

daného státu. Úprava v jednotlivých státech je však podobná. 

Důsledkem je stanovení daňové povinnosti pro poplatníka. Daňový nerezidenti 

daní v konkrétním státě pouze příjmy, které pocházejí z území daného státu. Jedná se 

proto o omezenou daňovou povinnost. Opakem jsou daňoví rezidenti, kteří daní všechny 

své příjmy, tedy i příjmy pocházející ze zahraničí. Jejich daňová povinnost je 

neomezená. Úprava daňového rezidenství je nezbytnou součástí daňového práva 

každého státu, která pomáhá zabránění daňovým únikům. 

 V souvislosti s daňovou povinností je důležitá i daňová příslušnost k určitému 

státu. Tu lze obecně rozdělit na daňovou příslušnost osobní a věcnou. Věcná daňová 

příslušnost je „vztah mezi státem a předmětem zdanění“ 103. Naopak osobní daňová 

příslušnost označuje vztah státu a daňového subjektu (poplatníka). 

2.1.1 Určení rezidentství v českém zákoně o daních z příjmů 

Stejně jako právní předpisy upravující daňové právo v jiných zemích, i český zákon o 

daních z příjmů se zabývá daňovým rezidentstvím. Je však nutné upozornit na základní 

výkladové pravidlo, podle kterého „se ustanovení tohoto zákona použije, jen pokud 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak“104. Ustanovení 

o rezidentství se použije pouze v případě, že Česká republika a jiný stát nemají uzavřenou 

platnou dohodu o zamezení dvojího zdanění. 

                                                           
103 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2009, s. 39. ISBN 987-
80-7263-511-5. 
104 §37 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Daňovým rezidentem pro daň z příjmů FO dle českého daňového práva je osoba, 

která má v ČR trvalé bydliště, popřípadě se zde obvykle zdržuje.105 Obvyklým 

zdržováním se rozumí pobyt v délce alespoň 183 dní v jednom kalendářním období. Pro 

posouzení bydliště je zásadní stálý byt na území České republiky. Co se rozumí stálým 

bytem, nestanoví tento zákon, nýbrž pokyn Generálního finančního ředitelství, podle 

kterého se jedná o vlastní nebo pronajatý byt, který je poplatníkovi neustále k dispozici 

podle jeho potřeby.106 Zákon též vyžaduje úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat, který se 

posuzuje dle využívání tohoto bytu nebo okolností osobního a rodinného stavu poplatníka 

(zda se zde zdržuje jeho manželka, děti, rodiče).107 Daňový rezident pak má neomezenou 

daňovou povinnost. 

 Daňovými nerezidenty daně z příjmů FO jsou poplatníci, kteří nesplňují 

podmínky bydliště nebo obvyklého zdržování a ti, o kterých tak stanoví mezinárodní 

smlouva.108 Tito daní pouze příjmy, které mají zdroj na území České republiky, 

nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. 

Z hlediska daně z příjmů PO jsou rezidenty ty právnické osoby, které mají na 

území České republiky sídlo nebo místo vedení.109 Nerezidenty pak ty právnické osoby, 

které nesplňují podmínku sídla nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouva.110 

 Úprava daňového rezidentství je v České republice podobná jako úprava 

v sousedních státech, ve vztahu k ostatním státům se však bude primárně užívat 

uzavřených dohod o zamezení dvojího zdanění. Osobně si myslím, že i když je zákon o 

daních z příjmů značně nepřehledný, výklad stálého bytu a úmyslu se v tomto bytě 

zdržovat by měl být v tomto zákoně obsažen. Taková úprava by usnadnila zahraničním 

subjektům, kteří nevyužívají služeb daňových právníků, určení svého daňového 

rezidentství. Navrhuji to i ve vztahu k rezidenci právnických osob, která je v zákoně 

                                                           
105 Viz. §2 odst. 2 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
106 Bod 2 pokynu GFŘ č. D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; přístupný na 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn__GFR_c_D_6.pdf.  
107 Bod 2 pokynu GFŘ č. D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; přístupný na 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn__GFR_c_D_6.pdf.  
108 Viz. §2 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
109 Viz. §17 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
110 Viz. §17 odst. 4 zák. č. 586/1992 Sb., o daních u příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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uvedena natolik určitě, že již není doplněna dalším výkladem v rámci podzákonných 

předpisů. 

2.2 Třídění dvojího zdanění 

Následkem výše popsaného je, že „příjem fyzické nebo právnické osoby, která je 

rezidentem jednoho státu a pobírá příjmy ze zdrojů v jiném státě, bude podroben zdanění 

v obou státech, v jednom z titulu rezidentství a v druhém proto, že se jedná o zdroj příjmů 

v tomto státě“ .111 Takováto situace se nazývá mezinárodní dvojí zdanění. Může však 

dojít také k tzv. vnitrostátnímu dvojímu zdanění, které nastane v případě zdanění 

jednoho příjmu dvěma samostatnými daněmi v rámci daňových předpisů jednoho státu. 

Názorným případem je výplata podílů na zisku právnické osoby, který nejprve podléhá 

dani z příjmů právnických osob a následně dani z příjmu fyzických osob112 příjemců 

podílu na zisku113. 

 Přestože se tato práce vnitrostátního dvojího zdanění netýká, dovolím si zde 

krátkou kritiku. Dle mého názoru je zvláště výše popsaný případ dvojího zdanění velice 

nešťastný. Státu tak sice plynou další prostředky do jeho rozpočtu a dalších veřejných 

rozpočtů, ale dochází tak dle mého názoru k nepřípustné situaci. Myslím si, že by mělo 

dojít k úpravě osvobození od daně v rámci daňových předpisů, aby se omezily nejčastější 

případy vnitrostátního dvojího zdanění. 

 Toto však není jediné dělení, dále se vyskytuje dvojí zdanění právní a 

ekonomické. Právní dvojí zdanění je také nazýváno jako tzv. pravé dvojí zdanění. Jedná 

se o případ, kdy je jeden předmět daně získaný ve stejném zdaňovacím období zdaněn 

v alespoň dvou různých státech.114 Ekonomické dvojí zdanění, též nazývané jako 

nepravé dvojí zdanění, je situace, kdy dva odlišné státy zdaňují stejný předmět daně, 

ovšem u odlišných poplatníků.115 

                                                           
111 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2009, s. 12. ISBN 987-
80-7263-511-5. 
112 Popřípadě dani z příjmů právnických osob, je-li společníkem právnická osoba. 
113 Srov. RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2009, s. 12. ISBN 
987-80-7263-511-5. 
114 Důvodem je výše popsaný případ, kdy jeden stát příjem zdaňuje z důvodu daňové rezidence a druhý 
stát z důvodu původu příjmu. 
115 Srov. RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2009, s. 13. ISBN 
987-80-7263-511-5. 
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2.3 Způsoby zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění 

Mezinárodní dvojí zdanění lze označit jako důvod snahy daňových subjektů, poplatníků, 

o daňové úniky, chtějí se tak vyhnout zdanění jednoho předmětu daně dvěma daněmi. 

Taková snaha je však pro příjmy jednotlivých států nevýhodná a samozřejmě se jedná o 

protizákonné jednání. Proto dochází k několika souborům opatření, které mají pomoci 

zamezit nejen dvojímu zdanění jednoho předmětu daně, ale také snahám o daňové úniky. 

 Těmito soubory opatření jsou opatření jednostranná, dvoustranná a 

mnohostranná.116 V této práci se však budu věnovat hlavně dvoustranným opatřením, 

která jsou realizována prostřednictvím mezinárodních dohod o zamezení dvojího 

zdanění. Jak v rámci těchto dohod, tak i v rámci jednotlivých souborů opatření, jsou 

využívány metody, které mají dvojímu zdanění zabránit. Jedná se o metodu zápočtu a 

metodu vynětí. 

2.3.1 Metoda vynětí 

Jedná se o základní metodu, která spočívá v osvobození příjmů rezidenta státu, které 

pochází z jiného státu. Předpokladem však není skutečné zdanění zahraničního příjmu ve 

státě zdroje, pouze možnost státu zdroje příjmu k jeho zdanění. 

S tím souvisí i hlavní problém této metody, když může dojít k situaci, že příjem 

není zdaněn vůbec. Takováto situace je samozřejmě výhodná pro daňový subjekt, ovšem 

státy tak přicházejí o příjmy do veřejných rozpočtů. Je to také jeden z hlavních důvodů, 

proč je tato metoda v posledních letech opouštěna. 

 Metoda vynětí je vývojově starší než metoda zápočtu, což společně s výše 

uvedenou nevýhodností přispívá též k tomu, že metoda vynětí je opouštěna a 

v mezinárodních dohodách o zamezení dvojího zdanění je využívána spíše metoda 

zápočtu. Samotnou metodu lze dále třídit na metodu úplného vynětí a metodu vynětí 

s výhradou progrese. 

 Při použití metody úplného vynětí se příjem ze zahraničního zdroje ze zdanění 

ve státě rezidence úplně vyloučí. Tato metoda se však téměř nevyužívá vzhledem ke své 

nevýhodnosti pro stát rezidence. Česká republika tuto metodu zakotvuje pouze u 

některých příjmů v dohodě o zamezení dvojímu zdanění s Brazílií. 

                                                           
116 Srov. RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2009, s. 16. ISBN 
987-80-7263-511-5. 
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 Metoda vynětí s výhradou progrese v sobě obsahuje solidární prvek při zdanění 

vyšších příjmů pro stát rezidence. Zahraniční příjem se sice nezapočítává do daňového 

základu, ale na jeho základě se určuje daňová sazba u ostatních příjmů. Daňový poplatník 

si tak vypočte průměrné daňové zatížení svých celosvětových příjmů na základě právního 

řádu státu rezidence, výsledné procento se následně použije pro výpočet daňové 

povinnosti ve státě rezidence. Jedná se o metodu zprůměrování. V rámci metody 

s výhradou progrese je ještě využívána metoda vrchního dílku. V rámci této metody se 

použijí pouze příjmy se zdrojem ve státu rezidence a aplikuje se při nich progresivní 

zdanění, je-li splněna podmínka jeho využití. 

2.3.2 Metoda zápočtu 

Jedná se o druhou metodu zamezení dvojího zdanění jednoho předmětu daně. Do základu 

daně se při využití této metody započtou domácí i zahraniční příjmy, po jeho vypočtení 

dojde k zápočtu daně, která byla zaplacena v zahraničí. Daňový poplatník však při využití 

této metody musí splnit dva základní předpoklady, musí daň ve státě zdroje skutečně 

zaplatit a musí využít daňových výhod ve státě zdroje. Na základě přístupu k započtení 

zahraničního příjmu lze tuto metodu rozdělit na metodu úplného zápočtu a metodu 

prostého zápočtu. 

 U metody úplného zápočtu daňový poplatník započte celou v zahraničí 

zaplacenou daň a to bez ohledu na výši daňové povinnosti připadající na daný příjem ve 

státě zdroje. Stát zdroje má pak povinnost v zahraničí zaplacenou daň akceptovat. 

V České republice je tato metoda využita pouze u zdanění úroků na základě směrnice 

Rady č. 2003/48/ES117. 

 Při využití metody prostého zápočtu dochází k situaci, kdy si daňový poplatník 

může započíst pouze poměrnou část v zahraničí zaplacené daňové povinnosti ze své 

celkové daňové povinnosti.118 Tuto metodu však nelze využívat kumulativně pro příjmy 

z více zahraničních zdrojů, zápočet je nutné provést pro příjem z každého státu zdroje 

zvlášť. 

 Osobně považuji metodu vynětí za překonanou. Je sice stále v určitém měřítku 

využívána, ale metoda zápočtu je výhodnější nejen pro stát rezidence, ale také stát zdroje. 

                                                           
117 Směrnice Rady č. 2003/48/ES, o zdanění příjmů a úspor úrokového charakteru. 
118 Maximální zápočet v zahraniční zaplacené daně se vypočte tak, že se daň z příjmu ve státě rezidence 
vynásobí poměrem zahraničního a celkového příjmu. 
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Pro daňový subjekt je metoda vynětí výhodnější, na druhou stranu tato metoda v jisté 

míře omezuje snahy o únik do daňových rájů, protože daň bude muset být zaplacena. 

Metoda zápočtu teoreticky zvyšuje snahu daňových subjektů o nepřiznání skutečné výše 

základu daně, je však na každém státu, aby nastavil takové kontrolní prostředky, které 

tyto snahy eliminují. 

3. Dohody o zamezení dvojího zdanění 

Jak jsem již zmínil, jedním ze způsobů, jak zamezit dvojímu zdanění jsou dvoustranná 

opatření. Tato opatření jsou prováděna dohodami o zamezení dvojího zdanění, které 

uzavírají jednotlivé státy, aby zamezily takovému zdanění na mezinárodní úrovni. 

Vzhledem k tomu, že se tyto dohody řídí mezinárodním právem, vztahuje se na ně 

Vídeňská úmluva o smluvním právu119. Po ratifikaci oběma smluvními státy jsou tyto 

dohody přímo účinné, nevyžadují tedy transpozici do národních předpisů jednotlivých 

států. 

 Pro daňové právo České republiky je pak v souvislosti s dohodami uzavřenými 

s jinými státy důležitý §37 zákona o daních z příjmů stanovující subsidiaritu tohoto 

zákona, tento jsem rozebral výše. Na vyšší úrovni je však článek 10 Ústavy120, který 

stanoví přednost mezinárodních smluv před zákonem. 

 Samotné dohody uzavírané mezi státy nestanoví práva ani povinnosti pro 

poplatníky daní, ale určují, který ze států má právo na zdanění určitého předmětu daně. 

Od toho se také odvíjí obsah konkrétních dohod, který lze obecně rozdělit na čtyři části: 

  a) Obecná část, 

  b) Zvláštní část, 

  c) Vyloučení dvojího zdanění a spolupráce, 

  d) Závěrečná ustanovení. 

V obecné části dohod se obvykle stanoví osobní a věcný rozsah dohody, včetně výkladu 

obecných definic a pojmu rezidenta, včetně pravidel pro určení rezidenství. Zvláštní část 

dohod se věnuje jednotlivým předmětům daně a stanoví, který stát má právo na jeho 

                                                           
119 Vyhláška č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním právu. 
120 Čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky: „…stanoví-li mezinárodní smlouva něco 
jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva“. 
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zdanění. Ve třetí části (vyloučení dvojího zdanění a spolupráce) dohod nalezneme 

jednak výkladová pravidla pro vyloučení dvojího zdanění, která interpretují jednotlivá 

ustanovení zvláštní části, ale také zákaz diskriminace a povinnost spolupráce mezi orgány 

daňové správy. Závěrečná ustanovení se pak zabývají vstupem v platnost a možností 

výpovědi smlouvy. 

 Za hlavní cíl, kvůli kterému jsou tyto smlouvy uzavírány, lze označit zamezení 

dvojímu zdanění tak, aby nebyl stejný předmět daně zdaněn v obou státech. Není to však 

jediný cíl, státy smlouvy uzavírají kvůli prevenci daňových úniků, výměně informací a 

prevenci diskriminace při provádění těchto smluv. 

3.1 Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Samotné smlouvy jsou uzavírány na základě dohody mezi státy, ovšem ty při vzájemných 

jednáních využívají smluvních vzorů, které vydaly mezinárodní organizace. Tyto vzory 

byly vydány za účelem sblížení znění a úpravy jednotlivých smluv a tím i snazší orientaci 

poplatníků při určení své daňové povinnosti vůči jednotlivým státům. Toto považuji za 

jejich největší klad, protože v případě, že se poplatník byť jen částečně orientuje ve vzoru 

dané smlouvy, orientace v uzavřené smlouvě je pro něj mnohem snazší. 

 Existují dvě základní vzorové smlouvy. Jedná se o vzorovou smlouvu OECD a 

vzorovou smlouvu OSN pro zamezení dvojímu zdanění mezi rozvinutými a rozvojovými 

zeměmi. V praxi se vyskytují další vzory121, ty jsou však využívány pouze konkrétními 

státy při sjednávání dohod, kterými jsou tyto státy stranou. K modelové smlouvě USA jsem 

však skeptický. Tento model nepřináší nic nového, je však pojat trochu odlišně od 

vzorových smluv mezinárodních organizací tak, aby odrážel zájmy USA. 

 Do budoucna se však uvažuje i o zpracování vzoru Evropské unie nebo alespoň 

obecných pravidel pro členské státy EU, které by regulovaly uzavírání jednotlivých 

bilaterálních smluv mezi členskými státy. Důsledkem prozatím chybějících pravidel jsou 

možné konflikty ustanovení bilaterálních smluv se Smlouvou o Evropských 

společenstvích. Tyto konflikty zatím řeší Soudní dvůr Evropské Unie122. Je však nutné 

dodat, že v době psaní této práce je účinných několik směrnic, které upravují stejné příjmy 

                                                           
121 Jedná se například o modelovou smlouvu USA. 
122 Viz. Případ „Schumacker“ nebo „Gerritse“. 
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(předměty zdanění) jako smlouvy uzavřené mezi členskými státy EU. Smlouvy uzavřené 

mezi členskými státy zůstávají i nadále v platnosti, ale již se neaplikují. 

3.1.1 Vzorová smlouva OECD 

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o vzorovou smlouvu vydávanou Organizací pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jedná se o smluvní vzor s nejdelším 

nepřetržitým vývojem v oblasti zamezení dvojího zdanění, když jeho první návrh byl 

přijat v roce 1963 v podobě doporučení k revizi do té doby uzavřených bilaterálních 

smluv. Od té doby prošel několika revizemi, dnes je účinné osmé znění na základě revize 

z roku 2010. O úspěchu tohoto vzoru hovoří nejen to, že členské státy OECD původní 

smlouvy revidovaly, ale také to, že je využíván i nečlenskými státy této organizace. 

 K tomuto vzoru je ještě vydán komentář zabývající se každým článkem. Hlavním 

cílem komentáře je napomoci s výkladem vzoru a objasnění případných nejasných 

ustanovení. Při využití komentáře je ovšem „nutné porovnat, zda je znění uzavřené 

smlouvy převzato ze vzoru a je možné pouze aplikovat komentář platný v tom roce, kdy 

byla smlouva uzavírána“123. 

 Tento vzor je pro Českou republiku nejdůležitější, protože vzhledem ke svému 

členství v této organizaci je při uzavírání jednotlivých smluv využívána nejčastěji. 

3.1.2 Vzorová smlouva OSN 

Tento vzor byl přijat v roce 1979 a publikován v roce následujícím, již z názvu124 vyplývá 

hlavní účel, tedy nejen zamezit dvojímu zdanění, ale také pomoci rozvojovým státům. Ze 

vzoru celkem jednoznačně vyplývá inspirace ze smlouvy OECD, a to nejen ze struktury 

samotné smlouvy, ale též z jejího znění. 

 Vzorová smlouva OSN však není stejná, jako smlouva vypracovaná Organizací 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jako taková by dle mého názoru ztrácela smysl. 

Liší se v několika podstatných detailech, které jsou zaměřeny právě na podporu 

rozvojových zemí, do kterých směřují investice a kapitál ze zemí vyspělých. Na tomto 

základě představuje tento vzor lepší kompromis mezi zdaněním ve státě rezidence a 

zdaněním ve státě zdroje příjmu, když klade větší důraz na zdanění u zdroje. 

                                                           
123 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 227. ISBN 978-80-7478-035-6. 
124 V roce 1980 byl vzor publikován pod názvem „Model smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi 
vyspělými státy a rozvojovými zeměmi“. 
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 Hlavním rozdílem oproti vzoru OECD je vznik a definice stálé provozovny, která 

je chápána šířeji. Stálá provozovna jednak vzniká již po 6 měsících a obsahuje vymezení 

službové provozovny, která ve vzoru OECD chybí. Dalším příkladem může být zdanění 

zisků ze zcizení akcií společnosti, jejíž majetek se přímo nebo nepřímo skládá 

z nemovitého majetku, který je umístěn ve státě zdroje. Právo na zdanění v tomto případě 

má stát zdroje. Toto znění bylo do vzoru OECD převzato až roce 2003. 

 Tento vzor je upraven tak, aby zvýhodňoval stát zdroje a tak i rozvojové země, do 

kterých proudí zahraniční kapitál a investice. Jako takový má své nezaměnitelné místo 

v této oblasti daňového práva. Je navíc velice populární, od jeho zavedení bylo na jeho 

základě uzavřeno přes 800 smluv, z čehož více jak 700 smluv uzavřely právě rozvojové 

státy. V České republice je používán též jako základ k vyjednávání jednotlivých 

bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění.125 

3.1.3 Modelová smlouva USA 

Spojené státy americké nejsou jediným ze států, který využívá vlastní model smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění, ovšem vzhledem k tomu, nakolik ho Spojené státy prosazují, 

jej lze označit za nejznámější model smlouvy o zamezení dvojího zdanění vypracovaný 

suverénním státem. 

 Samotný vzor USA však není příliš odlišný od vzorových smluv OECD a OSN. 

Je jimi přímo inspirovaný a z textace vzoru USA vyplývá, že často doslova kopíruje znění 

výše jmenovaných smluvních vzorů. Hlavním odlišujícím znakem od ostatních vzorů 

však je, že tato modelová smlouva chrání zájmy Spojených států amerických. USA se 

soustředí ve značné míře na vývoz svého zboží do zahraničí, i proto je vzor zaměřen 

hlavně na právo zdanění ve státě rezidence. 

3.2 Určení rezidence na základě dohod o zamezení dvojího 

zdanění 

V době psaní této práce jsou oba hlavní vzory (vzor OECD a OSN) v podstatě sjednocené, 

proto nepřekvapí, že ustanovení o rezidenství upravují stejně. Jejich podobnost však 

považuji za klad, protože to vylučuje případné nesrovnalosti při aplikaci smluv, navíc 

                                                           
125 Jako příklad uvádím čl. 7 odst. 1 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o 
zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. 
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jejich znění je výsledkem mnohaletého vývoje. Obě smlouvy upravují problematiku 

rezidence daňového subjektu v článku 4. 

 Základním pravidlem je, že rezidentem smluvního státu je „osoba, která je podle 

právních předpisů tohoto státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, 

stálého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoliv jiného podobného kritéria“.126 Již ze znění 

této citace vyplývá, že podle tohoto pravidla bude většinou daňový subjekt rezidentem 

v obou smluvních státech.127 

 Vzory však upravují další pravidla (tzv. tie-breaking rules), která mají napomoci 

určit, kterého státu je daný subjekt rezidentem. Tato pravidla jsou upravena v článku 4 

odstavci 2 obou smluvních vzorů. 

 Nejprve se zkoumá stálý byt osoby. V případě, že „má k dispozici stálý byt v obou 

státech, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, ke kterému má užší osobní a 

hospodářské vztahy (středisko životních zájmů)“.128 Středisko životních zájmů bylo po 

určitou dobu předmětem sporů, protože nebylo jasné, zda převažují osobní nebo 

hospodářské zájmy. Nakonec však převážily zájmy osobní, což je dnes patrné i 

z komentáře k oběma smluvním vzorům. 

 Pokud nelze určit rezidenství na základě předchozího pravidla, posuzuje se 

obvyklé zdržování osoby v daném státě. V tomto případě je nutné spočítat, kolik dní se 

osoba v každém ze států zdržovala. Je pak rezidentem toho státu, kde tráví více dní. 

Zdržuje-li se však osoba v obou státech přibližně stejně času, přichází na řadu kritérium 

státní příslušnosti. V případě, že je osoba státním příslušníkem obou států, vyžadují oba 

smluvní vzory vzájemnou dohodu smluvních států o této otázce. 

3.3 Dohody o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou 

republikou 

V době psaní této práce má Česká republika uzavřená přes 80 platných a účinných 

smluv129. Jejich počet však není konečný, momentálně se projednává návrh smlouvy 

                                                           
126 Čl. 4 odst. 1 modelové smlouvy OECD. 
127 To samozřejmě závisí na konkrétních vnitrostátních předpisech daného státu. Ale vzhledem k tomu, 
že dnešní svět je globalizovaný, jsou i právní předpisy upravující daňové rezidenství podobné. Proto ve 
většině případů bude daňový rezident subjektem obou států. 
128 4l. 4 odst. 2 písm. a) modelové smlouvy OECD. 
129 Seznam uzavřených smluv přikládám v příloze č. 4. 
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zabývající se zamezením dvojího zdanění s Republikou Kosovo. Zároveň ale dochází 

k aktualizaci některých dříve uzavřených smluv, příkladem jsou smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění s Lucemburským velkovévodstvím nebo se Singapurskou republikou130. 

 Téměř všechny dohody o zamezení dvojího zdanění, které Česká republika 

uzavřela, vychází ze vzorů OECD a OSN. Pouze smlouva o zamezení dvojího zdanění se 

Spojenými státy americkými je výrazněji ovlivněna nejen předchozími dvěma 

jmenovanými, ale také samotným vzorem USA131. 

3.4 Rozbor vzorových smluv a vybraných smluv o zamezení 

dvojího zdanění uzavřených ČR 

V tomto oddílu své práce rozeberu vzorové smlouvy OECD a OSN podle jejich 

jednotlivých článků společně s vybranými smlouvami o zamezení dvojího zdanění, které 

uzavřela ČR. Při rozboru smluv uzavřených ČR se budu věnovat hlavně odlišnostem od 

vzorových smluv. 

 Pro porovnání jsem si vybral následující smlouvy: 

  a) smlouvu o zamezení dvojího zdanění se SRN – tuto jsem vybral 

z důvodu jejího stáří, když vstoupila v platnost 17. listopadu 1983, dalším důvodem jsou 

nynější snahy o uzavření nové aktuálnější smlouvy, 

  b) smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem – důvodem 

výběru této smlouvy je datum jejího vstupu v platnost (22. březen 2007) a to, že Rakousko 

je sousedním státem ČR, 

  c) smlouvu o zamezení dvojího zdanění se SR – vybraná z důvodu 

dřívější existence společného státu, a 

  d) smlouvu o zamezení dvojího zdanění s USA – hlavním důvodem pro 

výběr této smlouvy je existence vlastního vzoru USA. 

 Při rozboru se nebudu věnovat pouze dvěma závěrečným článkům, které se 

zabývají vstupem v platnost a výpovědí uzavřené smlouvy. 

                                                           
130 Seznam dohod, které jsou projednávány v Parlamentu ČR k datu vyhledávání, lze najít na: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tisky.sqw.  
131 Je nutné si však uvědomit, že model smlouvy o zamezení dvojího zdanění USA je sám inspirován vzory 
OECD a OSN. 



51 
 

Článek 1 – Osoby, na které se smlouva vztahuje 

Článek 1 je ve všech uvedených smlouvách i smluvních vzorech totožný. U smluv 

uzavřených ČR se odlišují smlouvy uzavřené se SRN a USA. Smlouva se SRN v tomto 

článku jako kritérium stále uvádí „bydliště nebo sídlo“132, což odpovídá znění smluvního 

vzoru OECD v době, kdy byla uzavřena. Znění tohoto článku ve smlouvě s USA se více 

podobá právě modelové smlouvě USA, která je obsáhlejší a stanoví zvláštní pravidla pro 

zdaňování.133 

 V rámci tohoto článku je však důležité, že se dle aktuálního znění vzorových smluv 

tyto smlouvy vztahují na rezidenty jednotlivých států, nemusí se tak jednat o všechny 

občany daného státu, ale také může být přiznáno zdanění státu, jehož rezident není jeho 

občanem. 

 

Článek 2 – Daně, na které se smlouva vztahuje 

V tomto článku upravují jednotlivé smlouvy daně, na které se budou vztahovat. 

Formulace je však v odst. 1 obou vzorů zvolena obecně, aby nedošlo k problémům 

v případě změn názvů daní nebo celkové koncepce daňové soustavy. V návaznosti na 

tento odstavec je formulován i odst. 4, který stanoví, že „se smlouva bude rovněž 

vztahovat na jakékoliv daně v zásadě stejného nebo podobného druhu, které budou 

ukládány po datu podpisu smlouvy vedle nebo místo současných daní“ 134. Toto ustanovení 

považuji za nejdůležitější v rámci tohoto článku, protože daňové právo je odvětvím, ve 

kterém dochází velice často ke změnám. Absence takového ustanovení by mohla přivodit 

zásadní problémy při aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění. Oba vzory však 

obsahují také demonstrativní výčet jednotlivých daní. 

                                                           
132 Jak jsem již výše zmínil, v posledních letech probíhají mezi ČR a SRN jednání o uzavření nové smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění. Tato jednání však nebyla dosud ukončena, jedním z problémových bodů 
jednání je článek 5, tedy vymezení stálé provozovny. 
133 Jednak v článku 1 odst. 1 stanoví, že „se smlouva vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo 
v jednom smluvním státě“, což mimo jiné odpovídá znění smlouvy se SRN, ale jako zvláštní pravidlo 
uvádí v odst. 3 stejného článku, že „smluvní stát může zdaňovat své rezidenty a své občany … podle 
zákonů tohoto státu, jako kdyby smlouva nebyla v účinnosti“. 
134 Aplikace tohoto ustanovení je patrná v rámci smlouvy uzavřené se SRN, kdy výčet daní neodpovídá 
daňové soustavě v době psaní této práce. 
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 Výjimkou v rámci tohoto článku je smlouva s USA, která upravuje velice 

konkrétně, na které daně se bude smlouva vztahovat. Ani v této smlouvě však nechybí 

ustanovení odpovídající znění čl. 2 odst. 4 vzorů OECD a OSN. 

 

Článek 3 – Všeobecné definice 

Ve všech smlouvách uzavřených ČR je tento článek v podstatě totožný s menšími 

odchylkami ve vztahu ke konkrétním státům, s nimiž je smlouva uzavřena. Za povšimnutí 

stojí vývoj v praxi uzavírání těchto smluv, kdy na základě smlouvy se SRN je vidět, že 

v 80. letech se v tehdejší ČSSR postupovalo striktněji podle vzoru OECD. V dnešní době 

je naopak praxí, že státy nad rámec vzorových smluv přidávají definice vztahující se 

k jednotlivým smluvním státům a jejich území. 

 

Článek 4 – Rezident 

Tímto článkem státy upravují, které osoby budou zdaněny z důvodu „svého bydliště, 

stálého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoliv jiného podobného kritéria“ 135. V odst. 1 je 

však obsažena také negativní definice rezidenta, není jím „osoba, která je podrobena 

zdanění v tomto (smluvním) státě pouze z důvodu příjmů ze zdrojů v tomto státě nebo 

majetku tam umístěného“. 

 Toto vymezení není v praxi pro určení rezidence dostačující. Proto smlouvy 

obsahují také tzv. Tie-breaking rules. Tato pravidla se skládají ze čtyř postupně 

zkoumaných podmínek, ke zkoumání další se postoupí pouze v případě, že nedošlo 

k určení rezidence na základě předchozí podmínky. Těmito podmínkami jsou: 

  1. stálý byt, 

  2. středisko životních zájmů, 

  3. stát, ve kterém se osoba obvykle zdržuje, 

  4. státní příslušnost. 

                                                           
135 Smlouva s USA jako kritérium ještě uvádí místo založení. 
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Pokud by nedošlo k určení rezidence na základě státní příslušnosti, předpokládá se 

uzavření společné dohody o této otázce. 

 Tato pravidla jsou výsledkem mnohaletého vývoje. Kromě jednotlivých znění 

smluvních vzorů to lze vypozorovat na smlouvě uzavřené se SRN, podle které se ještě 

zkoumal tzv. „daňový domicil“. Pravidla byla obdobná, neobsahovala však hledisko 

státní příslušnosti ani předpoklad uzavření společné dohody v případě, že by posuzovaná 

osoba byla státním příslušníkem obou státu nebo žádného z nich. 

 Odst. 3 vzorových smluv OECD a OSN dále stanoví, že „jiná než fyzická osoba, 

která je rezidentem obou smluvních států, předpokládá se, že je rezidentem pouze státu 

místa vedení takové osoby.“ 

 Smlouva uzavřená s USA v tomto ohledu liší. Definice rezidenta je zde širší, 

obsahuje zvláštní způsob určení rezidence a povinnost smluvních států uzavřít dohodu 

v případě, že „jiná než fyzická osoba nebo společnost je podle odst. 1 rezidentem v obou 

smluvních státech“. 

 

Článek 5 – Stálá provozovna 

Úpravou tohoto článku společně s článkem 7 smluvní státy určují, který stát má právo na 

zdanění zisků podniků, jako takový lze tento článek považovat za jeden ze zásadních 

v rámci smluv o zamezení dvojího zdanění. Stálou provozovnou tak podle modelových 

smluv OECD a OSN je „trvalé místo k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela 

nebo zčásti vykonávána činnost podniku“. Stálá provozovna tak vzniká při splnění tří 

základních podmínek: existence pevného místa k podnikání, záměr toto místo využívat 

k podnikání trvale a výkon podnikání zcela nebo zčásti skrze toto místo. 

 Modelové smlouvy OECD a OSN pak v odst. 3 a 4 obsahují pozitivní a negativní 

definici. Modelové smlouvy OECD a OSN obsahují v rámci definice stálé provozovny 

v článku 3 jeden podstatný rozdíl. Smlouva OSN obsahuje definici službové provozovny, 

jež musí splnit podmínku délky dodávání služeb (183 dní během jednoho daňového 

období). Smlouvy uzavřené Českou republikou toto znění přebírají, což považuji za velmi 

podstatné. Lze je najít ve všech novějších smlouvách, které byly uzavřeny po účinnosti 

této změny v rámci smlouvy OSN. Definice službové provozovny však chybí například ve 
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smlouvě se SRN a je jedním z důvodů, kvůli kterému jsou jednání o uzavření nové smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění neúspěšná. 

 

Článek 6 – Příjmy z nemovitého majetku 

Při posuzování příjmů z nemovitého majetku je podstatné, že se nejedná pouze o příjem 

z prodeje takového majetku, ale také jeho nájmu nebo jiného užívání takového majetku. 

Nemovitý majetek má pak takový význam, „jaký mu náleží podle právních předpisů 

smluvního státu, v němž je daný majetek umístěn“. Je pak logické, že příjmy z takového 

majetku mohou být zdaněny ve státě, ve kterém se daný majetek nachází. 

 V rámci modelových smluv je důležité slovní spojení „majetek může být zdaněn“. 

K přesnému určení způsobu zdanění je pak nutné podívat se do článku 23, který 

v jednotlivých smlouvách stanoví buď metodu vynětí, nebo zápočtu příjmů. 

 

Článek 7 – Zisky podniků 

Tento článek má návaznost na článek 5, který upravuje stálou provozovnu, a stanovuje 

základní pravidlo, že zisky podniků jsou zdaňovány pouze ve státě sídla podniku, pokud 

takový podnik „nevykonává činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé 

provozovny“. Druhý smluvní stát však může zdanit pouze příjmy vzešlé z takové stálé 

provozovny. 

 V rámci modelových smluv je důležité ustanovení odst. 2, které stanoví, že se stálé 

provozovně „přisuzují zisky, které by mohla docílit, kdyby jako samostatný podnik 

vykonávala stejné nebo obdobné činnosti za stejných nebo obdobných podmínek a byla 

zcela nezávislá ve styku s podnikem, jehož je stálou provozovnou“. 

 

Článek 8 – Mezinárodní doprava 

Tímto článkem se v podstatě vyjímá daný druh příjmů z ustanovení předchozího článku 

a jako takový má právo na zdanění pouze stát hlavního vedení podniku. Vzorová smlouva 

OSN pak nabízí dvě varianty úpravy tohoto článku. První varianta se shoduje se zněním 

smlouvy OECD, druhá varianta se liší v úpravě zisků z činnosti lodí v mezinárodní 
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dopravě, kdy přiznává právo zdanění státu hlavního vedení podniku, pokud „nejsou 

takovéto dopravní činnosti více než obvyklé v druhém smluvním státě“. 

 Českou republikou nově uzavřené smlouvy v tomto ohledu vynechávají úpravu 

vnitrozemní lodní dopravy, které modelové smlouvy obsahují, výjimkou je například 

smlouva se SRN, která tuto úpravu ještě obsahuje. Smlouva s USA pak obsahuje také 

definici zisků z provozování lodí a letadel v mezinárodní dopravě. 

 

Článek 9 – Sdružené podniky 

Na základě tohoto článku mohou být zdaněny také příjmy, které by předmětný podnik 

splňující podmínky tohoto článku získal, kdyby nebyl vázán smluvními nebo 

autoritativně uloženými podmínkami. 

 Výše zmíněnými podmínkami jsou: „podnik jednoho smluvního státu se přímo 

nebo nepřímo podílí na řízení, kontrole nebo kapitálu podniku druhého smluvního státu“, 

nebo „tytéž osoby se podílí přímo nebo nepřímo na řízení, kontrole nebo kapitálu podniku 

jednoho smluvního státu i podniku druhého smluvního státu“. 

 

Článek 10 – Dividendy 

Dividendy, tedy příjmy z akcií či podíly na zisku a jiné, mohou být zdaňovány jak ve státě 

rezidence příjemce, tak ve státě jejich zdroje. Pro tento případ modelová smlouva OECD 

stanoví i míru zdanění. Srážková daň tak činí maximálně 15%, je možné její snížení na 

5%, pokud je skutečným příjemcem společnost vlastnící alespoň 25% kapitálu 

společnosti vyplácející dividendy. Pro členské státy EU je však možné úplné osvobození 

podle směrnice Rady 90/435/EHS136. 

 Modelová smlouva OSN v tomto ohledu předpokládá dohodu států na míře 

zdanění, když neuvádí procenta srážkové daně. Pro užití nižší srážkové daně pak dle této 

smlouvy postačuje vlastnictví 10% kapitálu. Osobně považuji úpravu modelové smlouvy 

OSN ve vztahu k vlastnictví kapitálu za vhodnější. Nejenže je výhodnější, ale vzhledem 

                                                           
136 Směrnice Rady č. 90/435/EHS, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. 
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k ekonomice ČR a snahám o získání investorů ze zahraničí ji lze chápat jako pobídku 

k investicím do českých firem, protože postačuje nižší procento vlastnictví kapitálu. 

 Tento článek se však nepoužije za situace, kdy příjemce dividend (rezident 

jednoho smluvního státu) vykonává svoji činnost prostřednictvím stálé provozovny na 

území druhého smluvního státu. 

 

Článek 11 – Úroky 

Ve smlouvách uzavřených ČR stejně jako ve vzorových smlouvách se přiznává právo 

zdanění na většinu úroku státu zdroje. Stejně jako u dividend je však přiznáno právo 

druhému smluvnímu státu v případě, že příjemce úroků vykonává svoji činnost v tomto 

druhém státě prostřednictvím stálé provozovny a tyto úroky jsou příjmem této stálé 

provozovny. 

 Výjimku v rámci tohoto článku tvoří smlouva uzavřená s USA, která přiznává 

právo zdanění částky převyšující zbytkový úrok u Real Estate Mortgage Investment 

Conduit. 

 

Článek 12 – Licenční poplatky 

Základním pravidlem v rámci licenčních poplatků je zdanění ve státě příjemce. Smlouvy 

uzavřené ČR však přebírají znění vzorové smlouvy OSN, když stanovují, že některé 

poplatky jako jsou patenty, ochranné známky, návrhy, modely a další mohou být zdaněny 

ve státě zdroje, jestliže skutečný vlastník je rezidentem druhého smluvního státu a daň 

nepřesáhne 5% nebo 10% v závislosti na uzavřené smlouvě137. 

 Další výjimkou, která je upravena v obou vzorových smlouvách, je zdanění 

licenčních poplatků ve státě zdroje v případě, že příjemce má stálou provozovnu ve státě 

zdroje a licenční poplatky jsou jejím příjmem. 

 

 

                                                           
137 5% sazbu stanoví smlouva s Rakouskem nebo Slovenskem, 10% sazbu pak smlouva s USA. 
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Článek 13 – Zisky ze zcizení majetku 

Tento článek v úvodních odstavcích upravuje jednotlivé druhy zisků. Zisky z prodeje 

nemovitého majetku podle článku 6 jsou zdaněny ve státě zdroje, zisky ze zcizení 

movitého majetku náležejícího stálé provozovně v druhém smluvním státu jsou zdaněny 

v tomto druhém státu a zisky ze zcizení lodí nebo letadel provozovaných v mezinárodní 

dopravě se zdaní pouze ve státě místa hlavního vedení. Všechny ostatní zisky se zdaní ve 

státě rezidence prodávající osoby. 

 Vzorové smlouvy na rozdíl od smluv uzavřených ČR upravují ještě zisky ze 

zcizení podílu vztahujícího se alespoň z 50% přímo nebo nepřímo k nemovitému majetku 

umístěnému ve státě odlišném od státu rezidence prodávající osoby. Takovéto zisky jsou 

zdaněny ve státě zdroje. 

 

Článek 14 – Nezávislá povolání 

Tento článek již není obsažen ve vzoru OECD, vzorová smlouva OSN jej však stále 

obsahuje. Stejně tak již není obsažen ve smlouvách uzavřených se Slovenskem a 

Rakouskem, stejně jako všech pozdějších smlouvách. Smlouva s USA a SRN jej však 

stále upravuje. 

 Příjmy ze závislého povolání mohou být zdaněny pouze ve státě rezidence osoby, 

pokud nemá v druhém státě k dispozici stálou základnu, pak lze zdanit příjmy přičitatelné 

této stálé základně. Smlouvy také obecně určují, co se považuje za nezávislé povolání. 

 

Článek 15 – Příjmy ze zaměstnání 

Tyto příjmy jsou až na výjimky uvedené v dalších odstavcích zdaněny ve státě rezidence. 

Příjmy ze zaměstnání vykonávaného ve druhém smluvním státě podléhají zdanění ve 

státě rezidence pouze v případě splnění podmínek ve smlouvě uvedených138. Odměny za 

některá zaměstnání však budou zdaněny pouze ve státě hlavního vedení podniku. 

 

                                                           
138 Výkon zaměstnání nepřesáhne 183 dní za 12 kal. měsíců, odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem, 
který není rezidentem státu výkonu zaměstnání, odměny nejdou k tíži stálé provozovny ve státě výkonu 
zaměstnání. 
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Článek 16 – Tantiémy 

Tantiémy jako odměny za výkon funkce ve vedení společnosti mohou být zdaněny ve 

státě rezidence vyplácející společnosti. 

 

Článek 17 – Umělci a sportovci 

Vyjmenované umělecké či sportovní příjmy pocházející z výkonu tohoto povolání 

ve státě odlišném od státu rezidence, mohou být zdaněny v tomto odlišném státě. To platí 

i v případě, že takové příjmy neplynou přímo umělci nebo sportovci, ale třetí osobě. 

 

Omezení výhod (pouze smlouva s USA) 

Smlouva s USA dále obsahuje zvláštní ustanovení, na základě kterého může úlevy 

přiznané v rámci uzavřené smlouvy čerpat pouze osoba, která splňuje předepsané 

podmínky.139 

 

Článek 18 – Penze 

Většina smluv uzavřených Českou republikou přebírá znění tohoto článku ze vzorové 

smlouvy OECD. Penze jsou tak daněny pouze ve státě rezidence příjemce. Vzorová 

smlouva OSN pak dává na výběr mezi dvěma variantami úpravy, kdy je možné zdanit 

penze ve státě zdroje v případě, že příjemce v tomto státě má stálou provozovnu. Dávky 

sociálního zabezpečení na základě vzoru OSN budou zdaněny pouze ve státě zdroje. 

 Od ostatních smluv uzavřených ČR se odlišuje smlouva s Rakouskem a USA. 

Smlouva s USA odpovídá svému vzoru, její obsah je rozsáhlejší. Smlouva s Rakouskem 

odpovídá více vzorové smlouvě OSN, protože upravuje též dávky sociálního 

zabezpečení. 

 

 

                                                           
139 Jedná se o čl. 17 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a USA. 
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Článek 19 – Státní služba 

Obecným pravidlem u odměn za výkon státní služby je zdanění ve státě zdroje. Ve 

druhém smluvním státě budou odměny zdaněny pouze v případě, že jsou výkony, za které 

odměny náleží, prokazovány v tomto státě, odměňovaná osoba je rezidentem a státním 

příslušníkem tohoto státu a nestala se státním příslušníkem pouze z důvodu prokazování 

těchto výkonů. 

 

Článek 20 – Studenti 

Studenti, kteří pobírají příjmy z jednoho smluvního státu pouze za účelem svého 

vzdělávání ve druhém smluvním státě, nepodléhají zdanění v tomto druhém smluvním 

státě. Toto je obecné pravidlo, které upravují obě vzorové smlouvy. Smlouvy uzavřené 

ČR jsou v některých případech obsáhlejší. Toto znění přebírá smlouva se Slovenskem a 

Rakouskem. Smlouvy s USA a SRN jsou podrobnější, když upravují konkrétněji, které 

příjmy jsou od zdanění osvobozeny. 

 

Článek 21 – Ostatní příjmy 

Tímto článkem smlouva přiznává právo zdanění státu rezidence na všechny ostatní 

příjmy, o nichž nepojednává v předchozích článcích. Z toho se vyjímají příjmy, kromě 

příjmů z nemovitého majetku, které lze přičítat stálé provozovně, pak má právo zdanění 

též stát umístění stálé provozovny. 

 Smlouva se Slovenskem navíc upravuje příjmy z loterií a výher se zdrojem ve 

druhém smluvním státě, právo na zdanění má stát zdroje příjmu. 

 

Článek 22 – Majetek 

Tento článek je upraven obdobně jako článek 17 – Zcizení majetku. Nemovitý majetek 

může být zdaněn ve státě umístění nemovitého majetku, movitý majetek přičitatelný stálé 

provozovně může být zdaněn státem umístění stálé provozovny a lodě a letadla využívaná 

v mezinárodní dopravě mohou být zdaněna státem místa vedení podniku, který je vlastní. 

Všechny ostatní části majetku podléhají zdanění státu rezidence vlastníka. 
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Článek 23 – Vyloučení dvojího zdanění 

Oba smluvní vzory obsahují dvě možnosti úpravy tohoto článku podle metod zamezení 

dvojího zdanění – metodu vynětí a metodu zápočtu. Výběr konkrétní metody záleží na 

dohodě zástupců smluvních států. Popisu daných metod se věnuji v příslušné kapitole 

zabývající se metodami zamezení dvojího zdanění.140 

 

Článek 24 – Zákaz diskriminace 

Příslušný článek se věnuje zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti, ale také 

zásadě rovného zacházení s osobami bez státní příslušnosti, které jsou rezidenty jednoho 

ze smluvních států. ČR však zásadu rovného zacházení pro osoby bez státní příslušnosti 

nepřejala ani do jedné ze smluv, které zde porovnávám. Stejná pravidla se uplatní také na 

stálou provozovnu, kterou vlastní rezident jednoho ze smluvních států. 

 

Článek 25 – Řešení případů dohodou 

Tento článek přiznává právo rezidentovi jednoho smluvního státu k předložení svého 

případu, ve kterém by mělo dojít ke zdanění v rozporu s uzavřenou smlouvou, úřadu 

smluvního státu k přezkoumání. V novějších smlouvách (smlouva s Rakouskem) je 

uplatnění tohoto práva omezeno na 3 roky od oznámení opatření vedoucího ke zdanění. 

Pokud příslušný úřad shledá oprávněnost námitky, předpokládá smlouva snahu vyřešit 

případ společnou dohodou příslušných úřadů obou států. 

 

Článek 26 – Výměna informací 

Jedná se o velmi důležitý článek pro provádění těchto smluv. Upravuje povinnost 

příslušných úřadů smluvních států k výměně informací důležitých k provádění uzavřené 

smlouvy. Zároveň však obsahuje negativní definici této povinnosti, když smlouvy 

stanovují, co se nepovažuje za povinnost provést ustanovení těchto smluv. 

 

                                                           
140 Viz. Kapitola 2.3. 
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Článek 27 – Členové diplomatických a konzulárních misí 

Daným článkem státy prohlašují, že žádné z ustanovení uzavřené smlouvy se nebude 

dotýkat výsad diplomatických misí a konzulárních úřadů, které jim přísluší na základě 

mezinárodního práva veřejného či mezinárodních dohod. 
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Závěr 

Pro svoji diplomovou práci na téma „Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího 

zdanění“ jsem si stanovil dva hlavní cíle – prvním je navrhnout na základě analýzy 

daňové soustavy ČR takové změny, které by mohly přinést více prostředků do státního 

rozpočtu tak, aby výrazně nezvýšily zátěž daňových subjektů a pomohly oživit 

ekonomiku ČR, druhým cílem pak je navrhnout smlouvy o zamezené dvojího zdanění 

přímo použitelnou pro ČR. 

 Pro splnění prvního cíle jsem se ve své práci nejprve věnoval teoretickým 

otázkám, definoval jsem daňovou soustavu a daně na základě jejich prvků (daňový 

subjekt, objekt daně, základ daně, daňová sazba, splatnost daně), funkcí (fiskální, 

alokační, redistribuční, stimulační a stabilizační), principů (princip právní perfektnosti, 

princip daňové spravedlnosti, princip daňové efektivnosti, princip správného působení na 

chování ekonomických subjektů a princip srozumitelnosti daňové soustavy), na nichž 

jsou postaveny, a také jejích třídění (primárně na daně přímé a nepřímé). 

 Před samotnou analýzou daňové soustavy České republiky jsem se věnoval 

rozpočtovému určení daní v ČR, které považuji za správně nastavené s jednou výjimkou. 

Kvůli této výjimce jsem došel k závěru nutnosti změny při rozpočtovém určení daní u 

daní spotřebních. Tyto daně by tak měly být přeměněny na daně sdílené (kromě daně 

z minerálních olejů jsou všechny výlučné) a jejich rozdělení mezi stát, kraje a obce by 

mělo odpovídat dnešní úpravě daně z přidané hodnoty. 

 Analýzu daňové soustavy ČR provádím u jednotlivých daní na základě jejich 

prvků. Snažím se tak stručně zhodnotit jednotlivé daně ukládané v ČR a následně navrhuji 

změny de lege ferenda, které by měly přispět k naplnění cíle, který jsem si v práci stanovil. 

Na tomto místě je nutné uvést, že změny, které navrhuji, je dle mého názoru nutné provést 

jako celek tak, aby byl výpadek příjmů u některých z daní kompenzován nárůstem příjmů 

u daní ostatních. 

 Nejrozsáhlejší návrhy změn mám k daním z příjmů FO a PO. Důvodů je několik 

– hlavně se jedná o daně, které jsou daňovými subjekty vnímány negativně, protože tato 

daň je nejvíce viditelná a dále není oblast této daně tolik harmonizována jako například 

daň z přidané hodnoty. V rámci daně z příjmů FO proto navrhuji zpětné zavedení 

progresivně klouzavé sazby, tak jak tomu bylo před rokem 2008 a nastavení tří 

příjmových pásem, která by tvořila přechody mezi jednotlivými daňovými sazbami. U 
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daně z příjmů PO taktéž navrhuji změnu v sazbě daně. V tomto případě docházím 

k závěru, že je potřeba dát krajům možnost se diferencovat od ostatních tak, aby se mohly 

na základě sazby daně snažit lákat investory na svá území. Sazba daně by se tak měla 

skládat ze základní složky stanovené zákonem a zvláštní složky stanovené nařízením 

kraje. V rámci změn společných oběma daním navrhuji dále zavedení solidárního 

příspěvku obdobně jako je tomu v Německu a na něj navazující zrušení dnešního 

solidárního zvýšení daně. Dnes účinná úprava placení záloh na daň, stejně jako úprava 

účinná od roku 2015, je dle mého názoru nevhodná. Daňový poplatník tak může zaplatit 

během roku více prostředků, než činí jeho skutečná daň. Tyto prostředky sice dostane od 

státu zpět, ale se zpožděním, a to zvláště u podnikajících osob považuji na nevhodné, 

protože by takovéto prostředky mohly tyto osoby investovat do svého podnikání a navýšit 

si tak svůj zisk a tím i daně odváděné státu. Poslední dva návrhy pro daň z příjmu mají 

podobný cíl jako změna u daně z příjmu PO. Jedná se o možnost kraje upravit výši slev a 

daňových zvýhodnění a vyjednat si tzv. „daňové prázdniny“ pro některé daňové subjekty. 

 Můj názor na úpravu daně z nemovitých věcí není kladný. Myslím si, že nynější 

úprava je zbytečně složitá. Svým návrhem, kterým se inspiruji například v Německu, se 

snažím o zjednodušení této úpravy. Myslím si, že by mělo dojít ke změně v rámci sazby 

daně z nemovitých věcí tak, aby se platilo procento z hodnoty nemovitosti. Hodnota 

takové nemovitosti se však v čase mění, proto by měla být zavedena povinnost 

ohodnocení nemovitosti znalcem, jehož posudek by měl platnost alespoň 5 let. Ponechání 

přepočítacího koeficientu pro obce v rámci této daně považuji za žádoucí, navrhují však 

další přepočítací koeficient pro stavby a jednotky na základě jejich energetické 

náročnosti. Domnívám se, že tyto průkazy, které budou za několik let všeobecně povinné, 

nemají zatím stanovený přiměřený účel. Možnost si na jeho základě snížit daň 

z nemovitých věcí považuji proto za vhodnou. 

 Pro daň z nabytí nemovitých věcí mám dva hlavní návrhy. Jednak by mělo dojít 

ke změně v rámci osvobození od daně, měl by být osvobozen prodej nemovité věci, k níž 

má vlastník řádné vlastnické právo v délce alespoň pěti let a zároveň řádně platil daň 

z nemovitých věcí. Druhým návrhem pak je změna v rámci poplatníka této daně, měl by 

jím být pouze nabyvatel. K této změně by se pak přidala podmínka při zápisu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí, kdy by nedošlo ke změně na listu vlastnictví, dokud by 

nebyla zaplacena tato daň. 
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 V rámci silniční daně kritizuji celkovou koncepci zpoplatnění dálnic na základě 

mýtného. Změnu spočívající v přechodu na satelitní mýtný systém společné s úpravou 

sazeb daně silniční a osvobození od této daně považuji za nutnou pro budoucí vývoj této 

koncepce a jejího možného rozšíření i na silnice první třídy. 

 Daň z přidané hodnoty představuje nejvíce harmonizovanou daň v rámci EU, což 

do značné míry limituje její změny. Můj návrh sleduje převážně „rozhýbání“ ekonomiky 

ČR, proto si myslím, že by mělo dojít ke sjednocení sazby daně na úrovni 15% po období 

několika následujících let. Taková úprava by dle mého názoru pomohla zejména 

podnikatelům ve většině sektorů, kteří si dnes stěžují na výši základní sazby daně. Po 

uplynutí období, na které by se takto upravila sazba daně, by mělo dojít k zhodnocení 

jejích výsledků. Myslím si však, že by měla tato výše být ponechána jako základní sazba 

daně a měla by být zavedena druhá, zvláštní, sazba ve výši 10%. Je však možné si 

představit i třetí sazbu, která by se vztahovala zvláště na luxusní zboží. Tyto změny 

v rámci daně z přidané hodnoty jsou však dle mého názoru z politického hlediska 

neprosaditelné, protože by znamenaly propad příjmů ve státním rozpočtu. Přesto je 

považuji za vhodné. 

 V rámci úpravy spotřebních daní navrhuji snížení sazby daně pro motorové a jiné 

benzíny. Nejen dopravci, ale i občané, kteří nepodnikají a žijí v příhraničních oblastech, 

dnes velice často nakupují pohonné hmoty v zahraničí, protože je jejich cena výhodnější. 

Státu tak unikají prostředky vybrané nejen na této dani, ale také na dani z přidané hodnoty. 

Snížení sazby daně tak, aby došlo ke srovnání cen v ČR a sousedních státech by tak 

s vysokou pravděpodobností vedlo ke zvýšení výběru finančních prostředků u obou daní. 

 Zákonnou úpravu energetických daní považuji za značně nepřehlednou. Navrhuji 

proto, aby došlo k změně, která by se inspirovala u úpravy daní spotřebních. Zákon by 

tak měl nejprve upravovat obecná ustanovení, která jsou společná všem energetickým 

daním, a následně ustanovení zvláštní, specifická pro každou z daní. 

 Ve druhé a třetí části své práce se věnuji mezinárodnímu dvojímu zdanění a 

dohodám, které takovému zdanění mají zabránit. Dle mého názoru je značně 

nespravedlivé opětovně danit celé stejné předměty daně u jednoho poplatníka a z tohoto 

důvodu dohody o zamezení dvojího zdanění považuji nejen za velice přínosné, ale 

v dnešním globalizovaném světě také za nutné. 
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 Pro řádný úvod do problematiky dvojího zdanění se nejprve věnuji daňové 

povinnosti poplatníků, určení rezidence v českém ZDP a hlavně metodám zamezení 

dvojího zdanění (metoda vynětí a metoda zápočtu). Metodu zápočtu označuji za ideální 

metodu úpravy v otázkách zamezení dvojího zdanění. Nejenže je výsledkem mnohaletého 

vývoje, ale lze ji označit jako kompromis mezi zájmy státu na zdanění svého rezidenta či 

příjmu pocházejících z jeho území a zájmy daňového subjektu na jednom zdanění svého 

příjmu. 

 V rámci části práce věnující se dohodám o zamezení dvojího zdanění se věnuji 

převážně dvěma vzorovým smlouvám zabývajícím se touto problematikou (vzorová 

smlouva OECD a OSN). Upozorňuji však i na další smlouvy, které si jako vzor vytvářejí 

některé státy pro své vlastní účely (například modelová smlouva USA). Tyto smlouvy 

vytvořené státy však nepovažuji z mezinárodního hlediska za natolik důležité jako 

vzorové smlouvy mezinárodních organizací. Samostatnou kapitolu věnuji pravidlům, na 

jejichž základě dochází k určení rezidence v rámci mezinárodních smluvních vzorů. 

Jejich dnešní podoba je výsledkem mnohaletého vývoje a dovoluji si je označit za 

perfektní v tom smyslu, že k samotnému určení rezidence vždy stačí. Navíc je považuji i 

za spravedlivá vůči daňovému subjektu. 

 V závěru třetí části své práce se věnuji rozboru smluvních vzorů OECD a OSN a 

několika vybraných smluv uzavřených ČR (se SRN, s Rakouskem, se SR a s USA). 

V rámci tohoto rozboru stručně definuji jednotlivé články vzorových smluv a upozorňuji 

na rozdíly mezi těmito vzory. Dále vzory porovnávám se smlouvami uzavřenými ČR a 

upozorňuji na nejdůležitější rozdíly – některé však vycházejí ze stáří uzavřených smluv a 

odpovídají vzorům z doby jejich uzavření. 

 Na závěr v rámci mezinárodního dvojího zdanění uvádím vlastní návrh smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění, kterou považuji za vhodnou a přímo použitelnou pro zájmy 

ČR. Cílem tohoto návrhu není pouze přímá použitelnost a vhodnost, nýbrž také schopnost 

dohody o jejím znění s jinými státy, proto slepě nepreferuji zájmy ČR, ale vycházím ze 

znění vzorových smluv účinných v době psaní této práce. 

 Při vypracování své práce jsem pracoval s množstvím materiálů, na jejichž 

základě jsem došel k závěru, že není možné vypracovat ideální daňovou soustavu. Vždy 

je nutné brát v ohledu konkrétní ekonomickou situaci obyvatel určitého státu (a státu 

samotného), neopomíjet historický vývoj dané společnosti a snažit se ji nastavit efektivně 
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se zachováním určité míry solidarity mezi daňovými subjekty. Svými vlastními návrhy 

de lege ferenda se o tento cíl snažím. Nesouhlasím taktéž s dvojím zdaněním stejného 

předmětu daně u jednoho poplatníka a z toho důvodu považuji dohody o zamezení 

dvojího zdanění za velice přínosné. 
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Příloha č. 1: 

Návrh smlouvy o zamezení dvojího zdanění pro Českou republiku 

Zde předkládám návrh své smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kterou jsem sepsal tak, 

aby odpovídala zájmům České republiky. Ve předkládané smlouvě vycházím ze smluv, 

které již ČR uzavřela a zároveň ze vzorových smluv, které rozebírám ve své práci. V textu 

smlouvy tučně zvýrazňuji oblasti, které považuji za zvláště důležité, podtržené jsou ty části 

textu, které se nevyskytují ani v jedné vzorové smlouvě a svůj komentář ke smlouvě 

označuji kurzívou. 

Článek 1 – Osoby, na které se smlouva vztahuje 

Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních 

států. 

Článek 2 – Daně, na které se smlouva vztahuje 

1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku ukládané jménem každého 

ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob 

vybírání jakýkoliv. 

2. Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně vybírané z celkového 

příjmu, z celkového majetku nebo z části příjmu nebo majetku, včetně daní ze zisků ze 

zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů 

vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku. 

3. Současné daně, na které se smlouva vztahuje, jsou zejména: 

 a) v České republice: 

  (i) daň z příjmů fyzických osob, 

  (ii) daň z příjmů právnických osob, 

  (iii) daň z nemovitých věcí, 

  (dále nazývané „česká daň“) 

 b) v …………………: 

  (i) ………………… 
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4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě 

podobného druhu, kterou budou ukládány po datu podpisu této smlouvy vedle nebo místo 

současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné 

změny, které budou provedeny v jejich daňových zákonech. 

Článek 3 – Všeobecné definice 

1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad: 

 a) výraz "Česká republika" označuje území České republiky, na kterém jsou, 

podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána 

svrchovaná práva České republiky; 

 b) výraz "……………….." označuje …………………; 

 c) výrazy "jeden smluvní stát" a "druhý smluvní stát" označují, podle 

souvislosti, Českou republiku nebo …………………; 

 d) výraz "osoba" zahrnuje fyzickou osobu, společnost a všechna jiná sdružení 

osob; 

 e) výraz "společnost" označuje jakoukoliv právnickou osobu nebo 

jakéhokoliv nositele práv považovaného pro účely zdanění za právnickou osobu; 

 f) výraz "podnik" se vztahuje k vykonávání jakékoliv činnosti; 

 g) výrazy "podnik jednoho smluvního státu" a "podnik druhého smluvního 

státu" označují, podle souvislosti, podnik provozovaný rezidentem jednoho smluvního 

státu a podnik provozovaný rezidentem druhého smluvního státu; 

 h) výraz "mezinárodní doprava" označuje jakoukoli dopravu lodí nebo 

letadlem provozovanou podnikem, který má místo svého hlavního vedení v jednom 

smluvním státě, vyjma případů, kdy je loď provozována nebo letadlo provozováno pouze 

mezi místy v druhém smluvním státě; 

 i) výraz "příslušný úřad" označuje: 

  (i) v případě …………………: ministra financí nebo jeho 

zmocněného zástupce; 
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  (ii) v případě České republiky: ministra financí nebo jeho zmocněného 

zástupce; 

 j) výraz "státní příslušník" označuje: 

  (i) každou fyzickou osobu, která je státním občanem některého 

smluvního státu; 

  (ii) každou právnickou osobu, osobní společnost nebo sdružení 

zřízenou nebo zřízené podle právních předpisů platných v některém smluvním státě; 

 k) výraz "činnost" zahrnuje vykonávání svobodného povolání a jiných 

činností nezávislého charakteru. 

2. Pokud jde o provádění Smlouvy v jakémkoliv čase některým ze smluvních států, 

bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný 

výklad, takový význam, jenž mu náleží v tomto čase podle právních předpisů tohoto státu 

pro účely daní, na které se Smlouva vztahuje, přičemž jakýkoliv význam podle 

používaných daňových zákonů tohoto státu bude převažovat nad významem daným 

výrazu podle jiných právních předpisů tohoto státu. 

Články 1 až 3 lze ze znění vzorových smluv považovat za ustálené vzhledem k tomu, že je 

jejich znění stejné v obou vzorech. V rámci článku 3 však přikládám i definice pro ČR a 

druhý smluvní stát. Tento postup je v nyní uzavíraných smlouvách obvyklý a zároveň 

důležitý v případě možných sporů o kompetenci. 

Článek 4 – Rezident 

1. Výraz "rezident smluvního státu" označuje pro účely této smlouvy každou osobu, 

která je podle právních předpisů tohoto státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu 

svého bydliště, stálého pobytu, místa vedení, místa založení nebo jakéhokoli jiného 

podobného kritéria a rovněž zahrnuje tento stát a jakýkoliv nižší správní útvar nebo místní 

úřad tohoto státu. Tento výraz však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění 

v tomto státě pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam 

umístěného. 

2. Jestliže fyzická osoba je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem obou 

smluvních států, bude její postavení určeno následovně: 
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 a) předpokládá se, že tato osoba je rezidentem pouze toho státu, ve 

kterém má k dispozici stálý byt; jestliže má k dispozici stálý byt v obou státech, 

předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, ke kterému má užší osobní a 

hospodářské vztahy (středisko životních zájmů); 

 b) jestliže nemůže být určeno, ve kterém státě má tato osoba středisko 

svých životních zájmů nebo jestliže nemá k dispozici stálý byt v žádném státě, 

předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, ve kterém se obvykle zdržuje; 

 c) jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou státech nebo v žádném z 

nich, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, jehož je státním 

příslušníkem; 

 d) jestliže je tato osoba státním příslušníkem obou států nebo žádného z 

nich, upraví příslušné úřady smluvních států tuto otázku vzájemnou dohodou. 

3. Jestliže osoba, jiná než osoba fyzická, je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem 

obou smluvních států, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, v němž se 

nachází místo jejího hlavního vedení. 

V rámci tohoto článku přikládám do definice rezidenta „místo založení“. Tento znak 

přebírám ze smlouvy uzavřené mezi ČR a USA, tento znak se zároveň vyskytuje 

v modelové smlouvě USA. Považuji ho za důležitý z důvodu snazšího určení rezidence. 

 Za zvlášť důležitá považuji tzv. „Tie-breaking rules“. Vzhledem k mnohaletému 

vývoji těchto pravidel a jejich dokonalosti (v praxi téměř nedochází k případům, kdy by 

bylo potřeba využít bodu d) je považuji za zvláště důležité v každé uzavírané smlouvě. 

Článek 5 – Stálá provozovna 

1. Výraz "stálá provozovna" označuje pro účely této smlouvy trvalé místo k výkonu 

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

2. Výraz "stálá provozovna" zahrnuje obzvláště: 

 a) závod; 

 b) kancelář; 

 c) továrnu; 

 d) dílnu, a 
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 e) důl, naleziště ropy nebo plynu, lom nebo jakékoliv jiné místo těžby 

přírodních zdrojů. 

3. Výraz "stálá provozovna" rovněž zahrnuje: 

 a) staveniště nebo stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor 

s tím spojený, avšak pouze pokud takové staveniště, projekt nebo dozor trvá déle než 

dvanáct měsíců; 

 b) poskytování služeb, včetně poradenských nebo manažerských služeb, 

podnikem jednoho smluvního státu nebo prostřednictvím zaměstnanců nebo jiných 

pracovníků najatých podnikem pro tento účel, avšak pouze pokud činnosti takového 

charakteru trvají na území druhého smluvního státu po jedno nebo více období 

přesahující v úhrnu šest měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období. 

4. Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku se předpokládá, že výraz "stálá 

provozovna" nezahrnuje: 

 a) zařízení, které se využívá pouze za účelem uskladnění, vystavení nebo 

dodání zboží patřícího podniku; 

 b) zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem 

uskladnění, vystavení nebo dodání; 

 c) zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem 

zpracování jiným podnikem; 

 d) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem nákupu 

zboží nebo shromažďování informací pro podnik; 

 e) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem 

vykonávání jakékoliv jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo pomocný 

charakter; 

 f) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze k vykonávání 

jakéhokoliv spojení činností uvedených v písmenech a) až e), pokud celková činnost 

trvalého místa k výkonu činnosti vyplývající z tohoto spojení je přípravného nebo 

pomocného charakteru. 
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5. Jestliže, bez ohledu na ustanovení odstavců 1 a 2, osoba - jiná než nezávislý 

zástupce, na kterého se vztahuje odstavec 6 - jedná ve smluvním státě na účet podniku a 

má a obvykle vykonává oprávnění uzavírat smlouvy jménem podniku, má se za to, že 

tento podnik má stálou provozovnu v tomto státě ve vztahu ke všem činnostem, které tato 

osoba provádí pro podnik, pokud činnosti této osoby nejsou omezeny na činnosti uvedené 

v odstavci 4, které, pokud by byly vykonávány prostřednictvím trvalého místa k výkonu 

činnosti, by nezakládaly z tohoto trvalého místa k výkonu činnosti stálou provozovnu 

podle ustanovení tohoto odstavce. 

6. Nemá se za to, že podnik má stálou provozovnu ve smluvním státě jenom proto, 

že v tomto státě vykonává svoji činnost prostřednictvím makléře, generálního 

komisionáře nebo jakéhokoliv jiného nezávislého zástupce, pokud tyto osoby jednají v 

rámci své řádné činnosti. 

7. Skutečnost, že společnost, která je rezidentem jednoho smluvního státu ovládá 

nebo je ovládána společností, která je rezidentem druhého smluvního státu nebo která v 

tomto druhém státě vykonává svoji činnost (ať prostřednictvím stálé provozovny nebo 

jinak), neučiní sama o sobě z kterékoli této společnosti stálou provozovnu druhé 

společnosti. 

Tento článek z většiny přebírám ze znění vzorové smlouvy OECD, avšak rozšiřuji jej o 

tzv. „službovou provozovnu“ ze vzoru OSN, kterou zároveň považuji za velice podstatnou 

ve smlouvách uzavíraných ČR, protože bez tohoto ustanovení by ČR přicházela o část 

příjmů. Šesti měsíční výkon takové činnosti považuji za dostatečný. 

Článek 6 – Příjmy z nemovitého majetku 

1. Příjmy, které pobírá rezident jednoho smluvního státu z nemovitého majetku 

(včetně příjmů ze zemědělství nebo lesnictví) umístěného ve druhém smluvním státě, 

mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 

2. Výraz "nemovitý majetek" má takový význam, jenž mu náleží podle právních 

předpisů smluvního státu, v němž je daný majetek umístěn. Výraz zahrnuje v každém 

případě příslušenství nemovitého majetku, živý a mrtvý inventář užívaný v zemědělství 

a lesnictví, práva, pro která platí ustanovení občanského práva vztahující se na pozemky, 

právo požívání nemovitého majetku a práva na proměnlivé nebo pevné platby za těžení 



77 
 

nebo za přivolení k těžení nerostných ložisek, pramenů a jiných přírodních zdrojů; lodě, 

čluny a letadla se nepovažují za nemovitý majetek. 

3. Ustanovení odstavce 1 platí pro příjmy pobírané z přímého užívání, nájmu nebo 

každého jiného způsobu užívání nemovitého majetku. 

4. Ustanovení odstavců 1 a 3 platí rovněž pro příjmy z nemovitého majetku podniku. 

Článek 7 – Zisky podniků 

1. Zisky podniku jednoho smluvního státu podléhají zdanění jen v tomto státě, pokud 

podnik nevykonává svoji činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé 

provozovny, která je tam umístěna. Jestliže podnik vykonává svoji činnost tímto 

způsobem, mohou být zisky podniku zdaněny ve druhém státě, avšak pouze v takovém 

rozsahu, v jakém je lze přičítat této stálé provozovně. 

2. Jestliže podnik jednoho smluvního státu vykonává svoji činnost v druhém 

smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, přisuzují se, s 

výhradou ustanovení odstavce 3, v každém smluvním státě této stálé provozovně zisky, 

které by byla mohla docílit, kdyby byla jako samostatný podnik vykonávala stejné nebo 

obdobné činnosti za stejných nebo obdobných podmínek a byla zcela nezávislá ve styku 

s podnikem, jehož je stálou provozovnou. 

3. Při stanovení zisků stálé provozovny se povoluje odečíst náklady vynaložené pro 

účely stálé provozovny, včetně výloh vedení a všeobecných správních výloh takto 

vynaložených, ať vznikly ve státě, v němž je stálá provozovna umístěna, či jinde. 

4. Jestliže je v některém smluvním státě obvyklé stanovit zisky, které mají být 

přičteny stálé provozovně, na základě rozdělení celkových zisků podniku jeho různým 

částem, nic v odstavci 2 nevylučuje, aby tento smluvní stát stanovil zisky, jež mají být 

zdaněny, tímto obvyklým rozdělením; použitý způsob rozdělení musí být však takový, 

aby výsledek byl v souladu se zásadami stanovenými v tomto článku. 

5. Stálé provozovně se nepřičtou žádné zisky na základě skutečnosti, že pouze 

nakupovala zboží pro podnik. 

6. Zisky, které mají být přičteny stálé provozovně, se pro účely předchozích 

odstavců stanoví každý rok stejným způsobem, pokud neexistují dostatečné důvody pro 

jiný postup. 
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7. Jestliže zisky zahrnují části příjmů, o nichž se pojednává odděleně v jiných 

článcích této smlouvy, nebudou ustanovení oněch článků dotčena ustanoveními tohoto 

článku. 

Články 6 a 7 přebírám ze znění vzorové smlouvy OSN, byť článek 6 je shodný i se vzorem 

OECD. V článku 7 však zkracuji znění odst. 3 – uvádím pouze první větu tohoto odstavce. 

Důvodem pro tuto úpravu je výhodnost pro české podniky, které mají stálou provozovnu 

v jiném státě. 

Článek 8 – Vodní a letecká doprava 

1. Zisky z provozování lodí nebo letadel v mezinárodní dopravě podléhají zdanění 

jen ve smluvním státě, v němž se nachází místo hlavního vedení podniku. 

2. Zisky z provozování lodí ve vnitrostátní vodní dopravě podléhají zdanění jen ve 

smluvním státě, v němž se nachází místo hlavního vedení podniku. 

 

3. Jestliže místo hlavního vedení podniku vodní dopravy je na palubě lodi, považuje 

se za umístěné ve smluvním státě, v němž se nachází domovský přístav lodi, nebo, není-

li takový domovský přístav, ve smluvním státě, jehož je provozovatel lodi rezidentem. 

4. Ustanovení odstavce 1 platí rovněž pro zisky z účasti na poolu, společném 

provozu nebo mezinárodní provozní organizaci. 

Znění tohoto článku přebírám ze smluvního vzoru OSN – jedná se o variantu A (toto znění 

je však stejné se zněním vzoru OECD). Důvodem je vhodnost pro ČR – varianta B 

upravuje navíc mezinárodní vodní dopravu a takový článek by se při uzavírání smluv 

vzhledem k poloze ČR vyškrtával. 

Článek 9 – Sdružené podniky 

Jestliže 

 a) se podnik jednoho smluvního státu podílí přímo nebo nepřímo na vedení, 

kontrole nebo kapitálu podniku druhého smluvního státu, nebo 

 b) tytéž osoby se podílejí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo 

kapitálu podniku jednoho smluvního státu i podniku druhého smluvního státu, 
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a jestliže v těchto případech jsou oba podniky ve svých obchodních nebo finančních 

vztazích vázány podmínkami, které sjednaly nebo jim byly uloženy, a které se liší od 

podmínek, které by byly sjednány mezi nezávislými podniky, mohou jakékoliv zisky, 

které by, nebýt těchto podmínek, byly docíleny jedním z podniků, ale vzhledem k těmto 

podmínkám docíleny nebyly, být zahrnuty do zisků tohoto podniku a následně zdaněny. 

Znění tohoto článku přebírám ze vzoru OECD, zkracuji ho však o znění odst. 2. 

Článek 10 – Dividendy 

1. Dividendy vyplácené společností, která je rezidentem jednoho smluvního státu, 

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

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

společnost, která je vyplácí, rezidentem, a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak 

jestliže skutečný vlastník dividend je rezidentem druhého smluvního státu, daň takto 

uložená nepřesáhne: 

 a) 5 procent hrubé částky dividend, jestliže skutečným vlastníkem je 

společnost (jiná než osobní obchodní společnost), která přímo vlastní nejméně 10 

procent kapitálu společnosti vyplácející dividendy; 

 b) 15 procent hrubé částky dividend ve všech ostatních případech. 

 Příslušné úřady smluvních států upraví vzájemnou dohodou způsob aplikace 

těchto omezení. 

 Tento odstavec se nedotýká zdanění zisků společnosti, z nichž jsou dividendy 

vypláceny. 

3. Výraz "dividendy" použitý v tomto článku označuje příjmy z akcií, požitkových 

akcií nebo požitkových práv nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek, s podílem na 

zisku, jakož i jiné příjmy, které jsou podrobeny stejnému daňovému režimu jako příjmy 

z akcií podle právních předpisů státu, jehož je společnost vyplácející příjem rezidentem. 

4. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže skutečný vlastník dividend, který 

je rezidentem jednoho smluvního státu, vykonává v druhém smluvním státě, jehož je 

rezidentem společnost vyplácející dividendy, svoji činnost prostřednictvím stálé 

provozovny, která je tam umístěna, a jestliže účast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se 
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skutečně váže k této stálé provozovně. V takovém případě se použijí ustanovení článku 

7. 

5. Jestliže společnost, která je rezidentem jednoho smluvního státu, dosahuje zisky 

nebo příjmy z druhého smluvního státu, nemůže tento druhý stát zdanit dividendy 

vyplácené společností, ledaže tyto dividendy jsou vypláceny rezidentu tohoto druhého 

státu, nebo že účast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se skutečně váže ke stálé 

provozovně, která je umístěna v tomto druhém státě, ani podrobit nerozdělené zisky 

společnosti dani z nerozdělených zisků společnosti, i když vyplácené dividendy nebo 

nerozdělené zisky pozůstávají zcela nebo zčásti ze zisků nebo z příjmů majících zdroj v 

tomto druhém státě. 

U tohoto článku se inspiruji smluvním vzorem OECD, upravuji však jeho znění odst. 2 

písm. a). Vlastnictví 10% kapitálu společnosti vyplácející dividendy považuji za ideální. 

Nemálo českých akciových firem má akcionáře v zahraničí a proto nižší podíl na 

vlastnictví je pro ČR dle mého názoru výhodnější. 

Článek 11 – Úroky 

1. Úroky mající zdroj v jednom smluvním státě a skutečně vlastněné rezidentem 

druhého smluvního státu podléhají zdanění jen v tomto druhém státě. 

2. Tyto úroky však mohou být rovněž zdaněny ve smluvním státě, ve kterém 

vznikly, a to podle právních předpisů tohoto státu v případě, že skutečný vlastník 

úroků je rezidentem druhého smluvního státu a daň takto uložená nepřesáhne 10 

procent hrubé částky úroků. Příslušné orgány smluvních států vzájemnou dohodou 

upraví způsob aplikace tohoto ustanovení. 

3. Výraz "úroky" použitý v tomto článku označuje příjmy z pohledávek jakéhokoliv 

druhu, ať zajištěných či nezajištěných zástavním právem na nemovitosti a majících či 

nemajících právo účasti na zisku dlužníka, a zvláště, příjmy z vládních cenných papírů a 

příjmy z obligací nebo dluhopisů, včetně prémií a výher, které se vážou k těmto cenným 

papírům, obligacím nebo dluhopisům. Penále ukládané za pozdní platbu se nepovažuje 

za úroky pro účely tohoto článku. Výraz "úroky" nezahrnuje žádnou část příjmu, která je 

považována za dividendu podle ustanovení článku 10 odstavce 3. 

4. Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí, jestliže skutečný vlastník úroků, který je 

rezidentem jednoho smluvního státu, vykonává v druhém smluvním státě, ve kterém mají 
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úroky zdroj, svoji činnost prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, a 

jestliže pohledávka, ze které jsou úroky placeny, se skutečně váže k této stálé provozovně. 

V takovém případě se použijí ustanovení článku 7. 

5. Předpokládá se, že úroky mají zdroj ve smluvním státě, jestliže plátcem je rezident 

tohoto státu. Jestliže však plátce úroků, ať je nebo není rezidentem některého smluvního 

státu, má ve smluvním státě stálou provozovnu, ve spojení s níž došlo k zadlužení, z něhož 

jsou úroky placeny, a tyto úroky jdou k tíži takové stálé provozovny, předpokládá se, že 

tyto úroky mají zdroj v tom státě, ve kterém je stálá provozovna umístěna. 

6. Jestliže částka úroků, které se vztahují k pohledávce, z níž jsou placeny, přesahuje, 

v důsledku zvláštních vztahů mezi plátcem a skutečným vlastníkem nebo mezi oběma z 

nich a nějakou další osobou, částku, kterou by byl smluvil plátce se skutečným 

vlastníkem, kdyby nebylo takových vztahů, použijí se ustanovení tohoto článku jen na 

tuto posledně zmíněnou částku. Částka plateb, která ji přesahuje, bude v tomto případě 

zdaněna v souladu s právními předpisy každého smluvního státu, s přihlédnutím k 

ostatním ustanovením této smlouvy. 

 

Tento článek je shodný v obou smluvních vzorech. Na rozdíl od smluv uzavíraných ČR jej 

však uvádím včetně odst. 2, které je jinak vynecháván. To považuji za chybu. Daň ve výši 

10 procent hrubé částky úroků v rámci tohoto odstavce považuji za adekvátní. 

Článek 12 – Licenční poplatky 

1. Licenční poplatky mající zdroj v jednom smluvním státě a vyplácené rezidentu 

druhého smluvního státu mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 

2. Licenční poplatky uvedené v odstavci 3 písm. a) však mohou být rovněž zdaněny 

ve smluvním státě, v němž mají zdroj, a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak 

jestliže skutečný vlastník licenčních poplatků je rezidentem druhého smluvního státu, daň 

takto uložená nepřesáhne 5 procent hrubé částky licenčních poplatků. 

 Příslušné úřady smluvních států upraví vzájemnou dohodou způsob aplikace 

těchto omezení. 

3. Výraz "licenční poplatky" použitý v tomto článku označuje platby jakéhokoliv 

druhu obdržené jako náhrada za užití nebo za právo na užití: 
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 a) jakéhokoliv patentu, ochranné známky, návrhu nebo modelu, plánu, 

tajného vzorce nebo postupu, počítačového programu nebo průmyslového, obchodního 

nebo vědeckého zařízení nebo za informace, které se vztahují na zkušenosti nabyté v 

oblasti průmyslové, obchodní nebo vědecké; 

 b) jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo 

vědeckému, včetně kinematografických filmů a filmů nebo pásek pro televizní nebo 

rozhlasové vysílání. 

4. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže skutečný vlastník licenčních 

poplatků, který je rezidentem jednoho smluvního státu, vykonává v druhém smluvním 

státě, ve kterém mají licenční poplatky zdroj, svoji činnost prostřednictvím stálé 

provozovny, která je tam umístěna, a jestliže právo nebo majetek, které dávají vznik 

licenčním poplatkům, se skutečně vážou k této stálé provozovně. V takovém případě se 

použijí ustanovení článku 7. 

5. Předpokládá se, že licenční poplatky mají zdroj ve smluvním státě, jestliže 

plátcem je rezident tohoto státu. Jestliže však plátce licenčních poplatků, ať je nebo není 

rezidentem některého smluvního státu, má ve smluvním státě stálou provozovnu, ve 

spojení s níž vznikla povinnost platit licenční poplatky, a tyto licenční poplatky jdou k 

tíži takové stálé provozovny, předpokládá se, že tyto licenční poplatky mají zdroj v tom 

státě, ve kterém je stálá provozovna umístěna. 

6. Jestliže částka licenčních poplatků, které se vztahují k užití, právu nebo informaci, 

za které jsou placeny, přesahuje, v důsledku zvláštních vztahů mezi plátcem a skutečným 

vlastníkem nebo mezi oběma z nich a nějakou další osobou, částku, kterou by byl smluvil 

plátce se skutečným vlastníkem, kdyby nebylo-li takových vztahů, použijí se ustanovení 

tohoto článku jen na tuto posledně zmíněnou částku. Částka plateb, která ji přesahuje, 

bude v tomto případě zdaněna v souladu s právními předpisy každého smluvního státu, 

s přihlédnutím k ostatním ustanovením této smlouvy 

Znění tohoto článku přebírám ze vzoru OSN. Považuji ho za vhodnější z důvodu jeho 

propracovanější úpravy. 
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Článek 13 – Zisky ze zcizení majetku 

1. Zisky, které pobírá rezident jednoho smluvního státu ze zcizení nemovitého 

majetku uvedeného v článku 6 a umístěného ve druhém smluvním státě, mohou být 

zdaněny v tomto druhém státě. 

2. Zisky ze zcizení movitého majetku, který je částí provozního majetku stálé 

provozovny, jež má podnik jednoho smluvního státu ve druhém smluvním státě, včetně 

zisků ze zcizení takové stálé provozovny (samotné nebo spolu s celým podnikem), mohou 

být zdaněny v tomto druhém státě. 

3. Zisky ze zcizení lodí nebo letadel provozovaných v mezinárodní dopravě nebo 

movitého majetku sloužícího k provozování těchto lodí nebo letadel, podléhají zdanění 

jen ve smluvním státě, v němž se nachází místo hlavního vedení podniku, který vlastnil 

tyto lodě nebo letadla. 

4. Zisky ze zcizení jakéhokoliv jiného majetku, než který je uveden v odstavcích 1, 

2 a 3, podléhají zdanění jen ve smluvním státě, jehož je zcizitel rezidentem. 

Vzorem pro úpravu tohoto článku je vzorová smlouva OECD s malou úpravou na základě 

praxe při uzavírání smluv, jejichž stranou je ČR. Vynechávám tak odst. 4 zabývající se 

zcizením akcií, jejichž hodnota je odvozena z nemovitého majetku. 

Článek 14 – Nezávislá povolání 

1. Příjem získaný rezidentem jednoho smluvního státu vztahující se k nezávislým 

povoláním nebo jiným aktivitám nezávislého charakteru podléhají zdanění pouze ve státě 

rezidence, s výjimkou níže uvedených okolností, kdy může být příjem zdaněn ve druhém 

smluvním státě: 

 a) pokud má příjemce k dispozici stálou provozovnu ve druhém smluvním 

státě za účelem vykonávání svých činností; v takovém případě může být zdaněna 

v druhém smluvním státě pouze ta část příjmů, kterou lze přičíst této stálé provozovně; 

nebo 

 b) přesahuje-li pobyt příjemce ve druhém smluvním státě po jedno nebo více 

období 6 měsíců v jakémkoliv dvanácti měsíčním období začínajícím nebo končícím 

v příslušném daňovém roce; v takovém případě může být v druhém smluvním státě 
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zdaněna pouze taková část příjmů, která připadá na provedené výkony v druhém 

smluvním státě. 

2. Výraz „nezávislé povolání“ zahrnuje obzvláště nezávislé činnosti vědecké, 

literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelské povahy, jakož i nezávislé činnosti 

lékařů, právníků, inženýrů, architektů a zubních lékařů. 

Tento článek přebírám ze vzoru OSN. ČR jej v nově uzavíraných smlouvách neužívá, což 

považuji za chybu a proto jej zde uvádím. 

Článek 15 – Příjmy ze zaměstnání 

1. Platy, mzdy a jiné podobné odměny, které pobírá rezident jednoho smluvního 

státu z důvodu zaměstnání, podléhají s výhradou ustanovení článků 15, 17 a 18 zdanění 

jen v tomto státě, pokud zaměstnání není vykonáváno ve druhém smluvním státě. Je-li 

tam zaměstnání vykonáváno, mohou být odměny z něj pobírané zdaněny v tomto druhém 

státě. 

2. Odměny, které pobírá rezident jednoho smluvního státu z důvodu zaměstnání 

vykonávaného ve druhém smluvním státě, podléhají bez ohledu na ustanovení odstavce 

1 zdanění jen v prvně zmíněném státě, jestliže všechny následující podmínky jsou 

splněny: 

 a) příjemce je zaměstnán ve druhém státě po jedno nebo více období 

nepřesahující v úhrnu 183 dny v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období začínajícím nebo 

končícím v příslušném daňovém roce, a 

 b) odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem nebo za zaměstnavatele, který 

není rezidentem druhého státu, a 

 c) odměny nejdou k tíži stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel ve 

druhém státě. 

3. Do počítání období zmíněných v odstavci 2 písmeno a) se zahrnují následující 

dny: 

 a) všechny dny fyzické přítomnosti včetně dní příjezdů a odjezdů a 
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 b) dny strávené mimo stát činnosti, jako jsou soboty a neděle, státní svátky, 

dovolené, a služební cesty přímo spojené se zaměstnáním příjemce v tomto státě, po 

kterých bylo v činnosti na území tohoto státu pokračováno. 

4. Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku mohou být odměny pobírané z 

důvodu zaměstnání vykonávaného na palubě lodi, která je provozována v mezinárodní 

dopravě nebo na palubě letadla, které je provozováno v mezinárodní dopravě, zdaněny 

ve smluvním státě, v němž se nachází místo hlavního vedení podniku. 

Znění tohoto článku je stejně ve vzoru OSN i OECD. Já jej doplňuji o ustanovení odst. 3, 

které se vyskytuje například v rámci smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a 

Rakouskem, protože jej považuji za přínosný. 

Článek 16 – Tantiémy 

Tantiémy a jiné podobné odměny, které pobírá rezident jednoho smluvního státu jako 

člen správní rady nebo jakéhokoliv jiného obdobného orgánu společnosti, která je 

rezidentem druhého smluvního státu, mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 

Článek 17 – Umělci a sportovci 

1. Příjmy, které pobírá rezident jednoho smluvního státu jako na veřejnosti 

vystupující umělec, jako divadelní, filmový, rozhlasový nebo televizní umělec nebo 

hudebník nebo jako sportovec z takovýchto osobně vykonávaných činností ve druhém 

smluvním státě, mohou být bez ohledu na ustanovení článků 7 a 14 zdaněny v tomto 

druhém státe. 

2. Jestliže příjmy z činností osobně vykonávaných umělcem nebo sportovcem 

neplynou umělci nebo sportovci samému, nýbrž jiné osobě, mohou být tyto příjmy bez 

ohledu na ustanovení článků 7 a 14 zdaněny ve smluvním státě, ve kterém jsou činnosti 

umělce nebo sportovce vykonávány. 

Článek 18 – Penze 

Penze a jiné podobné platy vyplácené rezidentu jednoho smluvního státu z důvodu 

dřívějšího zaměstnání podléhají s výhradou ustanovení článku 19 odstavce 2 zdanění jen 

v tomto státě. 
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Článek 19 – Veřejné funkce 

1. a)  Platy, mzdy a jiné podobné odměny, jiné než penze, vyplácené jedním 

smluvním státem, nižším správním útvarem, místním úřadem nebo jiným subjektem 

státní správy tohoto státu fyzické osobě za služby prokazované tomuto státu, útvaru, 

úřadu nebo jinému subjektu státní správy, podléhají zdanění jen v tomto státě. 

 b) Takové platy, mzdy a jiné podobné odměny však podléhají zdanění jen ve 

druhém smluvním státě, jestliže služby jsou prokazovány v tomto státě a fyzická osoba, 

která je rezidentem tohoto státu: 

  (i) je státním příslušníkem tohoto státu; nebo 

  (ií) se nestala rezidentem tohoto státu jen z důvodu prokazování těchto 

služeb. 

2. a) Jakékoli penze vyplácené jedním smluvním státem, nižším správním 

útvarem, místním úřadem nebo jiným subjektem státní správy tohoto státu nebo 

vyplácené z fondů, které zřídily, fyzické osobě za služby prokázané tomuto státu, útvaru, 

úřadu nebo jinému subjektu státní správy, podléhají zdanění jen v tomto státě. 

 b) Takové penze však podléhají zdanění jen ve druhém smluvním státě, 

jestliže fyzická osoba je rezidentem a státním příslušníkem tohoto státu. 

3. Ustanovení článků 14, 15, 16 a 17 se použijí na platy, mzdy a jiné podobné 

odměny a na penze za služby prokázané v souvislosti s průmyslovou nebo obchodní 

činností vykonávanou některým smluvním státem, nižším správním útvarem, místním 

úřadem nebo jiným subjektem státní správy tohoto státu. 

Článek 20 – Studenti 

Platby, které dostává za účelem úhrady nákladů své výživy, vzdělávání nebo studia 

student nebo žák, který je nebo bezprostředně před svým příjezdem do jednoho 

smluvního státu byl rezidentem druhého smluvního státu a který se zdržuje v prvně 

zmíněném státě pouze za účelem svého vzdělávání nebo studia, nepodléhají zdanění v 

tomto státě za předpokladu, že takovéto platby plynou ze zdrojů mimo tento stát. 
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Článek 21 – Ostatní příjmy 

1. Části příjmů rezidenta smluvního státu, ať mají zdroj kdekoliv, o kterých se 

nepojednává v předchozích článcích této smlouvy, podléhají zdanění jen v tomto státě. 

2. Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí na příjmy jiné než příjmy z nemovitého 

majetku, který je definován v článku 6 odstavci 2, jestliže příjemce takových příjmů, který 

je rezidentem jednoho smluvního státu, vykonává v druhém smluvním státě svoji činnost 

prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, a jestliže právo nebo majetek, 

pro které se příjmy platí, se skutečně vážou k této stálé provozovně. V takovém případě 

se použijí ustanovení článku 7. 

Článek 22 – Majetek 

1. Majetek představovaný nemovitým majetkem uvedeným v článku 6, který je vlastněn 

rezidentem jednoho smluvního státu a umístěn ve druhém smluvním státě, může být 

zdaněn v tomto druhém státě. 

2. Majetek představovaný movitým majetkem, který je částí provozního majetku stálé 

provozovny, jež má podnik jednoho smluvního státu ve druhém smluvním státě, může 

být zdaněn v tomto druhém státě. 

3. Majetek představovaný loděmi a letadly provozovanými v mezinárodní dopravě a 

movitým majetkem sloužícím k provozování těchto lodí a letadel, podléhá zdanění jen ve 

smluvním státě, v němž se nachází místo hlavního vedení podniku, který vlastní tyto lodě 

nebo letadla. 

4. Všechny ostatní části majetku rezidenta smluvního státu podléhají zdanění jen v tomto 

státě. 

Znění článků 16 až 22 v celém znění přebírám ze znění vzorové smlouvy OECD. Považuji 

je za dostatečné a i uzavřené smlouvy, jejichž stranou je ČR, obsahují v naprosté většině 

případů toto znění. 

Článek 23 – Vyloučení dvojího zdanění 

1. Jestliže rezident jednoho smluvního státu pobírá příjem nebo vlastní majetek, 

který může být v souladu s ustanoveními této smlouvy zdaněn ve druhém smluvním státě, 

prvně zmíněný stát povolí: 
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 a) snížit daň z příjmů tohoto rezidenta o částku rovnající se dani z příjmů 

zaplacené v tomto druhém státě; 

 b) snížit daň z majetku tohoto rezidenta o částku rovnající se dani z majetku 

zaplacené v tomto druhém státě. 

 Částka, o kterou se daň sníží, však v žádném případě nepřesáhne tu část daně 

z příjmů nebo daně z majetku, vypočtené před jejím snížením, která poměrně připadá, 

podle toho o jaký případ jde, na příjmy nebo majetek, které mohou být zdaněny v tomto 

druhém státě. 

2. Jestliže, v souladu s jakýmkoliv ustanovením této smlouvy, příjem pobíraný nebo 

majetek vlastněný rezidentem jednoho smluvního státu je osvobozen od zdanění v tomto 

státě, tento stát může přesto, při výpočtu částky daně ze zbývajících příjmů nebo majetku 

tohoto rezidenta, vzít v úvahu tento osvobozený příjem nebo majetek. 

Pro článek zabývající se dvojím zdaněním jsem zvolil metodu zápočtu, protože jej 

považuji pro ČR za mnohem výhodnější. Navíc je tato metoda výsledkem vývoje v rámci 

zamezení dvojího zdanění a jako taková je i mnohem častěji užívána – lze tak očekávat, 

že při jednání s jinými státy o uzavření smlouvy o zamezení dvojího zdanění bude na tomto 

bodě nalezen kompromis rychleji, než kdyby smlouva obsahovala metodu vynětí. 

Článek 24 – Zákaz diskriminace 

1. Státní příslušníci jednoho smluvního státu nebudou podrobeni ve druhém 

smluvním státě žádnému zdanění nebo jakýmkoliv povinnostem s ním spojeným, které 

jsou jiné nebo tíživější než zdanění a spojené povinnosti, kterým jsou nebo mohou být 

podrobeni státní příslušníci tohoto druhého státu, kteří jsou, zejména s ohledem na 

rezidenci, ve stejné situaci. Toto ustanovení se bez ohledu na ustanovení článku 1 

vztahuje rovněž na osoby, které nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států. 

2. Osoby bez státní příslušnosti, které jsou rezidenty některého smluvního státu, 

nebudou podrobeny ani v jednom smluvním státě žádnému zdanění nebo jakýmkoliv 

povinnostem s ním spojeným, které jsou jiné nebo tíživější než zdanění a s ním spojené 

povinnosti, kterým jsou nebo mohou být podrobeni státní příslušníci příslušného státu, 

kteří jsou, zejména s ohledem na rezidenci, ve stejné situaci. 

3. Zdanění stálé provozovny, jež má podnik jednoho smluvního státu ve druhém 

smluvním státě, nebude v tomto druhém státě nepříznivější než zdanění podniků tohoto 
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druhého státu, které vykonávají tytéž činnosti. Toto ustanovení nebude vykládáno jako 

závazek jednoho smluvního státu, aby přiznal rezidentům druhého smluvního státu 

jakékoliv osobní úlevy, slevy a snížení daně z důvodu osobního stavu nebo rodinných 

závazků, které přiznává svým vlastním rezidentům. 

 

4. Pokud se nebudou aplikovat ustanovení článku 9, článku 11 odstavce 5 nebo 

článku 12 odstavce 6, budou úroky, licenční poplatky a jiné výlohy placené podnikem 

jednoho smluvního státu rezidentu druhého smluvního státu, odčitatelné pro účely 

stanovení zdanitelných zisků takového podniku za stejných podmínek, jako kdyby byly 

placeny rezidentu prvně zmíněného státu. Podobně jakékoliv dluhy podniku jednoho 

smluvního státu vůči rezidentu druhého smluvního státu budou pro účely stanovení 

zdanitelného majetku takového podniku odčitatelné za stejných podmínek, jako kdyby 

byly smluveny vůči rezidentu prvně zmíněného státu. 

5. Podniky jednoho smluvního státu, jejichž kapitál je zcela nebo zčásti, přímo nebo 

nepřímo vlastněn nebo kontrolován jedním nebo více rezidenty druhého smluvního státu, 

nebudou podrobeny v prvně zmíněném státě žádnému zdanění nebo jakýmkoliv 

povinnostem s ním spojeným, které jsou jiné nebo tíživější než zdanění a spojené 

povinnosti, kterým jsou nebo mohou být podrobeny ostatní podobné podniky prvně 

zmíněného státu. 

6. Ustanovení tohoto článku se bez ohledu na ustanovení článku 2 vztahují na daně 

všeho druhu a pojmenování. 

Znění tohoto článku je stejné v obou smluvních vzorech a já jej celé přebírám. Uvádím 

však i odst. 2, který v některých smlouvách uzavřených ČR chybí (například ve smlouvě s 

Rakouskem). 

Článek 25 – Řešení případů dohodou 

1. Jestliže se osoba domnívá, že opatření jednoho nebo obou smluvních států vedou 

nebo povedou u ní ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními této smlouvy, může, 

bez ohledu na opravné prostředky, které poskytují vnitrostátní právní předpisy těchto 

států, předložit svůj případ příslušnému úřadu smluvního státu, jehož je rezidentem nebo 

pokud její případ spadá pod článek 23 odstavec 1, úřadu smluvního státu, jehož je státním 
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příslušníkem. Případ musí být předložen do tří let od prvního oznámení opatření 

vedoucího ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

2. Jestliže bude příslušný úřad považovat námitku za oprávněnou a nebude-li sám 

schopen najít uspokojivé řešení, bude se snažit případ vyřešit vzájemnou dohodou s 

příslušným úřadem druhého smluvního státu tak, aby se zamezilo zdanění, které není v 

souladu se Smlouvou. Jakákoliv dosažená dohoda bude uskutečněna bez ohledu na 

jakékoliv časové lhůty ve vnitrostátních právních předpisech smluvních států. 

 

3. Příslušné úřady smluvních států se budou snažit vyřešit vzájemnou dohodou 

jakékoliv obtíže nebo pochybnosti, které mohou vzniknout při výkladu nebo provádění 

Smlouvy. Mohou rovněž spolu konzultovat za účelem vyloučení dvojího zdanění v 

případech neupravených ve Smlouvě. 

4. Příslušné úřady smluvních států mohou vejít v přímý styk za účelem dosažení 

dohody ve smyslu předchozích odstavců, včetně prostřednictvím společné komise 

složené z nich samotných nebo jejich zástupců. 

Článek 26 – Výměna informací 

1. Příslušné úřady smluvních států si budou vyměňovat takové informace, jaké jsou 

nezbytné pro provádění ustanovení této smlouvy nebo vnitrostátních právních předpisů, 

které se vztahují na daně všeho druhu a pojmenování, jež jsou ukládány jménem 

smluvních států nebo jejich nižších správních útvarů nebo místních úřadů, pokud zdanění, 

které upravují, není v rozporu se Smlouvou. Výměna informací není omezena články 1 a 

2. Veškeré informace obdržené smluvním státem budou udržovány v tajnosti stejným 

způsobem jako informace získané podle vnitrostátních právních předpisů tohoto státu a 

budou poskytnuty pouze osobám nebo úřadům (včetně soudů a správních úřadů), které se 

zabývají vyměřováním nebo vybíráním daní, jež jsou uvedeny v první větě, vymáháním 

nebo trestním stíháním ve věci těchto daní nebo rozhodováním o opravných prostředcích 

ve vztahu k těmto daním. Tyto osoby nebo úřady použijí tyto informace jen k těmto 

účelům. Mohou sdělit tyto informace při veřejných18 soudních řízeních nebo v soudních 

rozhodnutích. I v takových případech může být důvěrnost dat vztahujících se k osobě 

nebrána v úvahu pouze do té míry, jak je to nezbytné k ochraně převládajících a 

oprávněných zájmů jiné osoby nebo převládajících veřejných zájmů 



91 
 

2. Ustanovení odstavce 1 nebudou v žádném případě vykládána tak, že ukládají 

smluvnímu státu povinnost: 

 a) provést správní opatření, která by porušovala právní předpisy a správní 

praxi tohoto nebo druhého smluvního státu; 

 b) poskytnout informace, které nemohou být získány na základě právních 

předpisů nebo v běžném správním řízení tohoto nebo druhého smluvního státu; 

 c) poskytnout informace, které by odhalily jakékoliv obchodní, hospodářské, 

průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup, nebo informace, 

jejichž sdělení by bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo se základními právy 

přiznanými některým státem, zejména v oblasti ochrany dat. 

Znění článků 25 a 26 neodpovídá ani jednomu ze smluvních vzorů, vycházím zde z praxe 

posledních let při uzavírání smluv o zamezení dvojího zdanění, jejichž stranou je ČR. 

Článek 27 – Členové diplomatických misí a konzulárních úřadů 

Nic v této smlouvě se nedotýká daňových výsad členů diplomatických misí nebo 

konzulárních úřadů, které jim přísluší na základě obecných pravidel mezinárodního práva 

nebo na základě ustanovení zvláštních dohod. 

Článek 28 – Vstup v platnost 

Smluvní státy si vzájemně oznámí diplomatickou cestou splnění postupů požadovaných 

jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této smlouvy v platnost. Tato smlouva 

vstoupí v platnost dnem pozdějšího z těchto oznámení a její ustanovení se budou 

provádět: 

 a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo 

připisované k 1. lednu v kalendářním roce následujícím po roce, v němž Smlouva vstoupí 

v platnost, nebo později; 

 b) pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek 

za každý daňový rok začínající 1. ledna v kalendářním roce následujícím po roce, v němž 

Smlouva vstoupí v platnost, nebo později. 
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Článek 29 – Výpověď 

Tato smlouva zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězena některým smluvním státem. 

Každý smluvní stát může diplomatickou cestou, podáním výpovědi Smlouvu vypovědět, 

nejméně šest měsíců před koncem každého kalendářního roku následujícího po období 

pěti let ode dne vstupu Smlouvy v platnost. V takovém případě se Smlouva přestane 

provádět: 

 a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo 

připisované k 1. lednu v kalendářním roce následujícím po roce, v němž byla dána 

výpověď, nebo později; 

 b) pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek 

za každý daňový rok začínající 1. ledna v kalendářním roce následujícím po roce, v němž 

byla dána výpověď, nebo později. 

Znění těchto posledních tří článků přebírám ze vzorové smlouvy OSN. 
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Příloha č. 2: 

Klasifikace daní podle OECD 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových fondů 

 1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových fondů od jednotlivců 

  1110 Z příjmů a ze zisků 

  1120 Z kapitálových výnosů 

 1200 Daně z příjmů, zisků a kapitálových fondů od společnosti 

  1210 Z příjmů a ze zisků 

  1220 Z kapitálových výnosů 

 1300 Položky, které nelze zařadit mezi skupiny 1100 a 1200 

2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

 2100 Zaměstnanci 

 2200 Zaměstnavatelé 

 2300 Samostatně výdělečné osoby nebo nezaměstnaní 

 2400 Položky, které nelze zařadit mezi skupiny 2100, 2200, 2300 a 2400 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 

4000 Daně majetkové 

 4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 

  4110 Domácnosti 

  4120 Ostatní 

 4200 Pravidelné daně z čistého jmění 

  4210 Jednotlivci 

  4220 Společnosti 

 4300 Daně z pozůstalosti, dědictví a darovací 
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  4310 Daně z pozůstalosti a dědické 

  4320 Daně darovací 

 4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 

 4500 Ostatní nepravidelné příjmy z majetku 

  4510 Z čistého jmění 

  4520 Ostatní nepravidelné daně 

 4600 Ostatní pravidelné daně z majetku 

5000 Daně ze zboží a služeb 

 5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, pronájmu a dodávek zboží a poskytování 

 služeb 

  5110 Daně všeobecné 

   5111 Daň z přidané hodnoty 

   5112 Daně obratové 

   5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb 

  5120 Daně ze specifických zboží a služeb 

   5121 Spotřební daně 

   5122 Zisky z fiskálních monopolů 

   5123 Cla a dovozní daně 

   5124 Vývozní daně 

   5125 Daně z investičního zboží 

   5126 Daně ze specifických služeb 

   5127 Ostatní daně z mezinárodních obchodů a transakcí 

   5128 Ostatní daně ze specifických zboží a služeb 

  5130 Položky, které nelze zařadit do skupin 5110 a 5120 
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 5200 Daně z používání nebo povolení přepravování zboží nebo vykonávání 

činnosti 

  5210 Pravidelné daně 

   5211 Placené domácnostmi z motorových vozidel 

   5212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel 

   5213 Ostatní pravidelné daně 

  5220 Nepravidelné daně 

  5300 Položky, které nelze zařadit do skupin 5100 a 5200 

6000 Ostatní daně 

 6100 Placené výhradně podniky 

 6200 Placené jinými subjekty než podniky, nebo daně neidentifikovatelné 
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Příloha č. 3: 

Rozpočtové určení daní v České republice 

 

Zdroj: http://denik.obce.cz/images/art/6584037.png  
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Příloha č. 4: 

Seznam smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou 

republikou 

Smluvní stát   Vstup v platnost   Číslo ve sbírce 

         zákonů/MS 

Albánie   10. 9. 1996    270/2996 Sb. 

Arménie   15. 7. 2009    86/2009 Sb. m. s. 

Austrálie   27. 11. 1995    5/1996 Sb. 

Ázerbájdžán   16. 6. 2006    74/2006 Sb. m. s. 

Bahrajn   10. 4. 2012    59/2012 Sb. m. s. 

Barbados   6. 6. 2012    69/2012 Sb. m. s. 

Belgie    24. 7. 2000    95/2000 Sb. m. s. 

Bělorusko   15. 1. 1998    31/1998 Sb. 

Bosna a Hercegovina  12. 5. 2010    58/2010 Sb. m. s. 

Brazílie   14. 11. 1990    200/1991 Sb. 

Bulharsko   2. 7. 1999    203/1999 Sb. 

Čína    4. 5. 2011    65/2011 Sb. m. s. 

Dánsko   27. 12. 2012    14/2013 Sb. m. s. 

Egypt    4. 10. 1995    283/1995 Sb. 

Estonsko   26. 5. 1995    184/1995 Sb. 

Etiopie    30. 5. 2008    54/2008 Sb. m. s. 

Filipíny   23. 9. 2003    132/2003 Sb. m. s. 

Finsko    12. 12. 1995    43/1996 Sb. 

Francie   1. 7. 2005    79/2005 Sb. m. s. 
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Gruzie    4. 5. 2007    40/2007 Sb. m. s. 

Hongkong   24. 1. 2012    49/2012 Sb. m. s. 

Chorvatsko   28. 12. 1999    42/2000 Sb. m. s. 

Indie    27. 9. 1999    301/1999 Sb. 

Indonésie   26. 1. 1996    67/1996 Sb. 

Irsko    21. 4. 1996    163/1996 Sb. 

Island    28. 12. 2000    11/2001 Sb. m. s. 

Itálie    26. 6. 1984    17/1985 Sb. 

Izrael    23. 12. 1994    21/1995 Sb. 

Japonsko   25. 11. 1978    46/1979 Sb. 

JAR    3. 12. 1997    7/1998 Sb. 

Jordánsko   7. 11. 2007    88/2007 Sb. m. s. 

Kanada   28. 5. 2002    83/2002 Sb. m. s. 

Kazachstán   29. 10. 1999    3/2000 Sb. m. s. 

Korejská republika  3. 3. 1995    124/1995 Sb. 

KLDR    7. 12. 2005    3/2006 Sb. m. s. 

Kuvajt    3. 3. 2004    48/2004 Sb. m. s. 

Kypr    26. 11. 2009    120/2009 Sb. m. s. 

Libanon   24. 1. 2000    30/2000 Sb. m. s. 

Litva    8. 8. 1995    230/1995 Sb. 

Lotyšsko   22. 5. 1995    170/1995 Sb. 

Lucembursko   20. 12. 1992    79/1993 Sb. 

Maďarsko   27. 12. 1994    22/1995 Sb. 

Makedonie   17. 6. 2002    88/2002 Sb. 
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Malajsie   9. 3. 1998    71/1998 Sb. 

Malta    6. 6. 1997    164/1997 Sb. 

Maroko   18. 7. 2006    83/2006 Sb. m. s. 

Mexiko   27. 12. 2002    7/2003 Sb. m. s. 

Moldávie   26. 4. 2000    88/2000 Sb. m. s. 

Mongolsko   22. 6. 1998    18/1999 Sb. 

Německo   17. 11. 1983    18/1984 Sb. 

Nigérie   2. 12. 1990    339/1991 Sb. 

Nizozemí   5. 11. 1974    138/1974 Sb. 

Norsko    9. 9. 2005    121/2005 Sb. m. s. 

Nový Zéland   29. 8. 2008    75/2008 Sb. m. s. 

Panama   25. 2. 2013    91/2013 Sb. m. s. 

Polsko    11. 6. 2012    102/2012 Sb. m. s. 

Portugalsko   1. 10. 1997    275/1997 Sb. 

Rakousko   22. 3. 2007    31/2007 Sb. m. s. 

Rumunsko   11. 8. 1994    180/1994 Sb. 

Rusko    18. 7. 1997    278/1997 Sb. 

Řecko    23. 5. 1989    98/1989 Sb. 

Saúdská Arábie  1. 5. 2013    43/2013 Sb. m. s. 

SAE    9. 8. 1997    276/1997 Sb. 

Singapur   21. 8. 1998    224/1998 Sb. 

Slovensko   14. 7. 2003    100/2003 Sb. m. s. 

Slovinsko   28. 4: 1998    214/1998 Sb. 

Srbsko a Černá Hora  27. 6. 2005    88/2005 Sb. m. s. 
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Srí Lanka   19. 6. 1979    132/1979 Sb. 

Sýrie    12. 11. 2009    115/2009 Sb. m. s. 

Španělsko   5. 6. 1981    23/1982 Sb. 

Švédsko   8. 10. 1980    9/1981 Sb. 

Švýcarsko   23. 10. 1996    281/1996 Sb. 

Tádžikistán   19. 10. 2007    89/2007 Sb. m. s. 

Thajsko   14. 8. 1995    229/1995 Sb. 

Tunis    25. 10. 1991    419/1992 Sb. 

Turecko   16. 12. 2003    19/2004 Sb. m. s. 

Ukrajina   20. 4. 1999    103/1999 Sb. 

USA    23. 12. 1993    32/1994 Sb. 

Uzbekistán   15. 1. 2001    28/2001 Sb. m. s. 

VB    20. 12. 1991    89/1992 Sb. 

Venezuela   12. 11. 1997    6/1998 Sb. 

Vietnam   3. 2. 1998    108/1998 Sb. 
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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. 

 

Klí čová slova: česká daňová soustava, mezinárodní dvojí zdanění, dohody o zamezení 

dvojího zdanění  
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Abstract 

This diploma thesis entitled “The tax system and agreements on the avoidance of double 

taxation” analyses the Czech tax system and international double taxation, both generally 

and within individual contract models on the avoidance of double taxation. The diploma 

thesis is divided into three parts on this basis – the parts are dealing with tax system, 

international double taxation and agreements on the avoidance of double taxation. 

 The beginning of the first part of this thesis is more theoretical. It contains a brief 

description of tax and tax system, analyses their basic elements (tax subject, tax object, 

tax base, tax rate and maturity of taxes) and divides taxes – the main partition is on direct 

and indirect taxes. This thesis, however, does not omit basic tax functions (fiscal function, 

allocation, redistribution, stimulation and stabilization) and the basic principles of taxes 

(legal perfection principle, the principle of tax fairness, tax efficiency principle, the 

principle of right effect on the behaviour of economic subjects and the principle of clarity 

of the tax system). The thesis also focuses on budgetary allocation of taxes. 

 Subsequently, the thesis describes the Czech tax system. The description is based 

on individual taxes imposed in Czech Republic. These taxes are analysed on the basis of 

their basic elements and the thesis proposes changes to these taxes de lege ferenda. The 

objective of these changes is to improve the deficiencies of Czech tax system, a slight 

increase in budgetary income for Czech Republic and to simplify orientation in the tax 

system for taxpayers. 

 In the second and third part this thesis deals with double taxation. The second part 

describes the types of double taxation (national and international double taxation, legal 

and economic double taxation) and the methods of avoidance of double taxation (credit 

method and exemption method). The third part of this thesis focuses on agreements on 

avoidance of double taxation concluded between individual states. It describes two main 

contract models drawn up by international organisations (OECD and UN) and analyses 

them together with several agreements on the avoidance of double taxation concluded by 

Czech Republic. Own draft agreement on the avoidance of double taxation suitable for 

Czech Republic is attached in the end of this diploma thesis. 
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