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Úvod 

 Česká republika a Spolková republika Německo jsou nejen geografickými sousedy, 

ale i významnými hospodářskými partnery. K důvodům ekonomického propojení těchto 

dvou zemí patří bezpochyby hospodářská síla Německa a rostoucí proces globalizace, resp. 

evropeizace v našem prostoru. V souvislosti se svobodami garantovanými Evropskou unií 

se nabízí možnost pohybu, podnikání a případně zakládání nových obchodních společností 

přímo v Německu. V tomto kontextu je nutností uvažovat hlavně o tom, jakým způsobem 

a v jakém rozsahu dochází ke zdanění příjmů podnikajících obchodních společností. 

 Tématem této diplomové práce je porovnání české a německé právní úpravy 

týkající se zdanění příjmů obchodních společností. Téma je záměrně omezeno na obchodní 

společnosti, resp. společnost s ručením omezeným a její německý ekvivalent GmbH (tedy 

kapitálové obchodní společnosti), neboť zdanění příjmů právnických osob by 

představovalo námět pro rozsah diplomové práce až přespříliš široký. I přes toto zúžení je 

téma velmi obsáhlé, proto se diplomová práce zaměřuje na hlavní aspekty zdanění příjmů 

obchodních společností a opírá je o stěžejní ustanovení jednotlivých právních úprav tak, 

aby bylo možné dojít za použití příslušných předpisů k řešení i konkrétnějších otázek. 

K nejdůležitějším motivům ke zpracování tohoto tématu patří především nedostatek 

pramenů v českém jazyce, které by se zabývaly daní z příjmů právnických osob, resp. 

obchodních společností v Německu. Cílem této práce je analyzovat základy české a 

německé právní úpravy a komparovat je jak podobnou strukturou kapitol o daních z příjmů 

v jednotlivých zemích, tak krátkým shrnutím. Za tímto účelem je práce členěna do šesti 

kapitol. 

 První kapitola se zabývá českou úpravou zdanění příjmů právnických osob. 

Zároveň ve svých jednotlivých částech obsahuje teoretická východiska k jednotlivým 

pojmům a prvkům daňové konstrukce. 

 Druhá kapitola pojednává o problematice mezinárodního dvojího zdanění, a to 

hlavně z pohledu českého subjektu. 

 Třetí, čtvrtá a pátá kapitola tvoří zjevně nejrozsáhlejší a stěžejní část této diplomové 

práce. Nejprve dochází v jejich rámci k představení pramenů právní úpravy a následně 

k analýze dvou typů zatížení příjmů obchodních společností v Německu – daně z příjmů 

a živnostenské daně. V těchto částech se projevuje důvod zúžení tématu diplomové práce, 

protože německá právní úprava (např. v otázce základu daně) je odlišná pro některé 
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skupiny právnických osob a popisovat nuance i mezi nimi by bylo úkolem v rámci 

diplomové práce nemožným. 

 Šestá kapitola pak krátce shrnuje rozdíly mezi úpravami a uceleně zobrazuje 

obecný postup při výpočtu německé daně v porovnání s českou. 

 Vzhledem k povaze tématu čerpá diplomová práce ze tří typů zdrojů. Odborná 

literatura představuje základ pro teoretická východiska a otázky komplexnějšího 

charakteru. Významným zdrojem jsou i platné právní předpisy a v neposlední řadě, 

především u otázek statistických a aktuálních, bylo využito zdrojů elektronických. 

 Diplomová práce je zpracována podle právní úpravy platné a účinné k 1. 3. 2014. 
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1. Současná česká právní úprava týkající se daní z příjmů 

právnických osob 

1.1. Daň z příjmů právnických osob a její pozice v daňovém 

systému 

 Daň z příjmů právnických osob je spolu s daní z příjmů fyzických osob přímou 

daní důchodového typu. Daň přímá je v teorii často definována se svým protikladem, daní 

nepřímou. Přímá daň postihuje příjem (fyzické nebo právnické osoby) v okamžiku jeho 

vzniku, zatímco daň nepřímá příjem až v okamžiku jeho použití či upotřebení (příkladem 

pak může být daň z přidané hodnoty).
1
 Důchodový typ daně pak reflektuje, že předmětem 

daně (tedy skutečností, na základě níž lze daň uložit) je důchod – příjem. V neposlední 

řadě je třeba definovat pojem daň. Ačkoli je daň v běžném životě často užívána a její 

význam obecně znám, najít její jedinou a všezahrnující definici je prakticky nemožné.
2
 

Obvykle je chápána jako povinná, nenávratná, neúčelová a neekvivalentní platba do 

veřejných rozpočtů, jež je stanovena zákonem a slouží následně k úhradě 

celospolečenských potřeb.
3
 Německé právo, na rozdíl od českého, daň definuje v 

německém daňovém řádu („Abgabenordnung,“ dále jen „německý daňový řád“). Jedná se 

o peněžitá plnění, která nejsou protiplněním (neekvivalentnost), ale jsou uložena veřejnou 

mocí všem za účelem dosažení příjmů do veřejných rozpočtů a dotýkají se předmětů daně, 

se kterými zákon povinnost peněžitého plnění spojuje. Příjem do veřejných rozpočtů pak 

nemusí být hlavním účelem daně.
4
 

 Jak již bylo uvedeno, daň z příjmů právnických osob je příjmem veřejných 

rozpočtů. Její fiskální význam je nezanedbatelný, zvláště vezmeme-li v potaz, že se na 

celkovém výnosu daní a cel podílí více než jednou šestinou. Konkrétně v roce 2012 dosáhl 

výnos z daně z příjmů právnických osob 133,6 miliardy českých korun (srovnatelná částka 

k dani z příjmů fyzických osob nebo společně k daním spotřebním a energetickým).
5
 

                                                 
1
 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. Str. 157. 
2
 BOHÁČ, R. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Str. 91. 

3
 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. Str. 287. 
4
 § 3 odst. 1 německého daňového řádu. 

5
 K tomu blíže viz příloha č. 1 diplomové práce. 
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1.2. Prameny právní úpravy 

 Formálním pramenem práva jsou státem uznané formy, v nichž nalézáme právo. 

Pramenem práva s nejvyšším stupněm právní síly je v České republice ústavní pořádek, 

který tvoří vedle Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Ústava ČR“) i Listina základních práv a svobod (Usnesení předsednictva České 

národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb, dále jen 

„LZPS“) a další ústavní zákony. Ústavní pořádek prozařuje celým právním řádem, tudíž 

není možné se omezit jen na dále zmíněná ustanovení LZPS. Z pohledu daňového práva 

patří mezi nejdůležitější ustanovení čl. 4 LZPS, podle něhož mohou být povinnosti 

ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a 

svobod. Pravidlo pak konkretizuje LZPS v čl. 11 odst. 5, kde stanoví, že daně a poplatky 

lze ukládat jen na základě zákona. Základní prvky daňové konstrukce (o nichž pojednávají 

jednotlivé podkapitoly této práce) musí být tedy upraveny právní normou se silou zákona. 

Procesněprávní úpravu daňového práva nalezneme především v zákoně č. 280/2009 Sb., 

daňovém řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Daňový řád je 

předpisem subsidiárním k úpravě obsažené v jednotlivých hmotněprávních daňových 

zákonech. Použije se tedy jen v případě, jestliže jiný zákon neupravuje správu daní jinak.
6
 

Za zmínku rovněž stojí vztah daňového řádu ke správnímu řádu, jehož použití při správě 

daní vylučuje § 262 daňového řádu. Základním zákonným předpisem hmotněprávní 

úpravy daní z příjmů právnických osob je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Zákon o daních z 

příjmů se skládá ze sedmi částí (pro potřebu této práce je třeba zdůraznit zvláště význam 

druhé a třetí části týkající se daní z příjmů právnických osob a společných ustanovení). Při 

výpočtu výsledku hospodaření a následného základu daně sehrávají rovněž důležitou roli 

účetní předpisy (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

dále jen „zákon o účetnictví“). 

 Dalšími prameny daňového práva jsou podzákonné právní předpisy. Mezi ty patří 

především nařízení vlády, k jehož vydávání je vláda zmocněna čl. 78 Ústavy ČR, a 

vyhlášky ministerstev podle čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR.
7
 

 Součástí právního řádu jsou také ratifikované mezinárodní smlouvy podle čl. 10 

Ústavy ČR, které disponují aplikační předností před zákony (v případě kolize úpravy se 

                                                 
6
 § 4 daňového řádu. 

7
 Blíže k tématu viz BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. 

NOVOTNÝ, M. KOHAJDA a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. Str. 22 an. 
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použije mezinárodní smlouva, nedochází však k derogaci zákona). Z tohoto pohledu jsou 

dle obsahu stěžejní dva typy mezinárodních smluv, o administrativní spolupráci a o 

zamezení dvojího zdanění (k této viz samostatná kapitola diplomové práce).
8
 

 Další kategorií pramenů právní úpravy je právo evropské. Zde je nutné podotknout, 

že v oblasti daňového práva dochází k harmonizaci daní nepřímých. Důvodem jsou 

rozdílná ustanovení o nepřímých daních, která by mohla narušit základní zásady fungování 

jednotného vnitřního trhu Evropské unie, především volný pohyb zboží a služeb. V tomto 

duchu se nesou i ustanovení čl. 110 až 113 Smlouvy o fungování Evropské unie. Naproti 

tomu v případě daní přímých (tedy i daní z příjmů fyzických a právnických osob) dochází 

ke koordinaci úprav, a to jen v některých oblastech,
9
 protože k harmonizaci přímých daní 

chybí příslušná vůle jednotlivých členských států Evropské unie.
10

 

 V rámci daňového práva hrají významnou roli taktéž předpisy, které postrádají 

příslušnou obecnou závaznost a nejsou tudíž právními normami. Jedná se o pokyny dříve 

Ministerstva financí a od roku 2011 Generálního finančního ředitelství, které zavazují jim 

podřízené orgány finanční správy na základě zásady subordinace a nezakládají práva a 

povinnosti jemu nepodřízených subjektů (ačkoli jako vodítko, především pro odbornou 

veřejnost, svůj význam bezesporu mají).
11,12

 Povahu právně nezávazných předpisů mají 

taktéž informace, stanoviska a sdělení k zákonu o daních z příjmů. V této souvislosti je na 

místě také zmínit nepostradatelnost judikatury, která sice není taktéž právně závazná, ale 

silou své argumentační přesvědčivosti a autority soudu chování subjektů reguluje. 

1.3. Konstrukční prvky daně z příjmů právnických osob 

 Konstrukční prvky daní se dělí v odborné literatuře na základní prvky a ostatní 

prvky. Bez základních prvků nemůže žádná daň existovat, resp. je nemožné ji stanovit z 

hlediska hmotného práva. V literatuře však již nepanuje shoda, kolik a které z prvků jsou 

základní. Např. pražská učebnice finančního práva
13

 mezi ně řadí subjekt, předmět, daňový 

základ a daňovou sazbu a zmiňuje se, že je za základní někdy považována splatnost. Doc. 

JUDr. Radim Boháč Ph.D. na druhou stranu tvrdí, že splatnost daně je „institut spadající 

                                                 
8
 Seminář Doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D., zimní semestr 2013. 

9
 Příkladem může být směrnice 2011/96/EU ze dne 30.11.2011 o společném systému zdanění mateřských  

a dceřiných společností z různých členských států. 
10

 Blíže viz ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ a I. VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech 

EU z pohledu daňové harmonizace. Str. 421 an. 
11

 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. Str. 25. 
12

 Například Pokyn D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR. 
13

 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 
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do platební roviny správy daní... a nikoliv konstrukčním prvkem daně...“
14

 Sám pak řadí 

„mezi základní konstrukční prvky daní... subjekt, předmět, základ, sazbu, výpočet, období a 

rozpočtové určení. Mezi ostatní konstrukční prvky patří např. osvobození, minimální nebo 

maximální základ, odčitatelné a přičitatelné položky k základu nebo slevy či zvýšení 

daně...“
15

 V rámci této práce bude zohledněn širší výčet základních prvků (doc. JUDr. 

Radima Boháče, Ph.D.), kterým se budou věnovat následující podkapitoly. 

1.3.1. Subjekt daně z příjmů právnických osob 

 Mezi subjekty daně řadí pražská učebnice finančního práva
16

 poplatníka, plátce a 

ručitele. Poplatník a plátce byl vymezen zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Ten byl však překonán současným daňovým 

řádem, který sice oba pojmy používá, nově však opomíná jejich definici. Zákon o daních z 

příjmů rovněž oba pojmy používá, poplatníka pak popisuje výčtem. 

 Podle § 17 zákona o daních z příjmů, jež byl změněn v důsledku přijetí nového 

občanského zákoníku, jsou poplatníky daní z příjmů právnických osob (pro účely této 

práce se rozumí „poplatníkem daní z příjmů právnických osob“ „poplatník“): 

a) právnické osoby - všechny právnické osoby, nejen ty, u nichž existuje povinnost 

zápisu do obchodního rejstříku,
17

 

b) organizační složka státu, 

c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, 

d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona 

upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, 

e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond 

obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové 

spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, 

f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, 

g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo 

zřízena, poplatníkem. 

Zákon o daních z příjmů dále dělí poplatníky na daňové rezidenty a nerezidenty. Toto 

rozdělení má význam pro rozsah předmětu daně, protože daňoví rezidenti (právnické osoby 

se sídlem nebo místem vedení na území České republiky) mají daňovou povinnost, která se 

                                                 
14

 BOHÁČ, R. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Str.76.   
15

 BOHÁČ, R. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Str.78-79. 
16

 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 
17

 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo, str. 206. 
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vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak na příjmy 

plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Naproti tomu daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost 

jen k příjmům ze zdroje na území České republiky.
18

 

 Zákon zná také tzv. veřejně prospěšného poplatníka.
19

 Význam takového 

poplatníka spočívá v tom, že pro něj plynou určitá zvýhodnění, např. za stanovených 

podmínek jsou některé z jeho příjmů osvobozeny od daně
20

 nebo požívá výjimky z 

povinnosti podat daňové přiznání.
21

 Institut veřejně prospěšného poplatníka nahradil od 

1. 1. 2014 institut „poplatníka, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání“.  

 Za plátce se podle teorie považuje osoba, které je uložena povinnost vedle nebo 

namísto poplatníka odvést daň. Ekonomicky však zůstává zatížen příjem poplatníka. Proto 

se někteří autoři odborné literatury přiklání k názoru, že považovat plátce v tomto smyslu 

za subjekt daně není možné.
22

  

1.3.2. Předmět daně z příjmu právnických osob 

 „Předmětem daně je hospodářská skutečnost, na jejímž základě je možné uložit 

poplatníkovi daňovou povinnost. Z právního hlediska se ovšem jedná o typickou právní 

skutečnost vedoucí ke vzniku právního vztahu.“
23

 Předmět daně je absolutně nezbytným 

prvkem právní daňové konstrukce. Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy 

z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem,
24

 přičemž za příjmy se považuje 

peněžité i nepeněžité plnění.
25

 Zákon vymezuje předmět jak pozitivně, tak negativně, a v 

určitých případech rozdílně pro některé skupiny právnických osob: 

 Předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků (§ 18a zákona o daních z 

příjmů) jsou vždy příjmy: 

a) z reklamy, 

b) z členského příspěvku, 

c) v podobě úroku, 

d) z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku. 

                                                 
18

 § 17 odst. 2 - 4 zákona o daních z příjmů. 
19

 § 17a zákona o daních z příjmů. 
20

 § 18a zákona o daních z příjmů. 
21

 § 38mb zákona o daních z příjmů. 
22

 BOHÁČ, R. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Str. 80. 
23

 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. Str. 160. 
24

 § 18 zákona o daních z příjmů. 
25

 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. Str. 207. 
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Naopak zákon stanoví poměrně široký okruh příjmů, jež nejsou předmětem daně veřejně 

prospěšného poplatníka (např. dotace, příspěvek nebo jiná podpora z veřejných rozpočtů). 

Předmětem daně veřejně prospěšných poplatníků, kteří jsou zároveň veřejnou vysokou 

školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotnických služeb, obecně 

prospěšnou společností nebo ústavem, jsou všechny příjmy pouze s výjimkou investičních 

dotací. 

 U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň 

vybírána zvláštní sazbou daně.
26

 Předmět daně společníka veřejné obchodní společnosti 

nebo komplementáře komanditní společnosti tvoří příjmy k.s. případně v.o.s. 

 Jak už bylo uvedeno výše, zákon o daních z příjmů rovněž stanoví, jaké příjmy 

předmětem daně nejsou.
27

 Příkladem budiž příjmy získané nabytím akcií podle zákona 

upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby. 

 Od příjmů, jež nejsou předmětem daně, je nutné odlišovat příjmy od daně 

osvobozené
28

 a bezúplatné příjmy osvobozené od daně z příjmů.
29

 Bezúplatné příjmy tvoří 

nově předmět daně z příjmů (nejen) právnických osob. Tato změna souvisí se zrušením 

samostatné daně dědické a darovací a jejich inkorporací právě do daně z příjmů.
30

 

Bezúplatné příjmy získané děděním jsou od daně osvobozeny, od daně z příjmů je rovněž 

osvobozen bezúplatný příjem veřejně prospěšného poplatníka,
31

 pokud takové osvobození 

veřejně prospěšný poplatník uplatní.
32

 

1.3.3. Zdaňovací období 

 Zdaňovacím obdobím se rozumí „časový úsek, za který se zjišťuje předmět a základ 

daně...,“
33

 tedy období, za které se příslušná daň vyměří. U daní z příjmů právnických osob 

je zdaňovacím obdobím: 

a) kalendářní rok (období vždy od 1. ledna do 31. prosince daného roku), 

b) hospodářský rok (období trvající 12 měsíců, ale začínající 1. dnem měsíce jiného 

než je leden), 

                                                 
26

 § 36 zákona o daních z příjmů. 
27

 Podrobněji § 18 odst. 2 zákona o daních z příjmů. 
28

 § 19 zákona o daních z příjmů. 
29

 § 19b zákona o daních z příjmů. 
30

 Zákonné opatření senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a o změně některých zákonů. 
31

 § 19b odst. 2 písm. a), b) zákona o daních z příjmů. 
32

 § 19b odst. 3 zákona o daních z příjmů. 
33

 BOHÁČ, R. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Str. 86. 



9 

 

c) 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, nebo 

d) účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 

měsíců. (Účetní období je podle zákona o účetnictví 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců, pokud není v zákoně stanoveno jinak. Účetní období může 

být delší než 12 měsíců např. v případě, že bezprostředně předchází změně účetního 

období.)
34

 

1.3.4. Základ daně 

 Základem daně lze rozumět „určitým způsobem kvantifikovaný předmět daně...“
35

 

Ke kvantifikaci dojde buď vyjádřením v penězích (pak mluvíme o dani valorické, tj. případ 

i daně z příjmů) nebo nepeněžně (daň specifická – např. daň ze staveb a jednotek, kde je 

základem daně výměra zastavěné plochy v m
2
, § 10 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů).  

 Také zákon o daních z příjmů definuje základ daně. Jednou pro potřeby daně z 

příjmů fyzických osob, podruhé ve společných ustanoveních pro daně z příjmů osob 

fyzických i právnických. Vzhledem k tématu práce bude zmíněna definice druhá: 

 Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou 

předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady),
36

 a 

to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období.
37

 

 Výpočet základu daně je komplikovanou záležitostí zahrnující několik kroků. Při 

výpočtu základu daně se vychází u poplatníků, kteří vedou účetnictví, z výsledku 

hospodaření
38

 a u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, z rozdílu mezi příjmy a výdaji. 

Tato částka se dále upravuje (zvyšuje se nebo snižuje) podle dalších odstavců § 23 zákona 

o daních z příjmů. Vzhledem k rozsáhlosti úpravy si neklade tato práce za cíl do veškerých 

podrobností popsat výpočet základu daně i samotné daně, ale jen nastínit její koncepci. 

                                                 
34

 Např. dojde ke změně účetního období, jež je hospodářským rokem končícím 30. listopadem, na rok 

kalendářní. Tím je toto účetní období (a také zdaňovací období) dlouhé 13 měsíců. Více viz BRYCHTA, I., I. 

MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Meritum. Daň z příjmů 2013. Str. 159 an. 
35

 BOHÁČ, R. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Str. 83. 
36

 O výdajích (nákladech) pojednává podrobněji podkapitola 1.3.4.1. 
37

 § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů. 
38

 Průlomem v tomto směru je stanovení základu daně podle pomůcek. Podle judikatury je tento postup 

možný za splnění dvou podmínek: je nemožné stanovit základ daně dokazováním a to tím, že daňový subjekt 

porušil svou zákonnou povinnost. Více viz JAROŠ, T. Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální 

judikatury. Str. 20 an. 
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 Co je zahrnuto do základu daně z příjmů právnických osob? Zahrnují se do něj 

příjmy, a to jak peněžního, tak nepeněžního plnění (oceněného podle zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů), přičemž se příjmy získané směnou 

posuzují obdobně jako příjmy získané prodejem. Nepeněžním příjmem pronajímatele jsou 

výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele 

nad rámec smluveného nájemného a nehrazené pronajímatelem.
39

 

 Naopak do základu daně z příjmů právnických osob nejsou zahrnuty příjmy 

uvedené v § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů, kde stojí za zmínku příjmy poplatníků –

 rezidentů a stálé provozovny vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.  

 Tím však stanovení základu daně nekončí. Při jeho určení se výsledek hospodaření 

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýší o částky podle § 23 odst. 3 písm. a), sníží o částky 

podle § 23 odst. 3 písm. b) a může snížit o částky uvedené v § 23 odst. 3 písm. c) vše 

zákona o daních z příjmů.  

 Dále se základ daně snižuje o položky odečitatelné od základu daně.
40

 Těmi je 

daňová ztráta vzniklá a vyměřená v předchozích zdaňovacích obdobích, odpočet na 

podporu výzkumu a vývoje a odpočet na podporu odborného vzdělávání. 

 Ze základu daně sníženého za podmínek stanovených v § 34 lze následně odečíst 

hodnotu bezúplatného plnění
41

 poskytnutého: 

 buď právnickým osobám z důvodu jejich právní formy (obcím, krajům, 

organizačním složkám státu), 

 právnickým osobám na určitý účel (vědy a vzdělání, výzkumný a vývojový účel, 

kultury, školství atd.) nebo 

 fyzickým osobám na zvláštní účel (provozující školy a školská zařízení atd.).
42

 

V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % základu daně sníženého podle § 34 zákona o dani z 

příjmů. 

 Nakonec se zaokrouhlí základ daně na celé tisíce směrem dolů.
43

 

1.3.4.1. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů 

 Příjmy jsou jen jednou stranou rovnice při výpočtu základu daně z příjmů 

právnických osob. Druhou stranou jsou výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (dále 

                                                 
39

 § 23 odst. 6 zákona o daních z příjmů. 
40

 § 34 zákona o daních z příjmů. 
41

 § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. 
42

 PELC, V. a P. PELECH. Daně z příjmů s komentářem. Str. 327-328. 
43

 § 20 odst. 11 zákona o daních z příjmů. 
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jen „výdaje na dosažení“), které musí rovněž s příjmy vykazovat dostatečnou časovou a 

věcnou souvislost. Takové výdaje na dosažení se odečtou od příjmů ve výši prokázané 

poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.
44

 Zákon uvádí ve 

dvou demonstrativních výčtech, které výdaje jsou výdaji na dosažení a které ne.
45

 

 Do výdajů na dosažení lze zahrnout například: 

 odpisy hmotného majetku, 

 zůstatková cena hmotného majetku (s výjimkami), 

 členský příspěvek, 

 výdaje na sociální a pracovní podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby 

odpočinku zaměstnanců, 

 škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení 

policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření 

stanovených zvláštními předpisy, 

 pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle zvláštních 

právních předpisů, 

 výdaje na pracovní cesty 

 a další. 

Naopak se nezahrnou do výdajů na dosažení mimo jiné: 

 výdaje na pořízení hmotného majetku a nehmotného majetku (s výjimkami 

uvedenými v § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů, tedy demonstrativním výčtu 

možných výdajů na dosažení), 

 výdaje na zvýšení základního kapitálu, 

 vyplácené podíly na zisku 

 a další. 

 V tomto kontextu je taktéž nutné zmínit, že od 1. 1. 2008 (v souvislosti s přijetím 

zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

dochází k rozšíření tzv. editační povinnosti správce daně. Této povinnosti odpovídá 

oprávnění poplatníka v zákonem stanovených případech požádat místně příslušného 

správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení důsledků pro daňového 

poplatníka vyplývajících z rozhodných daňových skutečností. V této oblasti se jedná 

o § 24a (závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů, které nelze přiřadit pouze ke 

                                                 
44

 § 24 odst. 1 věta první zákona o daních z příjmů. 
45

 § 24, resp. § 25 zákona o daních z příjmů. 
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zdanitelným příjmům) a § 24b zákona o daních z příjmů (závazné posouzení poměru 

výdajů spojených s provozem nemovité věci).
46

 

1.3.4.2. Daňové odpisy 

 Zatímco odpisy účetní se snaží sledovat reálné opotřebení majetku, odpisy daňové 

mají funkci odlišnou. „Metody daňových odpisů zohledňují fiskální zájmy státu i přístup 

státu ke stimulování investiční činnosti podnikatelských subjektů.“
47

 Opět vzhledem 

k rozsáhlosti problematiky není možné v rámci této diplomové práce zohlednit všechny 

aspekty odepisování. 

 Zákon o daních z příjmů rozlišuje mezi odepisováním majetku hmotného 

a nehmotného.  

 Hmotný majetek: 

 Základem pro odepisování hmotného majetku je samozřejmě jeho vymezení. 

Stěžejním se stává především pro vyřešení otázky, zda bude výdaj jednorázový nebo 

dlouhodobý určený k odpisu. Zákon řadí mezi hmotný majetek:
48

 

a) samostatné movité věci a jejich soubory za podmínek, že je jejich vstupní cena 

vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok, 

b) budovy, domy a jednotky nezahrnující pozemek, 

c) stavby, s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa a oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a 

myslivosti, které je drobnou stavbou, 

d) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky, 

e) dospělá zvířata a jejich skupiny za podmínky, že jejich vstupní cena je vyšší než 

40 000 Kč, 

f) tzv. jiný majetek (např. technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, 

pískoven a hlinišť a technické rekultivace). 

 Novinkou zákona je osoba odpisovatele, který je vymezen v § 28 odst. 1 zákona o 

daních z příjmů. 

 Naopak vyloučeným z odepisování je hmotný majetek uvedený v § 27 zákona o 

daních z příjmů. 

 Nehmotný majetek: 

                                                 
46

 Závazné posouzení u daní z příjmů (editační povinnost) od 1.1.2008. FINANČNÍ SPRÁVA [online]. 2007 

[cit. 2014-03-26]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-

prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2007/zavazne-posouzeni-u-dani-z-prijmu-2388. 
47

 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. Str. 212. 
48

 § 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů. 
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 Nehmotný majetek je v § 32a zákona o daních z příjmů vymezen 4 pojmovými 

znaky: 

1) Věcně – jedná se o zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako 

nehmotný majetek vymezený zákonem o účetnictví, 

2) hodnotově - vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč, 

3) nabývacím titulem - nehmotný majetek nabytý úplatně, vkladem člena obchodní 

korporace, tichého společníka, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo 

vytvořen vlastní činností za účelem dalšího obchodování s ním nebo k jeho 

opakovanému poskytování, 

4) použitelností delší než 1 rok.
49

 

 Z hlediska daňových odpisů není považován za nehmotný majetek naopak goodwill 

(rozdíl mezi oceněním obchodního závodu a dluhů, a souhrnem jeho individuálně 

přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy), povolenky na emise 

skleníkových plynů
50

 a preferenční limit.
51

 

 Princip odpisování: 

 Poplatník není povinen uplatnit odpisy, může odpisování dokonce přerušit. Pak ale 

musí pokračovat v odpisování způsobem, jako by ani přerušeno nebylo.
52

 V prvním roce 

odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v příloze 

č. 1.
53

 Podle odpisových skupin se liší i doba odpisování. Minimálně činí: 

Pro odpisovou skupinu Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Tabulka 1: Odpisové doby podle § 30 odst. 1 zákona o daních z příjmů. 

  Poplatník pak zvolí pro každý nově pořízený hmotný majetek (hmotným 

majetkem se stávají věci až uvedením do stavu způsobilého obvyklému užívání včetně 

                                                 
49

 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Meritum. Daň z příjmů 2013. Str. 395. 
50

 Podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
51

 Podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
52

 § 26 odst. 8 zákona o daních z příjmů. 
53

 § 30 zákona o daních z příjmů. 
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splněním zákonných požadavků - automobil lze tak například začít odpisovat až po 

přidělení registrační značky
54

) způsob odpisování. A to buď podle § 31 rovnoměrné 

(lineární) odpisování nebo podle § 32 zákona o daních z příjmů zrychlené (degresivní) 

odpisování. Zvolený druh odpisování nemá vliv na dobu odpisování, ale na výši odpisů v 

jednotlivých letech. U zrychleného odpisování jsou v prvním roce odpisované částky vyšší 

než v letech dalších a to podle koeficientů uvedených v zákoně. Zákon zná rovněž v něm 

určených případech možnost pro prvního odpisovatele použít v prvním roce zvýšený odpis.  

 Pro nehmotný majetek platí pravidla uvedená v § 32a zákona o daních z příjmů. 

Odpisové doby jsou pro jednotlivé skupiny nehmotného majetku stanoveny podle počtu 

měsíců.
55

 

1.3.5. Sazba daně 

 „Daňová sazba je měřítko, pomocí něhož se stanoví z daňového základu daň.“
56

 Pro 

rok 2014 činí sazba daně z příjmů právnických osob 19 %. Tato sazba se uplatní na základ 

daně, který lze snížit o daňovou ztrátu za předchozí zdaňovací období, o odpočet na 

podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu dobrého vzdělávání (za podmínek 

§ 34 an. zákona o daních z příjmů), o odpočet bezúplatných plnění na obecně prospěšné 

účely. Při stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období 

nebo období, za něž je podáváno daňové tvrzení.
57

 

 Zákon o daních z příjmů zná i speciální sazby daně:
58

 

 5 % pro investiční fondy, 

 5 % pro zahraniční investiční fond, založený v jiném členském státě EU, Norsku 

nebo Islandu, 

 5 % pro fond penzijní společnosti nebo instituce penzijního pojištění s výjimkou 

penzijní společnosti, 

 5 % pro poplatníka na tu část základu daně zdaňovacího období, kdy byl 

investičním fondem, 

 15 % pro samostatný základ daně podle § 20b zákona o daních z příjmů. 

 Z tohoto lze i vyvodit, že sazba daně z příjmů právnických osob je diferencovaná. 

                                                 
54

 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Meritum. Daň z příjmů 2013. Str. 325. 
55

 § 32a odst. 4 zákona o daních z příjmů. 
56

 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. Str. 160. 
57

 § 21 odst. 6 zákona o daních z příjmů. 
58

 § 21 odst. 2 - 5 zákona o daních z příjmů, za splnění dalších podmínek. 
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1.3.5.1. Zvláštní sazba daně 

 Zvláštní sazba daně (srážková daň) se uplatní na příjmy právnických osob, které 

nejsou zdaněny některou z výše popsaných sazeb daně. Jedná se v podstatě o dvě skupiny 

příjmů právnických osob; o příjmy daňových nerezidentů a z příjmů určených věcně.
59

 Ve 

většině případů činí 15 %, 5 % pak u finančního leasingu, 35 % u tzv. rezidentů z 

daňových rájů
60

 a 19 % u veřejně prospěšných poplatníků (mimo obce, kraje nebo 

poplatníka podle § 18a odst. 5 zákona o daních z příjmů) a společenství vlastníků jednotek 

pro úrokový příjem z účtu. Specifickou vlastností srážkové daně je, že jí sráží přímo plátce 

daně a nikoliv poplatník a takový příjem už není zahrnut do poplatníkova daňového 

tvrzení.
61

 

1.3.6. Rozpočtové určení 

 Jak již bylo zmíněno výše i rozpočtové určení daně lze považovat za konstrukční 

prvek daní a „znamená, do kterého z veřejných fondů (rozpočtů) plyne výnos z daně a zda 

celý výnos plyne do určitého fondu nebo zda se fondy ve stanoveném poměru o výnos 

dělí.“
62

 

 Daně jsou obecně příjmem státního rozpočtu, neboť zákon stanoví, že „příjmy 

státního rozpočtu tvoří, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, výnosy daní včetně 

příslušenství...“
63

 Speciální úprava vztahující se k daním z příjmů právnických osob se pak 

nachází v § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého náleží krajům podíl 8, 92 % a 

obcím 23, 58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob včetně 

daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 

1.3.7. Výpočet daně  

 Účelem této podkapitoly je shrnout některé výše uvedené skutečnosti a ukázat, 

jakým způsobem se obecně dopracujeme k finální dani z příjmů právnické osoby. 

1. Základem pro výpočet daně je výsledek hospodaření (případně rozdíl mezi příjmy a 

výdaji). 

                                                 
59

 § 36 odst. 1, resp. § 36 odst. 2 zákona o daních z příjmů. 
60

 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Meritum. Daň z příjmů 2013. Str. 32. 
61

 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. Str. 216. 
62

 RADVAN, Michal. Finanční právo a finanční správa - berní právo. Str. 35. 
63

 § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Výsledek hospodaření se následně upraví o příjmy, které nejsou předmětem daně, 

příjmy od daně osvobozené a o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Tím 

se dopracováváme k základu daně. 

3. Od základu daně se dále odečtou položky odečitatelné od základu daně (daňová 

ztráta a částka na podporu výzkumu, vývoje a odborného vzdělávání). 

4. Od sníženého základu daně lze rovněž odečíst hodnotu bezúplatného plnění 

poskytnutého na obecně prospěšné účely. 

5. Z takto upraveného základu daně se podle příslušné daňové sazby vypočte daň. 

6. Vypočtenou daň lze však dále snížit slevami na dani. 

7. Tímto způsobem snížená daň je konečnou daní z příjmů právnické osoby. Daň se 

však nepředepíše a neplatí, pokud nepřesáhne částku 200 Kč (institut minimální 

výše daně, § 38b zákona o daních z příjmů).
64

 

1.3.7.1. Slevy na dani 

 Vypočtenou daň z příjmů právnické osoby (tedy nikoli základ daně!) lze snížit 

o slevy na dani. Prvním titulem pro poskytnutí slevy na dani je zaměstnávání zaměstnance 

se zdravotním postižením. Sleva na dani pak činí 18 000 Kč nebo 60 000 Kč za 

zaměstnance podle stupně postižení a částku podle průměrného přepočteného počtu 

zaměstnanců se zdravotním postižením.
65

 Druhým titulem je sleva na dani pro poplatníky, 

jimž byl poskytnut příslib investiční pobídky. Zákon rozlišuje nového investora, který 

zahájil podnikání právě pro příslib investiční pobídky a podnikatele, který podnikal ještě 

před poskytnutím příslibu.
66

 Slevu na dani lze uplatňovat po dobu deseti po sobě 

následujících zdaňovacích obdobích a může dosáhnout i výše daňové povinnosti. Nesmí 

však přesáhnout míru veřejné podpory vztáhnutou ke skutečně vynaloženým nákladům ani 

maximální výši podpory stanovenou rozhodnutím.
67

 

1.3.8. Splatnost daně a zálohy na daň 

 Splatnost je definována jako „okamžik, se kterým právní předpis spojuje provedení 

příslušné platební povinnosti poplatníkem.“
68

 Dle § 135 odst. 3 daňového řádu je daň 

splatná ve lhůtě pro podání řádného daňového tvrzení (více viz kapitola 1.4.1.). 

                                                 
64

 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Meritum. Daň z příjmů 2013. Str. 156. 
65

 § 35 zákona o daních z příjmů. 
66

 § 35a, resp. § 35b zákona o daních z příjmů. 
67

 § 35a odst. 3, 4, resp. § 35b odst. 4, 5 zákona o daních z příjmů. 
68

 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ, R. BOHÁČ, P. NOVOTNÝ, M. KOHAJDA 

a P. VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. Str. 162. 
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 Daň se však neplatí jednorázově, ale ve formě záloh, které zajišťují nejen řádné 

průběžné financování veřejných rozpočtů, ale i větší efektivitu při jejich vybírání než by 

tomu bylo u jednorázových plateb. 

 Zálohy se platí v rámci tzv. zálohového období. Zálohové období je období od 

prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání 

za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v 

následujícím zdaňovacím období. Neshoduje se tedy se zdaňovacím obdobím. Při určení 

výše záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti. Zaplacené zálohy na daň v 

průběhu zdaňovacího období se po jeho skončení započítávají na úhradu skutečné výše 

daně. Zálohy na daň se spravují jako daň podle daňového řádu.
69

 

 Výše záloh je uvedena v následující tabulce: 

 

Poslední známá daňová povinnost Výše zálohy na daň 

Nepřesáhla 30 000 Kč + pro obce a kraje 

jako poplatníky. 
Neplatí se. 

Přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 

Kč. 

40 % poslední známé daňové povinnosti. První 

záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce 

zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. 

dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. 

Přesáhla 150 000 Kč. 

¼ poslední známé daňové povinnosti. Zálohy 

jsou splatné do 15. dne třetího, šestého, 

devátého a dvanáctého měsíce zdaňovacího 

období. 

Tabulka 2: Výše záloh podle § 38a zákona o daních z příjmů. 

1.4. Správa daně z příjmů právnických osob 

 Správou daní se rozumí „postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a 

zabezpečení jejich úhrady.“
70

 Je upravena jak v daňovém řádu, tak v zákoně o daních z 

příjmů. Místní příslušnost správce daně se u právnické osoby řídí jejím sídlem. Sídlem se 

rozumí „adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo 

obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se 

tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.“
71

 Je-li však předmětem daně věc nemovitá, je 

místně příslušným správce daně, v jehož územní působnosti se daná nemovitá věc nachází. 

Správce daně je příslušný finanční úřad podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 

                                                 
69

 § 38a zákona o daních z příjmů. 
70

 § 1 odst. 2 daňového řádu. 
71

 § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu. 
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České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční správě“), jímž 

došlo od 1. 1. 2013 k zavedení struktury orgánů Finanční správy
72

 (namísto původních 

finančních orgánů). 

1.4.1. Daňová podání daňového subjektu v nalézacím řízení 

 Během daňového řízení nalézacího rozlišujeme tři základní druhy podání daňového 

subjektu:
73

 

1. Řádné daňové tvrzení, 

2. opravné daňové přiznání, 

3. dodatečné daňové tvrzení. 

1.4.1.1. Řádné daňové tvrzení (§ 135 an. daňového řádu) 

 Daňovým tvrzením se vyjadřuje povinnost daňového subjektu stanovit si svou daň. 

Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá 

nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Daňové tvrzení za zdaňovací období v délce 

nejméně 12 měsíců se podává do 3 měsíců po jeho uplynutí. Lhůta je prodloužena na 6 

měsíců u daňového subjektu, „který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce.“
74

  

 Zákon o daních z příjmů obsahuje speciální úpravu týkající se podání daňového 

přiznání. Mimo jiné upravuje, které skupiny poplatníků nemají povinnost podat daňové 

přiznání: 

a) veřejně prospěšný poplatník, pokud 

 1. má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně 

 osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní 

 sazby daně, a 

 2. nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9, 

b) společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou 

předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána 

srážkou podle zvláštní sazby daně, 

c) veřejná obchodní společnost, 

                                                 
72

 Těmi jsou Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, finanční úřady a Specializovaný 

finanční úřad. 
73

 Daňový subjekt je osoba, kterou zákon označuje za daňový subjekt, poplatníka nebo plátce. (§ 20 

daňového řádu). 
74

 § 136 odst. 2 daňového řádu. 
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d) zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace za období od rozhodného dne 

přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno 

jinak.
75

 

1.4.1.2. Opravné daňové přiznání (§ 138 zákona o daních z příjmů) 

 V případě, že se daňový subjekt dopustí ve svém daňovém přiznání chyby (špatně 

stanoví základ daně nebo samotnou daň), může ji před zákonnou lhůtou pro podání 

řádného daňového tvrzení opravit daňovým přiznáním opravným. Dále se postupuje podle 

opravného daňového přiznání. Tímto způsobem lze nahradit chybná přiznání i několikrát. 

 Správce daně následně vyměří daň. Jestliže se vyměřená daň neliší od daně tvrzené, 

nemusí vyměřenou daň oznamovat správce daně daňovému subjektu.
76

 V případě, že je 

vyměřená daň vyšší než tvrzená, je vyměřená daň splatná v náhradní lhůtě do 15 dnů od 

nabytí právní moci platebního výměru.
77

 

1.4.1.3. Dodatečné daňové tvrzení 

 „Součástí doměřovacího řízení je dodatečné daňové tvrzení, za které se považuje 

dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování.“
78

 V tomto případě 

pamatuje zákonodárce na situaci, kdy zjistí daňový subjekt (dodatečně), že má být daň 

odlišná od poslední známé daně. Daňový subjekt je povinen podat dodatečné daňové 

přiznání (a ve stejné lhůtě i rozdíl uhradit) do konce měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém zjistil, že daň má být vyšší než poslední známá daň (§ 141 odst. 1 daňového řádu). 

Naopak je oprávněn k dodatečnému daňovému přiznání v případě zjištění daně nižší. 

Zákon stanoví další podmínky podávání dodatečného daňového tvrzení. 

1.5. Specifika zdanění příjmů společnosti s ručením omezením 

 Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník) a zákon o obchodních korporacích (Zákon č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon 

o korporacích“). Jimi došlo k zavedení nové právní úpravy, která se dotkla i obchodních 

společností. § 1 odst. 1 zákona o korporacích rozděluje obchodní korporace na obchodní 

společnosti a družstva. Obchodní společností je i společnost s ručením omezeným, kterou 

zákon rozumí „společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v 
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 § 38mb zákona o daních z příjmů. 
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 § 140 daňového řádu. 
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 § 139 odst. 3 daňového řádu. 
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jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, 

kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.“
79

 

 Společnost s ručením omezením je jako právnická osoba poplatníkem daně z 

příjmů právnických osob. Základ daně se určí úpravami podle zákona o daních z příjmů z 

výsledku hospodaření, kterým je hrubý účetní zisk (tedy zisk ještě před zdaněním). 

Po odečtení daně lze zisk k rozdělení mezi společníky (jehož výše je určena valnou 

hromadou) rozdělit v poměru podílů společníků. Společenská smlouva může stanovit jinak 

(§ 161 odst. 1 zákona o korporacích). Nestanoví-li zákon nebo společenská smlouva jinak, 

svolává valnou hromadu minimálně jednou za účetní období jednatel, přičemž valná 

hromada musí projednat účetní závěrku do šesti měsíců od posledního dne předchozího 

účetního období (§ 181 zákona o korporacích).
80

 

 Zvláštní sazbě daně (15 %) podléhá zdanění podílu na zisku vypláceného 

společníkům společnosti s ručením omezením. Jedná se o daň srážkovou, srazí ji tedy 

přímo společnost s ručením omezením jako plátce daně (§ 36 odst. 2 písm. b), § 38c odst. 1 

zákona o daních z příjmů). 
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 § 132 odst. 1 zákona o korporacích. 
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 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Meritum. Daň z příjmů 2013. Str. 171-172. Upraveno 

podle nové právní úpravy. 
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2. Mezinárodní dvojí zdanění 

 O dvojím zdanění se jedná, „jestliže tentýž předmět daně, tzn. příjem nebo majetek, 

je více než jednou podroben zdanění stejnou nebo obdobnou daní.“
81

 Mezinárodní dvojí 

zdanění je pak způsobeno konfliktem právních řádů dvou nebo více států. Tuto kolizi je 

třeba řešit, neboť se dvojí zdanění negativně dotýká přeshraničních hospodářských vztahů. 

Problém se nejmarkantněji projevuje právě u daní z příjmů, protože si především v této 

oblasti udržují státy (i přes obecnou harmonizaci či koordinaci daní právem Evropské unie) 

autonomii v právní úpravě.
82,83

 V neposlední řadě je třeba zmínit, že regulace dvojího 

zdanění slouží i k eliminaci možných daňových úniků.
84

 

 Mezinárodnímu dvojímu zdanění se brání hned třemi druhy opatření - 

vnitrostátními, dvoustrannými a mnohostrannými: 

 U vnitrostátních opatření sám vnitrostátní právní předpis zamezí dvojímu zdanění, 

a to zejména tím, že zaplacenou daň v zahraničí započítá nebo příslušný příjem od 

domácí daňové povinnosti osvobodí. Více viz kapitola 2.1.  

 Dvoustranná opatření představují zřejmě nejčastější právní úpravu problematiky 

dvojího zdanění. Nejlépe dokážou totiž reflektovat potřeby právních řádů a styků 

obou států vyjádřené v ustanoveních dvoustranné mezinárodní dohody. Dohody 

mezi vyspělými státy se většinou uzavírají podle vzorové smlouvy OECD, smlouvy 

mezi vyspělými a rozvojovými státy (případně mezi rozvojovými státy navzájem) 

zase podle doporučení a vzorové smlouvy OSN.
85

 

 V případě mnohostranných opatření jsou činné hlavně OSN, OECD, EU a jiné 

mezinárodní organizace a instituce.
86

 

 

 K vyloučení mezinárodního dvojího zdanění se používá v zásadě dvou metod: 

 U metody vynětí (angl. exemption) se „příjem zdaněný v zahraničí nezahrne do 

daňového základu ve státě příjemce.“
87

 

 Metoda započtení (angl. credit) spočívá v tom, že do základu daně se započtou 

veškeré příjmy jak z domácích, tak ze zahraničních zdrojů. Ze společného základu 
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se pak vyměří daň a až od ní se odečte částka, kterou subjekt zaplatil jako daň v 

zahraničí. Tato metoda je v současnosti upřednostňována a to ze jména z důvodu 

zachování neutrality, neboť (na rozdíl od metody vynětí) podléhají všichni daňoví 

rezidenti stejnému zdanění, ať už pochází zdroj jejich příjmů ze zahraničí nebo z 

České republiky. 
88

 

2.1. Česká právní úprava zamezující mezinárodnímu dvojímu 

zdanění 

  Vnitrostátní opatření zamezující mezinárodnímu dvojímu zdanění se vyskytovalo i 

v českém právním řádu, ale platilo jen do konce roku 2000. V současnosti použití takové 

úpravy podmiňuje český právní řád existencí příslušné mezinárodní smlouvy, sám zákon 

pak stanoví technické parametry použití metody vynětí nebo zápočtu (§ 38f zákona o 

daních z příjmů).
89

 

 Určitý případ vnitrostátního opatření nezávislého na existenci mezinárodní smlouvy 

však český právní řád přeci jen zná. Daňoví rezidenti mohou přičíst daň zaplacenou v 

zahraničí k výdajům, které souvisí s příjmy zahrnutými do základu daně nebo 

samostatného základu daně, a to v rozsahu, v němž nebyla započtena podle § 38f zákona o 

daních z příjmů.
90

 

2.2. Zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů v česko-

německém kontextu 

 Mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německa existuje platná 

dvoustranná mezinárodní smlouva (Smlouva mezi Československou socialistickou 

republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z 

příjmu a z majetku, uveřejněná v předpise č. 18/1984 Sb., dále jen „česko-německá 

smlouva“). 

 V kontextu diplomové práce je stěžejní zejména článek 23 česko-německé 

smlouvy, resp. odst. 2, který se vztahuje na osoby mající bydliště nebo sídlo na území 

České republiky.  

 Metoda vynětí se uplatní na všechny příjmy (s výjimkou případů uvedených v 

druhé odrážce) z Německa a majetkové hodnoty umístěné na území Německa, které 
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mohou být zdaněny podle česko-německé smlouvy Německem. Česká republika 

však může na ostatní příjmy takové osoby použít tu sazbu daně, která by se byla 

použila, kdyby takové příjmy vyňaty nebyly. 

 Na druhou stranu příjmy z Německa, které podle čl. 10 (dividendy), čl. 12 (licenční 

poplatky), čl. 13 odst. 3 (zisky ze zcizení podílů na společnosti mající sídlo v 

jednom smluvním státě), čl. 16 (odměny členů dozorčí a správní rady) a čl. 17 

(umělci a sportovci) česko-německé smlouvy mohou být zdaněny Německem, se 

zahrnou do daňového základu při stanovování české daně, ale zaplacená daň v 

Německu se odečte (započte) od vypočtené české daně. „Částka, která se započte, 

však nemůže překročit takovou část daně vypočtené před započtením, která 

poměrně připadá na tyto příjmy podléhající zdanění v“
91

 Německu. 
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3. Prameny německé daňové právní úpravy 

 Příjmy právnických osob v Německu podléhají v zásadě dvěma druhům daní - dani 

z příjmů právnických osob (zvýšenou navíc o solidární příplatek) a dani živnostenské (též 

někdy nazývané daní obchodní). 

 Stejně jako v části o české právní úpravě je stěžejní začít obecně o formálních 

pramenech práva, v nichž nacházíme německou daňovou právní úpravu. Tato práce se 

soustředí na dva stěžejní prameny – ústavu a zákony – především zákon o daních z příjmů 

(„Einkommensteuergesetz“, dále jen „německý zákon o příjmech“) zákon o daních z 

příjmů právnických osob („Körperschaftsteuergesetz“, dále jen „německý zákon o 

příjmech PO“)
92

 a zákon o živnostenské dani („Gewerbesteuergesetz“). 

3.1. Ústavní základy zdanění v Německu  

 Německou ústavou je Základní zákon Spolkové republiky Německo („Grundgesetz 

für die Bundesrepublik Deutschland“ dále jen „základní zákon“). V Německu jako 

federálním státě rozlišujeme dvě úrovně zákonodárství - zákonodárství Spolku a zemí. 

Základní zákon stanoví, že zákonodárnou pravomoc mají jednotlivé země, pokud jí 

základní zákon nepropůjčí Spolku.
93

 Tak se děje na základě tzv. výlučného nebo 

konkurujícího zákonodárství Spolku („ausschließliche oder konkurrierende 

Gesetzgebung“). V oblastech výlučného zákonodárství Spolku mohou země vydávat právní 

předpisy jen, jsou-li k tomu výslovně zmocněny spolkovým zákonem.
94

 U konkurujícího 

zákonodárství mohou vydávat země právní předpisy, pokud nevyužil svého zákonodárného 

oprávnění v zákoně Spolek. Spolek má výlučnou zákonodárnou pravomoc v oblasti cel a 

finančních monopolů a konkurující v oblasti ostatních daní („übrigen Steuern“), pokud mu 

z nich zcela nebo zčásti náleží výnos nebo za podmínek čl. 72 odst. 2 základního 

zákona
95,96

 (výraz „ostatní daně“ naznačuje, že základní zákon chápe pojem daň široce, 

neboť do ní zahrnuje i clo
97

). V základním zákoně, na rozdíl od českého ústavního 

pořádku, nenajdeme ustanovení, které by výslovně uvedlo, že lze daně ukládat jen na 
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základě zákona. Vyplývá to však implicitně z přesného rozdělení daňového zákonodárství 

mezi Spolek a země.
98

 

3.2. Daňové zákony v Německu 

 Obecným zákonem, který upravuje daně z příjmů v Německu je německý zákon o 

příjmech. Speciálním zákonem je pak německý zákon o příjmech PO.
99

 Jejich použití je 

však komplikovanější. Německý zákon o příjmech PO obsahuje taxativní výčet osob 

(resp. útvarů, neboť část z nich nepožívá právní subjektivity), na které se zákon vztahuje 

(viz kapitola 4.1.1.). Do tohoto výčtu nelze zařadit osobní společnosti 

(„Personengesellschaft“), mezi které patří především veřejná obchodní společnost („offene 

Handelsgesellschaft“), komanditní společnost („Komanditgesellschaft“), společnost 

občanského práva („Gesellschaft bürgerlichen Rechts“) apod. Tyto společnosti nepodléhají 

jak německému zákonu o příjmech, tak německému zákonu o příjmech právnických osob. 

Jejich příjmy se započítají do příjmů společníků a ti jsou následně zdaněni bezprostředně 

německým zákonem o příjmech (resp. německým zákonem o příjmech PO, jestliže jsou 

společníky společností podléhajících dani podle německého zákona o příjmech PO).
100

  

 Specifickým zákonem je zákon o živnostenské dani. Vztahu mezi daní 

živnostenskou a daní z příjmů se věnuje diplomová práce dále. 

 Za zmínku v tomto ohledu rovněž stojí význam obchodního zákoníku 

(„Handelsgesetzbuch“, dále jen „německý obchodní zákoník“), jež určuje např. účetní 

principy,
101

 stejně jako další soukromoprávní základy stanovující formu obchodních 

společností apod. 

3.3. Ostatní právní předpisy a vnitřní instrukce 

 Co se týče evropského práva, platí obdobně, co již bylo napsáno v kapitole o 

českých pramenech práva. Daně z příjmů jsou předmětem úpravy evropského práva spíše 

okrajově. V tomto ohledu je stěžejní čl. 24 základního zákona. 

 Základní zákon se o mezinárodním právu veřejném zmiňuje na několika místech. 

Prvním relevantním ustanovením je čl. 25, podle kterého jsou obecná pravidla 

mezinárodního práva veřejného součástí německého (spolkového) práva, mají přednost 

před zákonem a jsou bezprostředně závazná pro obyvatele spolku. Obecná pravidla tu však 
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odkazují na závazné a obecně uznávané právní zásady, přičemž ona „obecnost“ odkazuje 

na otázku rozšířenosti takových norem mezi státy mezinárodního společenství, nikoliv na 

obecnou část mezinárodního práva veřejného (prameny práva, subjekty atd.).
102

 

 Druhá důležitá norma je obsažena v § 59 odst. 2 základního zákona. Podle ní je 

třeba k účinnosti mezinárodních smluv politického charakteru a mezinárodních smluv o 

otázkách, k jejichž úpravě by jinak bylo třeba přijetí spolkového zákona, souhlas ve formě 

spolkového zákona. Zde není rozhodující, jakým způsobem rozděluje základní zákon 

zákonodárnou příslušnost mezi Spolek a země (viz kapitola 3.1.1.), ale zda v konkrétním 

případě na sebe může převzít Spolek povinnost uvedenou v mezinárodní smlouvě jen 

zákonem. 
103

 Již podle toho, co bylo uvedeno o potřebnosti zákonného zakotvení daní (v 

kapitole 3.1.1.), je patrné, že sem budou taktéž patřit mezinárodní smlouvy dotýkající se 

daní (např. mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění). 

 Především z hlediska výkladu je významná tvorba finančních úřadů ve formě 

směrnic („Richtlinien“) a nařízení („Erlasse“). Jak již bylo naznačeno, tyto dokumenty 

obecnou právní závazností nedisponují, jsou však závazné směrem dovnitř - pro finanční 

úřady při aplikaci norem daňového práva.
104
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4. Daň z příjmů právnických osob v Německu 

4.1. Konstrukce daně z příjmů právnických osob 

4.1.1. Subjekt daně 

 Německé právo rozlišuje subjekty s tzv. neomezenou a omezenou daňovou 

povinností („unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht“), které odpovídají do značné 

míry rezidentům a nerezidentům podle práva českého. Příjmy subjektů s neomezenou 

daňovou povinností podléhají dani z příjmů právnické osoby, ať už se jedná o příjmy ze 

zdrojů ze zahraniční nebo Německa. Výjimkou jsou příjmy, které jsou vyloučené z důvodu 

zamezení dvojího zdanění.
105

  

 Subjekty s neomezenou daňovou povinností jsou subjekty, které mají sídlo nebo 

své vedení v Německu a zároveň patří do některé z následujících kategorií:
106

 

1) Právnické osoby soukromého práva: 

 Kapitálové obchodní společnosti - akciová společnost („Aktiengesellschaft“), 

společnost s ručením omezením („Gesellschaft mit beschränkter Haftung“), 

Evropská společnost („Societas Europaea“), komanditní společnost na akcie 

(„Kommanditgesellschaft auf Aktien“), 

 Družstva - k nim patří i evropská družstevní společnost („Societas Cooperativa 

Europaea“), 

 Ostatní právnické osoby soukromého práva - např. registrované občanské 

sdružení („eingetragene Verein“). 

2) Spolky, nadace a ústavy bez právní subjektivity a sdružení majetku pro zvláštní 

účel.  

3) Podniky obchodního (živnostenského) charakteru právnických osob veřejného 

práva. 

 Obecně nemohou právnické osoby veřejného práva podléhat při výkonu veřejné 

moci zdanění, jestliže však podnikají (i kvůli zachování hospodářské soutěže a 

pravidel volného trhu), daně již odvádí.
107

 

 Subjekty s omezenou daňovou povinností jsou dvojího druhu:
108
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1) Entity (spolky, sdružení majetku a korporace), které nemají sídlo ani obchodní 

vedení v Německu. Ty podléhají dani z příjmů právnických osob jen svými 

tuzemskými příjmy. 

2) Ostatní entity, které nemají neomezenou daňovou povinnost. Mezi ně patří i osoby 

veřejného práva. Předmětem daně jsou jen jejich příjmy ze zdrojů na území 

Německa, které podléhají srážkové dani. 

 Německé právo zná osobní osvobození od daně (viz následující subkapitola). 

Takové subjekty osvobozeny od daně nejsou v případě, že mají příjmy ze zdrojů v 

tuzemsku, které podléhají srážkové dani. Tuto povinnost nazývá literatura parciální 

daňovou povinností („partielle Steuerpflicht“).
109

 

4.1.1.1. Osobní osvobození od daně 

 Osobní osvobození od daně platí neomezeně v podstatě jen pro entity s 

neomezenou daňovou povinností, jak bylo dovozeno judikaturou z § 5 odst. 2 německého 

zákona o příjmech PO.
110

 Osvobození od daně je stanoveno v § 5 odst. 1 německého 

zákona o příjmech PO taxativním výčtem a mezi nejdůležitější osvobozené skupiny osob 

patří:
111

 

1) profesní komory bez veřejnoprávního charakteru - např. Německá daňová odborová 

organizace („Deutsche Steuergewerkschaft“). Naopak ku příkladu lékařská nebo 

advokátní komora osvobozená není (§ 5 odst. 1 č. 5 německého zákona o příjmech 

PO), 

2) politické strany (§5 odst. č. 7), 

3) jmenovitě vyjmenované finanční instituce sloužící veřejnému zájmu –

např. Brémská banka na podporu výstavby („Bremer Aufbau-Bank GmbH“). 

  

 I z osobního osvobození od daně však existují výjimky. Za prvé jde o parciální 

daňovou povinnost (viz výše) a za druhé případ, kdy subjekty (uvedené v § 5 odst. 1. č. 5, 

7, 9, 12 německého zákona o příjmech PO) provozují hospodářskou obchodní činnost 

(„wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb“), jíž se rozumí (§ 14 německého daňového řádu): 

 trvalá, samostatná činnost, 

 za účelem dosažení příjmu nebo jiných hospodářských výhod (ne nutně tedy s 

cílem dosáhnout zisk), 
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 překračující rámec běžné správy majetku. 

4.1.2. Předmět daně 

 Německý zákon o příjmech PO se vyjadřuje o předmětu daně obecně. Stanoví, že 

dani z příjmů PO podléhá zdanitelný příjem.
112

 Co je tímto příjmem vyjmenovává jak tento 

zákon (§ 8 - 22), tak německý zákon o příjmech (§ 2 odst. 1 č. 1-3, 5-7).
113

 Podle 

konkrétních okolností se pak přiřazuje, jaké příjmy do těchto výčtů patří. Speciálním 

ustanovením je pak § 8 odst. 2 německého zákona o příjmech PO, podle kterého se 

všechny příjmy některých osob (včetně kapitálových obchodních společností) s 

neomezenou daňovou povinností (osob podle §1 odst. 1 č. 1-3 německého zákona o 

příjmech PO, čímž vypadávají osoby uvedené v § 1 odst. 1 č. 4-6) posuzují jako příjmy z 

obchodní činnosti bez ohledu na druh činnosti nebo právního vztahu.
114

  

 Mezi zvláštní kategorií příjmů, které nejsou předmětem daně, pak patří jednorázová 

nabytí věcí (dědictví – i ze závěti – a dary), která jsou upravena v samostatných zákonech 

(zákoně o dědické daní a o dani darovací („Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetz“)). 

4.1.3. Zdaňovací období 

 Německé právo rozlišuje dva pojmy - Veranlagungszeitraum a 

Ermittlungszeitraum. 

 Veranlagungszeitraum vyjadřuje skutečnost, že daň z příjmů PO je daní roční 

(„Jahressteuer“),
115

 tedy skutečnost, že se daň vybírá za kalendářní rok (dále jen „finanční 

rok“). 

 Naopak Ermittlungszeitraum je období, za které se daň vyměřuje, tedy zdaňovací 

období (dále tedy jen „zdaňovací období“). Pro právní entity, které nejsou povinny vést 

podle německého obchodního zákoníku účetnictví, je zdaňovacím obdobím kalendářní 

rok. Zdaňovací období se však zkracuje v případě, že daňová povinnost neexistovala celý 

rok (např. z důvodu zrušení společnosti).
116
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 Zdaňovací obdobím pro osoby, které jsou povinny vést účetnictví, je hospodářský 

rok.
117

 Ten se shoduje s rokem kalendářním nebo se od něj odlišuje. Nově vznikající 

subjekt si může sám zvolit svůj hospodářský rok odlišný od kalendářního. U již 

existujících subjektů je potřeba podstoupit proces konverze zdaňovacího období 

(„Umstellung“).
118

 Konverzi musí odsouhlasit (resp. může odepřít) příslušný finanční úřad. 

Finanční úřad udělí souhlas ke konverzi jedině v případech, kdy jsou ke konverzi 

významné (postačí významnost, nikoli nutnost) a v organizaci entity spočívající důvody. 

Souhlasu není třeba, jestliže dochází ke konverzi z hospodářského roku na rok kalendářní 

(a contrario, u konverze z kalendářního na hospodářský rok nebo z jednoho hospodářského 

na jiný hospodářský rok se souhlas vyžaduje).
119

  

4.1.4. Základ daně 

 V německém právu se výpočet základu daně odlišuje u některých entit a 

kapitálových společností. Vzhledem k tématu práce pojednává tato (a i další) kapitoly jen 

o materii relevantní vzhledem k obchodním společnostem.  

 Při stanovení základu daně se vychází u kapitálových společností ze stanovení 

zisku, protože: 

 všechny příjmy obchodních společností jsou příjmy z obchodní činnosti (viz výše, 

§ 8 odst. 2 německého zákona o příjmech PO) a 

 všechny příjmy a výdaje jsou z hlediska obchodního práva výnosy a ztráty. 

 Důsledkem výběru zisku jako báze základu daně je, že od něj musíme odečíst 

nezdanitelné příjmy („steuerfreie Einnahmen“) a naopak přičíst, neboť ty byly z hlediska 

daní bezdůvodně odečteny při výpočtu zisku, neodečitatelné náklady („nicht abziehbare 

Aufwendungen“).
120

 K tomu viz dále. 

4.1.4.1. Zisk obchodní společnosti 

 Pro další výpočet se rozlišuje zisk z účetní rozvahy („Handelsbilanz“) a rozvahy 

pro potřeby daní („Steuerbilanz“). Co se přesně rozumí těmito pojmy zákony nikde přesně 

nedefinují, pouze stanoví, že u rozvahy pro potřeby daní se jedná o „daňovým předpisům 
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odpovídající rozvahu.“
121

 Protože žádná osoba nemá sama povinnost sestavovat rozvahu 

pro potřeby daní,
122

 vychází se většinou z účetní rozvahy (zisku), která je upravená za 

podmínek § 60 odst. 2 prováděcího nařízení k německému zákonu o příjmech, kde se 

obecně uvádí, že je potřeba provést korekturu tak, aby odpovídala daňovým předpisům. 

Například v účetní rozvaze budou započteny vyšší částkou odpisy, než to dovoluje daňová 

úprava, a o tuto položku je nutné pak celý zisk zvýšit.
123

 

4.1.4.2. Položky, o které se zisk pro potřeby výpočtu základu daně 

ZVYŠUJE 

 Protože německé právo používá jako určující pro výpočet základu daně zisk, je 

nutné pečlivě zjišťovat, o jaké částky se zisk (bez daňového důvodu) snížil a o tyto pak 

hodnotu základu daně navýšit. V německé právní úpravě je nutné takové položky přičíst, 

neboť již vlastně byly jednou započítány při sestavování účetní rozvahy (jinak řečeno, už 

jimi byl zisk snížen). Není třeba zdůrazňovat, že hledání cest ke snížení zisku je z tohoto 

důvodu velmi oblíbené, naopak jejich odhalení a stanovení výše úniku komplikované. 

 Mezi typické položky patří tzv. skryté rozdělení zisku („verdeckte 

Gewinnausschüttung“). Zákon pojem sice používá,
124

 ale nikde ho nedefinuje. Co se myslí 

skrytým rozdělením zisku dovodila až judikatura a praxe: 

 Jedná se o snížení, resp. nezvýšení majetku společnosti,  

 který má vliv na výši zisku, 

 jež získala osoba na základě určitého vztahu ke společnosti (ať už se jedná o 

společníka nebo osobu jinak na společnost napojenou) a 

 nemá oporu v žádném předpise (rozhodnutí) o rozdělení zisku společnosti.
125

 

Často se jedná o případy, kdy kauza smlouvy mezi společností a jinou osobou je sice 

zohledněná zdaněním, ale ne ve správné výši (prodej automobilu společnosti za příliš 

vysokou cenu apod.).  

 Skryté rozdělení zisku se ohodnotí buď u společnosti, nebo u společníka (popřípadě 

osoby na společnost napojené). Při ohodnocení u společnosti nestanoví německý zákon 

o příjmech PO žádné speciální pravidlo, proto se použijí obecná ustanovení zákona 
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o ohodnocení majetku („Bewertungsgesetz“). Při ohodnocení u společníka se vychází 

z výhody, kterou získal skrytým rozdělením zisku.
126

 

 Další položkou jsou daňově neuznatelné náklady („nicht abziehbare 

Aufwendungen“), kam patří zejména (tedy jde o demonstrativní výčet):
127

 

 náklady související s plněním daňové povinnosti, které jsou předepsány stanovami 

(§ 10 č. 1), 

 daně z příjmů (daň z příjmů PO, kapitálová daň), solidární příplatek 

(„Solidaritätszuschlag“), DPH z daňově neuznatelných nákladů, daň z obratu na 

úplatná plnění aj. (§ 10 č. 2),
128

 

 pokuty a jiné sankce (§ 10 č. 3) - zde literatura poukazuje na skutečnost, že 

obchodní společnosti nelze uložit peněžitý trest, je sem však zařazována konfiskace 

majetku a v zahraničí na společnost uvalené sankce,
129

 

 50 % odměn (jakéhokoli druhu) vyplácených členům dozorčí rady. Předpokladem 

pro to, aby se dalo mluvit o „členu dozorčí rady“, je nejen jeho funkce poradní, ale 

také na základě norem společnosti (z titulu dozorování nad činností společnosti) 

existence odpovědnosti (§ 10 č. 4),
130

 

 5 % dividend, podílů na zisku u společnosti s ručením omezeným, podílů na 

likvidačním zůstatku apod. (výčet v § 20 odst. 1 č. 1, 2, 9 a 10 písm. a) německého 

zákona o příjmech),
131

 

 celková suma darů ve smyslu § 9 odst. 1 č. 2 německého zákona o příjmech PO 

(část těchto darů se však odečte, k tomu více viz podkapitola 4.1.4.4.).  

 Jak již bylo zmíněno výše, daňová úprava je obsažena i v jiných zákonech než jen v 

německém zákoně o příjmech PO. Další typy daňově neuznatelných nákladů najdeme 

především v německém zákoně o příjmech: 

 Náklady podle tzv. zákazu odpočtu § 3c německého zákona o příjmech 

(„Abzugsverbot“). Do základu daně se nezahrnují náklady (zisk z účetní rozvahy se 

o ně zvyšuje), které bezprostředně souvisí s příjmy osvobozenými od daně. 

Příkladem jsou příjmy, které nejsou zdaněny Německem pro jejich vyloučení na 

základě předpisů o zamezení mezinárodního dvojího zdanění.
132
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 Neuznatelné náklady podle § 4 odst. 5 a odst. 7 německého zákona o příjmech. 

Protože je určen tento zákon primárně pro zdanění fyzických osob, nejsou všechna 

ustanovení těchto dvou odstavců z podstaty věci použitelná pro obchodní 

společnosti. Směrnice o použitelnosti předpisů německého zákona o příjmech R 32 

(„R 32 KStR 2004 -Anwendung einkommensteuerrechtlicher Vorschriften,“ dále jen 

„směrnice R 32“) vykládá, že jsou v této souvislosti použitelné jen normy uvedené 

v § 4 odst. 5 věty první č. 1 - 4, č. 7 - 9 a odst. 7 německého zákona o příjmech. Pro 

ilustraci se podle č. 1 zisk zvyšuje o dary, jejichž příjemce je osoba nezaměstnaná u 

obchodní společnosti a jejichž náklady na výrobu nebo pořízení přesáhly za daný 

hospodářský rok (vzhledem k tomuto příjemci) 35 Euro. 

o Zvláštní zmínku si v rámci tohoto paragrafu zaslouží § 4 odst. 5 č. 8 

německého zákona o příjmech. Daňově neuznatelným nákladem jsou 

peněžité pokuty a jiné sankce uložené soudem, příslušným úřadem nebo 

orgánem Evropské unie (s omezením, jež bylo zmíněno výše v souvislosti s 

trestními sankcemi pro obchodní společnosti v §10 č. 3 německého zákona 

o příjmech PO). Na druhou stranu daňově uznatelným nákladem je náhrada 

pokuty uložené zaměstnanci obchodní společnosti, protože zde je dotčena 

mzda zaměstnance. Daňově uznatelným nákladem by byla také pokuta 

uložená společníkovi, pokud by souvisela s jeho činností ve společnosti, 

jinak by se jednalo o skryté rozdělení zisku (viz výše).
133

 

o Podle § 4 odst. 5 č. 8a německého zákona o příjmech patří mezi 

neuznatelné náklady i úroky související s daňovou zpronevěrou. Jedná se 

však o daně související s provozem podniku (např. daň živnostenská, daň z 

provozu podnikového motorového vozidla apod.), neboť na úroky ze 

zpronevěry daně z příjmu právnické osoby se použije § 10 č. 2 německého 

zákona o příjmech PO.
134

 

 § 4 odst. 6 německého zákona o příjmech řadí mezi daňově neuznatelné náklady i 

výdaje na státněpolitické účely („staatspolitische Zwecke“), tedy dary („Spenden“) 

politickým stranám. V tomto případě se zkoumá, zdali se skutečně jedná o dar. Dar 

je ze své podstaty právním jednáním bez příslušného protiplnění. Existence 

takového protiplnění by pojmově dar vylučovala a takový náklad by pak daňově 

uznatelným byl (§ 4 odst. 4 německého zákona o příjmech).
135
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 Příspěvky do penzijních nebo podpůrných pokladen nejsou daňově uznatelné 

(podpůrná pokladna je jednou z možností, jakou se v Německu zajišťují ve stáří 

zaměstnanci, přičemž je samostatnou právnickou osobou s odděleným majetkem). 

Uznatelné jsou v případech: 

o Obchodní společnosti, která příspěvek poskytla podpůrné pokladně, jestliže 

by činnost takové pokladny těmito příspěvky podpořila obchodně.
136

 

o Obchodní společnosti poskytnuvší příspěvky penzijní pokladně, jestliže 

byly použity na úhradu závazku stanoveného ve stanovách nebo obchodním 

plánu pokladny nebo na základě rozhodnutí úřadu dohledu nad 

pojišťovnictvím („Versicherungsaufsichtsbehörde“) či na krytí schodku 

pokladny.
137

  

 Posledním příkladem daňově neuznatelných nákladů jsou náklady, u kterých 

daňový poplatník i přes vyzvání finančního úřadu neoznačil příjemce, popř. 

věřitele.
138

 

4.1.4.3. Položky, o které se zisk pro potřeby stanovení základu daně 

SNIŽUJE 

 V tomto případě se jedná o opačný problém oproti předchozí kapitole. Některé 

položky se při výpočtu zisku v účetní rozvaze zatím nezohlednily a je potřeba je navíc 

odečíst. 

 První položkou jsou náhrady osobních (daňově neuznatelných) daní 

(„Erstattung von Personensteuern (nichtabziehbaren Steuern)“), v české právní úpravě 

také vrácení přeplatku na dani. V případě, že je s nimi zacházeno jako s výnosem, je třeba 

je (už ale mimo rozvahy) od zisku pro daňové účely odečíst. Od nich je však nutné 

odlišovat částku, která je náhradou škody za daňově neuznatelné daně. K vrácení přeplatku 

na dani dochází na základě daňově-právního vztahu (mezi státem a subjektem), náhrada 

škody je institut soukromoprávní. Dochází k němu na příklad v případě, kdy z důvodu 

prokázaného zavinění daňového poradce odvede obchodní společnost více na dani, než má. 

Náhrada škody (ať už od poradce samotného nebo z pojištění) se pak pokládá judikaturou 

za standardně zdanitelný příjem.
139

 

 Dalším bodem jsou od daní osvobozené příjmy. Německý zákon o příjmech ve 

spojení se směrnicí R 32, která nabízí použitelnost předpisů o zdanění příjmů fyzických 
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osob na zdanění příjmů osob právnických, v § 3 uvádí (zohledněny jen relevantní čísla - č. 

7, 8 věty první, č. 11 věta první a třetí, č. 18, 41, 42, 44 a 54) např.: 

o vyrovnávací příspěvky podle zákona o obětech postižených válkou 

(„Lastenausgleichsgesetz“), příspěvky podle zákona o uprchlících 

(„Flüchtlingshilfegesetz“) atd. (č. 7), 

o renty a jiná plnění poskytnutá na základě zákonných předpisů o reparacích 

způsobených národně-socialistickým bezprávím (č. 8 věta první), 

o příspěvky z veřejných zdrojů, které (ať už jsou výlučným nebo 

spolufinancováním) slouží k výchově a vzdělání v oblasti vědy nebo 

kultury. Příspěvek nesmí zavázat příjemce k žádnému zcela určitému 

protiplnění (č. 11 věta první a třetí) a další. 

 Od zisku se navíc odečte do jednoho měsíce po oznámení rozhodnutí investiční 

příspěvek podle § 10 zákona o investičních příspěvcích („Investitionszulagengesetz“). 

 Neméně důležitá je otázka tzv. skrytých příjmů (verdeckte Einlagen). Německý 

zákon o příjmech PO stanoví, že skryté příjmy nemohou zvýšit příjem pro daňové účely.
140

 

Jelikož však není ani v německém obchodním zákoníku ani v německých zákonech o 

daních z příjmů definováno, co přesně se skrytým příjmem rozumí, je nutné se obrátit na 

judikaturu a odbornou literaturu: 

1. O skrytý příjem jde v případě, že dojde k přímému nebo nepřímému  

2. majetkovému prospěchu způsobilému ovlivnit rozvahu 

3. obchodní společnosti 

4. bez příslušného protiplnění 

5. na základě vztahu k obchodní společnosti.
141

 

 Ad 1. přímá nebo nepřímá podpora 

 Podpora je uskutečněná buď přímo společníkem, nebo třetí osobou v zájmu 

společníka. 

 Ad 2. majetkový prospěch způsobilý ovlivnit rozvahu 

 Dalším předpokladem je pozitivní zvýšení majetku obchodní společnosti, 

která se projeví v účetní rozvaze. K tomuto zvýšení dojde buď zvýšením 

aktiv společnosti (společnost přijme jako bezúplatné plnění majetek) nebo 

snížením jejích pasiv (prominutí dluhu obchodní společnosti). Za majetkový 
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prospěch se v tomto smyslu považuje i příjem majetku nehmotného - např. 

bezúplatné zvýšení dobré pověsti obchodní společnosti.
142

 

Ad 5. vztah k obchodní společnosti 

 Vztah k obchodní společnosti existuje v konkrétním případě tehdy, kdyby 

jiná osoba (odlišná od společníka) s péčí řádného hospodáře takový 

majetkový prospěch obchodní společnosti neposkytla.
143

 

4.1.4.4. Daňově uznatelné náklady podle § 9 odst. 1 č. 2 německého 

zákona o příjmech PO 

 Až po přičtení a odečtení všech daňově neuznatelných, resp. uznatelných nákladů 

(tedy jako poslední krok před stanovením úhrnné částky příjmů) se odečte odečitatelná část 

hodnoty darů. Dary jsou odečitatelné do výše 20 % příjmů (nebo 0,4 % součtu celkových 

obratů a za kalendářní rok vynaložených mezd a platů) obchodní společnosti, které byly 

použity na daňově zvýhodněné účely ve smyslu § 52 - 54 německého daňového řádu;
144

 

 výdaje na celospolečensky prospěšné účely - např. podpora ekologie, hospodářství, 

výzkumu (§ 52), 

 výdaje nezištné podpory dobročinného účelu - např. podpora osob, které jsou z 

důvodu jejich duševního nebo fyzického stavu závislé na pomoci druhých (§ 53), 

 výdaje nezištné podpory církevních účelů (§ 54). 

4.1.4.5. Úhrnná částka příjmů a odpočet daňových ztrát 

 Výsledek po výpočtu všech předešlých kroků je nazýván tzv. úhrnnou částkou 

příjmů („Gesamtbetrag der Einkünfte“).
145

 Od této částky se odečte uplatnitelná daňová 

ztráta. 

 Podle § 10d odst. 1 je možné odečíst daňovou ztrátu od úhrnné částky příjmů 

bezprostředně předcházejícího finančního roku a to do výše 1 000 000 Euro. Tento převod 

daňové ztráty do minulého roku nazývá německé právo zpětně uplatnitelnou ztrátou 

(„Verlustrücktrag“). V případě, že už byl vydán platební výměr („Steuerbescheid“), je 

možné ho změnit. Zpětně uplatnitelná ztráta je dobrovolná, neboť od ní může být úplně 

nebo částečně na základě žádosti daňového poplatníka odhlédnuto.  

 Podle § 10d odst. 2 je zbývající ztráta, která nebyla zpětně uplatněna, převoditelná 

do let následujících (bez časového omezení) taktéž do výše 1 000 000 Euro úhrnné částky 

                                                 
142

 Ke srovnání pokyn H 40 ke směrnicím o německých daních z příjmů PO („Hinweis 40 KStH 2006“), 

sekce majetkový prospěch způsobilý ovlivnit rozvahu („Einlagefähiger Vermögensvorteil“). 
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příjmů. Další ztráta je započitatelná, ale jen do výše 60 % úhrnné částky příjmů 

převyšujících 1 000 000 Euro. Tato skutečnost je označována v Německu jako převod 

ztráty (Verlustvortrag). Omezení výše zmíněnými 60 % je projevem vedlejšího prvku 

daňové konstrukce, tzv. minimální výše daně („Mindestbesteuerung“).
146

 U převodu ztráty 

již dobrovolnost upravena není. 

 

 Za zmínění stojí specifická úprava německého zákona o příjmech PO v § 8c, který 

řeší problematiku převodu ztrát v případě převodu podílů společnosti. Jestliže v pěti 

následujících letech (toto časové období platí pro všechny následně uvedené možnosti) 

dojde k převodu obchodního podílu odpovídajícímu do 25 % upsaného kapitálu nebo 

členských, účastenských či hlasovacích práv v obchodní společnosti, zůstane možnost 

převodu ztráty nedotčena. V případě převodu obchodního podílu ve výši 25 % až 50 % se 

sníží poměrně i část převoditelné ztráty. Dojde-li však k převodu obchodního podílu ve 

výši vyšší než 50 %, daňovou ztrátu dále převést nejde.
147

 

 V neposlední řadě stojí za připomenutí, že pro výpočet ztráty platí stejné zásady 

jako pro výpočet pozitivního příjmu: 

 daňově neuznatelné náklady (ve smyslu § 10 německého zákona o příjmech PO) 

ztrátu snižují a 

 daňově uznatelné náklady (ve smyslu § 9 německého zákona o příjmech PO) ztrátu 

zvyšují.
148

 

 Na tomto místě je možné u některých druhů korporací (speciálně pak u družstev a 

spolků lesního a zemědělského hospodářství) odečíst tzv. nezdanitelnou část příjmu 

(„Freibetrag“) ve výši 5 000 Euro
149

 (resp. až 15 000 Euro u družstev a spolků lesního a 
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 § 24 německého zákona o příjmech PO. 

Př.: XY GmbH dosáhla za rok 2014 zisku 2 500 000 €. Z předchozích let jí zůstala 

převoditelná ztráta ve výši 4 000 000 €. 

 

Zisk: 2 500 000 € 

Odp. ztráta v plné výši: - 1 000 000 € 

Odp. ztráta omezená: - 900 000 € (1 500 000 € x 0,6) 

Základ daně: 600 000 € 

 

Ztráta zap. do dalších let: 2 100 000 € (4 000 000 € - 1 900 000 €) 

Příklad 1: Maximální výše odpočtu daňových ztrát ze zisku. Vytvořil: Zbyšek Faja. 
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zemědělského hospodářství
150

). Není však možné tak učinit u - pro tuto práci relevantních - 

kapitálových obchodních společností.
151

  

 Po odečtení daňových ztrát vzniká částka, kterou je již možno zdanit daňovou 

sazbou. Tato částka je tedy základem daně. 

4.1.5. Sazba daně 

 Pro všechny subjekty podléhající dani z příjmů právnických osob platí jednotná 

sazba daně a to ve výši 15 %.
152

  

4.1.5.1. Solidární příplatek 

 Ačkoli je 15% daň jednotná, je nutné k dani z příjmů právnických osob připočíst 

tzv. solidární příplatek („Solidaritätszuschlag“). Podle zákona o solidárnímu příplatku 

(„Solidaritätszuschlaggesetz“) činí 5,5 %. Vyměřovacím základem však není zisk (nebo 

příjem), ale vyměřená daň z příjmu právnické osoby.
153

 

4.1.5.2. Srážková daň 

 Tak jako český právní řád i německá právní úprava zná zvláštní sazby daně pro 

srážkové daně, např.:  

 25 % u příjmů podle § 43 odst. 1 věty první č. 1 až 4, 6 až 7a a 8 až 12, a u věty 

druhé německého zákona o příjmech.
154

 Výčet ustanovení je rozsáhlý, jedná se 

především o kapitálové výnosy (dividendy, podíly na likvidačním zůstatku, 

podíl na zisku z obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným apod.) 

 15 % u příjmů podle § 43 odst. 1 věty první č. 7b a 7c německého zákona o 

příjmech.
155

 

 Navíc se i u srážkové daně uplatní solidární příplatek. 

4.1.5.3. Slevy na dani 

 Německé právo zná slevu na dani ve formě započtení daně z příjmu zaplacené v 

zahraničí. Ačkoli je metoda započtení obsažena především v mezinárodních smlouvách 

zamezujících dvojímu zdanění, německý zákon o příjmech PO sám tuto možnost nezávisle 

upravuje.
156

 Ten stanoví, že poplatníci s neomezenou daňovou povinností započtou 
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stanovenou a zaplacenou daň v zahraničí (odpovídající německé dani z příjmů) na 

německou daň z příjmů PO. Maximální výše započitatelné daně se pak vypočte podle 

vzorce:  

     á  í  ýš      č       é    ě  
 ě    á   ň    ří  ů        č í  ří   157

  š   é  ří   
. 

4.1.6. Rozpočtové určení daně 

 Daň z příjmů právnických osob je daní společnou („Gemeinschaftssteuer“) a podle 

základního zákona je příjmem rozpočtu Spolku i zemí, a to v poměru 50 % - 50 %.
158

 Daň 

však vybírají příslušné finanční úřady jednotlivých zemí, které jsou tímto pověřeny 

Spolkem.
159

 

4.1.7. Splatnost daně a zálohy na daň 

 Podávání daňového přiznání upravuje jak německý zákon o příjmech, tak německý 

zákon o příjmech PO, stejně jako německý daňový řád. Daňové přiznání se podává do 

konce pátého měsíce následujícího kalendářního roku, tedy do 31. 5.
160

 Tato lhůta však 

může být prodloužena
161

 a to prostřednictvím předpisů nejvyšších finančních úřadů.
162

 Daň 

je splatná do 1 měsíce po doručení platebního výměru.
163

 

 Finanční úřad vydává platební výměr a to jak pro celkovou daň, tak pro zálohovou 

povinnost.
164

 Platební výměr
165

 je deklaratorním aktem (konstitutivním by byl jedině v 

případě, že by přesáhl zákonnou daňovou povinnost
166

) a vyžaduje písemnou formu.
167

  

4.1.7.1. Zálohy na daň 

 Daň z příjmů právnických osob je daní zálohovou. Obecná úprava je k nalezení v 

§ 37 německého zákona o příjmech, pokud německý zákon o příjmech PO nestanoví něco 

jiného. Zálohy se platí za každé čtvrtletí a jsou splatné 10. 3., 10. 6., 10. 9. a 10. 12.
168

 Jak 

již bylo uvedeno, finanční úřad vyměří zálohy speciálním platebním výměrem 
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(„Vorauszahlungsbescheid“) podle vypočítané daně z předchozího finančního roku. Zálohy 

mohou být stanoveny jen v případě, jestliže dosahují hodnoty nejméně 400 Eur v 

kalendářním roce, resp. 100 Eur v každém čtvrtletí.
169

 Zálohy tak kopírují výši daně 

vyměřené v minulém roce. Jelikož je téměř vyloučeno, že bude daň stejná ve dvou po sobě 

jdoucích kalendářních letech, zná německé právo institut přizpůsobení zálohy („Anpassung 

der Vorauszahlungen“), podle kterého může finanční úřad až do 15. měsíce následujícího 

po finančním roce zvýšit nebo snížit zálohu na daň, aby více odpovídala v rozhodném roce 

dosahovaných příjmů.
170

 

  Zálohy pak vyhodnotí finanční úřad a vydá tzv. nařízení o započtení 

(„Anrechnungsverfügung“). Od tohoto nařízení je třeba odlišovat tzv. rozhodnutí o 

vyúčtování („Abrechnungsbescheid“), o které lze zažádat v případě pochybností o 

správnosti nároků z daňového vztahu (a tedy lze tak i napadnout nařízení o započtení).
171

 

4.2. Správa daní 

4.2.1. Věcná, funkční a místní příslušnost správce daně 

 Daň z příjmů právnických osob spadá pod tzv. ostatní daně („übrigen Steuern“) 

podle základního zákona a spravují je finanční úřady jednotlivých zemí 

(„Landesfinanzbehörden“)
172

 určené podle zvláštního spolkového zákona. Organizace 

finančních úřadů není upravena v německém daňovém řádu, ale ve speciálním německém 

zákoně o finanční správě („Gesetz über die Finanzverwaltung“). Věcně příslušná ke správě 

daní z příjmů právnických osob je čtyřstupňová soustava správních úřadů.
173

 Nejvyšším 

úřadem je k finanční správě pověřený zemský úřad („Landesbehörde“), dále vrchní úřady 

(„Oberbehörden“), vrchní finanční ředitelství („Oberfinanzdirektionen“) a nejníže pak 

finanční úřady („Finanzämter“). 

 Místně příslušný je finanční úřad, v jehož obvodu se nachází obchodní vedení 

korporace. Není-li známo nebo nachází-li se obchodní vedení mimo územní platnost 

zákona, pak je příslušný finanční úřad, v jehož obvodu má poplatník sídlo. Není-li ani to 

známo, pak je příslušný úřad podle místa, kde se nachází majetek poplatníka, resp. 

hodnotou největší část majetku. V případě, že selže stanovení místní příslušnosti podle 
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171
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 § 2 odst. 1 německého zákona o finanční správě. 



41 

 

výše uvedených tří metod, je rozhodující obvod, ve kterém je převážně prováděna (nebo 

byla prováděna) činnost.
174

 

4.2.2. Základní typy řízení v rámci správy daně 

 Prvním typem řízení je řízení zjišťovací („Ermittlungsverfahren“).
175

 Účelem 

tohoto řízení je co možná nejpřesněji určit skutkové podklady pro stanovení daně. K jeho 

dosažení pak slouží řada dílčích povinností uložených poplatníkovi. Mezi ně patří 

především povinná spolupráce poplatníka s finančními orgány, povinnost vést účetnictví a 

povinnost podat daňové přiznání.
176

  

 Druhým typem je řízení o stanovení daně („Festsetzungsverfahren“).
177

 Nejedná 

se však o jeden druh řízení, ale je dále rozlišováno: 

 Stanovení daně s konečnou platností („endgültige Steuerfestsetzung“). Tohoto 

stanovení dosáhne finanční úřad vydáním platebního výměru bez výhrady 

dodatečného přezkoumání.
178

 Jakmile nabude takový platební výměr právní moci, 

stává se pro adresáty závazným a je možné ho změnit jen za podmínek § 172 

německého daňového řádu.
179

 

 Stanovení daně s výhradou dodatečného přezkoumání („Steuerfestsetzung unter 

dem Vorbehalt der Nachprüfung“).
180

 Jedná se o případ, kdy není skutková stránka 

daňového případu konečně prozkoumána a bude následně potřeba daň dále měnit, 

neboť např. finanční úřad převzal tvrzenou daň bez dalšího (nebo jen minimálního) 

zkoumání z daňového přiznání. Poplatník může kdykoli během existence výhrady 

žádat o změnu nebo zrušení stanovení daně, ale jen do chvíle, kdy finanční úřad 

výslovně takovou výhradu zruší. Pak se zachází s takovým stanovením daně jako s 

platebním výměrem s konečnou platností.
181

 

 Předběžné stanovení daně („Vorläufige Steuerfestsetzung“).
182

 Od stanovení daně s 

výhradou je nutné odlišovat předběžné stanovení daně. K tomu se finanční úřad 

uchýlí v momentě, kdy zůstává přes dostatečnou snahu v nejistotě, kterou nelze 

odstranit buď vůbec, nebo bez nepřiměřených obtíží o tom, zda tu taková daň je 
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 § 85 an., § 134 an., 149 an. německého daňového řádu. 
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nebo není.
183

 V okamžiku odpadnutí této nejistoty dojde buď ke zrušení, změně 

nebo prohlášení stanovení daně za konečně platnou.
184

 

 Odlišné stanovení daně z důvodu nepřiměřenosti („Abweichende Festsetzung aus 

Billigkeitsgründen“). Zákon dává možnost buď daň snížit nebo určit, že k některým 

položkám, jež základ daně zvyšují, se nepřihlíží. Se souhlasem daňového 

poplatníka může navíc finanční úřad položky zvyšující základ daně posunout 

časově tak, že se k nim bude přihlížet až při stanovení daně později nebo naopak 

položky snižující základ daně zohlednit dříve.  

 Pro stanovení daně z příjmů právnických osob běží čtyřletá promlčecí lhůta, která 

obecně začíná běžet uplynutím kalendářního roku, ve kterém došlo ke vzniku daně.
185

 

 Třetím typem řízení je řízení vybírací („Erhebungsverfahren“).
186

 Na základě 

tohoto řízení dochází k vydávání aktů, které slouží jako titul k realizaci nároků z daňových 

vztahů, případně jako titul exekuční. Zákon sám vyjmenovává, že těmito akty jsou platební 

výměr, rozhodnutí o uhrazení daně („Steuervergütungsbescheid“), rozhodnutí o ručení 

(„Haftungsbescheid“) a další akty, kterými se stanoví vedlejší daňové povinnosti.
187

 K 

realizaci povinností v rámci daňového vztahu dochází především platbou daně, ale je 

možné za stanovených podmínek použít i formu oboustranného zápočtu.
188

  

 Posledním je řízení exekuční („Vollstreckungsverfahren“).
189

 Rozdíl oproti výkonu 

rozhodnutí podle německého civilního procesního práva je ten, že příslušným orgánem k 

výkonu rozhodnutí je samotný finanční úřad.
190

 K výkonu rozhodnutí je třeba, aby byl 

závazek splatný a aby uplynula minimálně jednotýdenní lhůta od vyzvání dlužníka k 

uhrazení daňového dluhu.
191
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5. Živnostenská daň 

 Živnostenská daň, někdy u nás také nazývána daní obchodní, v němčině 

„Gewerbesteuer“, představuje specifický typ lokální daně uvalované na obchodní činnost v 

jednotlivých německých municipalitách. Obce mají nikoli právo, ale i povinnost tuto daň 

vybírat.
192

 Živnostenská daň je daní věcnou, neboť na základě ní dochází ke zdanění 

hospodářské výkonnosti věci, živnostenského podniku.
193

 

 Živnostenská daň představuje další daňové zatížení právnických osob. Zisk, který je 

zdaněn již daní z příjmů právnických osob, podléhá u osob provozujících obchodní činnost 

dodatečné dani živnostenské. Dochází tak vlastně k dvojímu zatížení, které je zmírněno 

započítáním živnostenské daně na daň z příjmu podle § 35 zákona o příjmech. To však 

neplatí u kapitálových společností.
194

 

5.1. Konstrukční prvky živnostenské daně 

5.1.1. Předmět a subjekt daně 

 Předmětem daně je obchodní činnost, pokud je provozována na území Německa. 

Obchodní činnost je dána v případech, které odpovídají obchodním činnostem 

(„Gewerbebetrieb“) podle § 15 odst. 2 německého zákona o příjmech (viz dále).
195

 Z 

procesního hlediska se však zkoumá existence obchodní činnosti nezávisle na zjištění v 

rámci řízení o dani z příjmů.
196

 

 Obchodní činnost se zjišťuje 3 různými způsoby, na základě: 

1. provozování obchodní činnosti:
 197

 

 Provozování obchodní činnosti charakterizuje několik pojmových znaků: 

o samostatnost (z vlastního podnětu, na vlastní riziko), 

o trvalost (záměr provozovat činnost dlouhodobě), 

o záměr dosáhnout zisku (nemusí ho však dosahovat), 

o zapojení do obecného hospodářského styku (osoba obchoduje se 

širokým spektrem osob, nikoliv s velmi úzkým okruhem zákazníků).
198

 

 O obchodní činnost se nejedná: 

o u zemědělské a lesnické činnosti, 
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o u výkonu svobodného povolání podle § 18 německého zákona o 

příjmech (advokáti, lékaři, zvěrolékaři apod.), 

o při běžné správě majetku - Směrnice R 15.7 o vztahu správy majetku k 

provozování obchodní činnosti („R 15.7 Abgrenzung des 

Gewerbebetriebs von der Vermögensverwaltung“). 

 Tímto způsobem se zjišťuje provozování obchodní činnosti u fyzických osob a 

osobních obchodních společností. 

2. Právní formy. Činnost kapitálových obchodních společností (zejména akciové 

společnosti a společnosti s ručením omezeným) a družstev je ve svém plném 

rozsahu činností obchodní.
199

 

3. Hospodářské obchodní činnosti (kromě zemědělského a lesního hospodářství) u 

ostatních právnických osob a entit bez právní subjektivity (např. registrované 

občanské sdružení).
200

 

 

 Zákon navíc rozlišuje mezi dvěma druhy provozování obchodní činnosti, tzv. 

usazenou obchodní činností („Stehende Gewerbebetrieb“) a mobilní obchodní činností 

(„Reisegewerbebetrieb“). Mobilní obchodní činností se rozumí činnost, k jejímuž 

provozování potřebuje provozovatel průkaz k mobilní obchodní činnosti 

(„Reisegewerbekarte“).
201

 Jestliže se nejedná o mobilní obchodní činnost, hovoří zákon o 

obchodní činnosti usazené.
202

 Zákon rozlišuje mezi těmito činnostmi, protože na každou z 

nich používá jiné pravidlo o příslušnosti výnosů z živnostenské daně. Živnostenská daň 

subjektů  provozujících usazenou obchodní činnost podléhá obcím, na jejichž území má 

podnik stálou provozovnu. Jestliže je takových obcí dotčených více (subjekt má více 

provozoven), každé z nich náleží částka podle podílu základu daně na jejím území 

dosaženého.
203

 U mobilní obchodní činnosti je pro živnostenskou daň příslušná obec, na 

jejímž území se nachází centrum činnosti.
204

 

 Za subjekt daně pak označuje zákon podnikatele, na jehož účet je provozována 

obchodní činnost. 

 Vzhledem k rozsáhlosti tématu bude dále pojednáno jen o obchodní činnosti 

kapitálových společností. 
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5.1.2. Základ daně 

 Základ daně je živnostenský výnos („Gewerbeertrag“). Bází pro výpočet základu 

daně je zisk vypočtený podle ustanovení zákona o daních z příjmů PO pro účely daně z 

příjmů PO. Tato báze se zvyšuje o připočitatelné částky („Hinzurechnungen“), neboť ty 

byly při stanovení zisku odečteny.
205

 K zisku se však připočte pouze 25 % ze sumy 

připočitatelných srážek, která překročila 100 000 Euro.  

 Výsledek se snižuje o částky odečitatelné („Kürzungen“),
206

 jejichž hlavním 

účelem je vyhnout se dvojímu zdanění některých statků.
207

 

 V této fázi se od výsledku odečte tzv. živnostenská ztráta („Gewerbeverlust“). Zde 

je nezbytné upozornit, že živnostenská ztráta není ztrátou vyplývající z účetní rozvahy, ale 

negativním živnostenským výnosem po započítání odečitatelných i připočitatelných 

položek.
208

 Započítání živnostenské ztráty umožňuje zákon pouze směrem do budoucích 

období (nikoli zpětně jako u daňové ztráty u daní z příjmů právnických osob). Podobně 

jako u odpočtu daňových ztrát v případě daně z příjmů PO je i zde zákonem omezen 

odpočet živnostenské ztráty. Neomezeně je možno od živnostenského výnosu odečíst 

ztrátu z minulých let do výše 1 000 000 Eur. Z částky živnostenského výnosu, která 

přesahuje 1 000 000 Euro, lze odečíst živnostenskou ztrátu jen do výše 60 % 

živnostenského výnosu.
209

 

 Nakonec se živnostenský výnos zaokrouhlí na celá 100 Eura směrem dolů a odečte 

se od něj případně nezdanitelná část výnosu (ve výši 24 500 Euro nebo 5 000 Euro). 

Nezdanitelnou část výnosu nelze odečíst u živnostenského výnosu kapitálových 

společností.
210

 

5.1.3. Sazba daně a konečný výpočet daně 

 Vypočtený živnostenský výnos se poté vynásobí spolkovým koeficientem 

(„Steuermesszahl“) ve výši 3,5 %. Zákonným termínem pro takto zjištěný výsledek je 

základní částka pro výpočet daně („Steuermessbetrag“).
211

 Základní částka pro výpočet 

daně je pak předmětem obecní sazby daně („Hebesatz“), kterou stanoví (a daň pak i 

vybírá) příslušná obec. Obecní sazbu daně stanoví obec na jeden nebo více kalendářních let 

a musí být pro všechny podnikající subjekty v dané obci stejná. Pokud obec svou obecní 
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sazbu neurčí sama, činí ze zákona 200 %.
212

 Obce si však většinou vyšší obecní daňovou 

sazbu určí samy. Celospolkový průměr obecní daňové sazby pro živnostenskou daň byl v 

roce 2013 428 %.
213

 

5.1.4. Splatnost daně a zálohy na daň 

 Živnostenská daň je taktéž daní zálohovou. Zálohy se za ní platí čtvrtletně a jejich 

výše se odvozuje od stanovené daně za předešlý rok. Finanční úřad může, podobně jako u 

daně z příjmů právnických osob, přizpůsobit zálohy dani předpokládané. V případě nově 

vzniklého daňové poplatníka se postupuje pro stanovaní výše záloh podle ustanovení o 

přizpůsobení daně. Vypočítaná záloha se zaokrouhluje na celá Eura směrem dolů a musí 

dosahovat minimálně částky 50 Euro. Daně jsou splatné k 15. únoru, 15. květnu, 15. srpnu 

a 15. prosinci.
214

 

5.2. Specifika zdanění u Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) 

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, dále také jen „německá společnost s 

ručením omezením“) je kapitálovou obchodní společností upravenou zákonem o GmbH 

(„Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung“, dále jen „zákon o 

GmbH“). Minimální výše základního kapitálu je 25 000 Euro.
215

 K založení společnosti je 

potřeba notářského ověření a společnost se rovněž zapisuje do obchodního rejstříku. 

 Německá společnost s ručením omezením podléhá v případě dosažení zisku dani z 

příjmu právnických osob. Po výpočtu a úpravách daně uvedených výše se příjem pro 

zdanění zdaní sazbou ve výši 15 % a připočte se k ní solidární příplatek (5, 5 %), celkové 

daňové zatížení tak dosáhne 15, 825 %. 

 Jelikož se jedná o kapitálovou společnost, spadá veškerá její činnost pod obchodní 

činnost ve smyslu zákona o živnostenské dani. Mírně upravený zisk je tak vynásoben 

3, 5 % a následně koeficientem podle jednotlivé municipality. Obecní daňová sazba 

dosahuje nejméně 200 %, tudíž minimální celkové zatížení z živnostenské daně činí 7 %. 

Většinou si však stanoví obce obecní daňové sazby vyšší. Např. mnichovská činí v 
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současnosti 490 % a berlínská 410 %.
216

 Daňová sazba pro výpočet živnostenské daně pak 

v uvedených příkladech stoupá, a to na 17, 15 %, resp. 14, 35 %. 

 Celkové daňové zatížení příjmů německé společnosti s ručením omezeným (při 

zohlednění daně z příjmů právnických osob, solidárního příplatku a živnostenské daně) se 

pohybuje kolem 30 %. 

 Podobně jako u české právní úpravy je možné výsledný zisk po zdanění rozdělit 

mezi společníky. Daň se při vyplacení podílu na zisku srazí z částky připadající každému 

společníkovi daňovou sazbou ve výši 25 %. S připočtením solidárního příplatku celkem 

tedy 26, 375 %. 
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6. Srovnání zdanění příjmů obchodních společností v České 

republice a Německu 

  Stanovení daně z příjmů právnických osob je jak v České republice, tak v 

Německu záležitostí poměrně komplikovanou, neboť vyžaduje aplikaci velkého počtu 

právních předpisů. V České republice je situace zjevně jednodušší v tom, že česká právní 

úprava disponuje pouze jedním společným zákonem o daních z příjmů. V Německu se 

naproti tomu uplatní dualismus právních předpisů, protože německý právní řád má zákony 

o daních z příjmů dva, jeden pro fyzické osoby (lex generalis), druhý pro osoby právnické 

(lex specialis). Již z tohoto faktu vyplývá úskalí, kterým je problematika použití norem 

zdanění příjmů fyzické osoby na osoby právnické podle zásady obecnosti, resp. speciality. 

Pomáhají ho řešit směrnice vydávané finančními úřady, které slouží i přes svou 

nezávaznost jako vhodné vodítko. 

 Z hlediska subjektů zahrnuje německá právní úprava širší rozsah poplatníků. 

Zatímco český právní řád za poplatníky označuje především subjekty nadané právní 

subjektivitou (výjimkou je např. svěřenský fond), německý mezi subjekty daně zahrnuje 

entity, ať už mají nebo nemají právní subjektivitu (samozřejmě za předpokladu, že již 

příjmy takových spolků nejsou zdaněny jinak, např. u jejich jednotlivých členů). 

 Německé právo dále nezná institut veřejně prospěšného poplatníka. Svou povahou 

se mu však blíží osobní osvobození od daně, jehož rozsah je však odlišný. Společné mají 

to, že se použití institutů nevztahuje na subjekty, které vykonávají podnikatelskou činnost. 

Zatímco však v české právní úpravě je veřejně prospěšný poplatník osoba, která vykonává 

činnost, jež není podnikáním, německý zákon přesně vyjmenuje skupiny osob, které jsou 

osvobozené, a z nich pak vyloučí ty podnikající. Největším rozdílem je ale rozsah 

daňového osvobození. Česká právní úprava určí, které příjmy jsou vždy předmětem daně i 

u veřejně prospěšného poplatníka (z reklamy, z úroku, z členského příspěvku atd.) a které 

naopak nejsou (z dotací z veřejných rozpočtů apod.). V Německu je osvobození u 

nepodnikajících úplné (až na výjimku parciální daňové povinnosti – srážkové daně). 

 Konstrukce daně je v každém případě v Německu i v České republice obdobná. V 

jistém smyslu je česká právní úprava dokonalejší v rámci předmětu daně. V Německu se 

materiálně porovnává, které příjmy spadají do předmětu daně. V České republice je 

výhodou (ač demonstrativní) výčet příjmů, které se do předmětu daně nezahrnují. V České 

republice navíc patří do předmětu daně příjmy z bezúplatných plnění (z daru a dědictví), 

zatímco v Německu stále existuje samostatná dědická a darovací daň. 
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 Z pohledu zdaňovacího období můžeme zaznamenat rigidnější úpravu obsaženou 

v německém právu, které vyžaduje při konverzi zdaňovacího období z kalendářního roku 

na hospodářský nebo z hospodářského na jiný hospodářský rok souhlas příslušného 

finančního úřadu. 

 Ačkoli je daňová sazba u daně z příjmů PO v německém právu nižší (15 % v 

porovnání s českou 19%), je daňové zatížení německých kapitálových společností vyšší. 

První zvýšení představuje tzv. solidární příplatek, který upravuje daňovou sazbu na 

15, 83 %, přičemž celková daňová zátěž roste dále z důvodu dodatečné lokální 

živnostenské (obchodní) daně a může tak překročit až hranici 30 %.
217

 Za zmínku stojí i 

fakt, že do konce roku 2007 bylo daňové zatížení ještě vyšší, neboť od kalendářního roku 

2008 došlo ke snížení daňové sazby z 25 % na současných 15 %.
218

  

 V neposlední řadě je pak níže ke srovnání uveden podrobný postup při výpočtu 

daně z příjmů PO u obchodních společností v Německu: 

 

Krok č. 

Položka 

zvyšující 

(+) nebo 

snižující (-) 

základ 

daně 

Typ položky upravující základ daně 

Zisk nebo ztráta podle rozvahy pro potřeby daní nebo účetní rozvahy upravené podle § 60 

odst. 2 prováděcího nařízení k zákonu o dani z příjmů. 

1 + Skryté rozdělení zisku (§ 8 odst. 3 německého zákona o příjmech PO). 

2 + Korekce podle § 1 zákona o zdanění v rámci přeshraničních vztahů 

(„Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen“), (tímto se 

zabraňuje ukládání zisku v dceřiných společnostech ve státech s nižším 

daňovým zatížením tím, že se k nim přistupuje jako k nezávislým 

třetím osobám). 

3 + Daňově neuznatelné náklady (§ 9 odst. 1, § 10 německého zákona o 

příjmech PO; § 3c, § 4 odst. 5 - 7, § 20 německého zákona příjmech, § 

160 německého daňového řádu).  

4 + Celková částka darů. 

5 - Společenské vklady (§ 4 odst. 1 německého zákona o příjmech). 

6 - Daňově uznatelné náklady (§ 10 zákona o investičních příspěvcích, 

                                                 
217

 Porovnání daňového zatížení právnických osob viz příloha č. 2 této diplomové práce. 
218

 ZENTHÖFER, W., M. ALBER. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Str. 38. 
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daňově osvobozené příjmy, skryté vklady). 

7 +/- Korektury u společných podniků („Organschaft“), (§ 14, 17, 18 

německého zákona příjmech PO). 

8 +/- Korektury u příjmů ze zahraničí (např. § 3c odst. 1, § 52 odst. 3 

německého zákona příjmech atd.). 

9 +/- Korektury při přeměně společností (např. § 4 odst. 6, 7; § 12 odst. 2 

zákona o zdanění při přeměnách („Umwandlungssteuergesetz“), které 

upravují zisky, k nimž se nepřihlíží). 

10 +/- Ostatní přirážky a odpočty (např. přirážka k zisku podle § 6b odst. 7 a 8 

německého zákona o příjmech). 

Součet příjmů pro odpočet odpočitatelné části darů 

11 - Odpočitatelná část darů (§ 9 odst. 1 č. 2 německého zákona o příjmech 

PO). 

Úhrnná částka příjmů 

12 - Daňové ztráty (§ 10d německého zákona o příjmech, § 8c německého 

zákona o příjmech PO). 

13 - Nezdanitelná část příjmů (§ 24, 25 německého zákona o příjmech PO 

pro některé obchodní společnosti, nikoliv však ty kapitálové!). 

Základ daně 

14 X 0,15 Sazba daně (§ 23 německého zákona o příjmech PO). 

Vypočtená daň 

15 X 1,055 Solidární příplatek (zákon o solidárním příplatku). 

Daň k odvedení 

Tabulka 3: Výpočet daně z příjmů obchodní společnosti. Vytvořil: Zbyšek Faja. 
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Závěr 

 Tématem diplomové práce bylo shrnutí a porovnání právních úprav zdanění příjmů 

právnických osob, resp. obchodních společností v České republice a Spolkové republice 

Německo. 

 Konstrukce daně z příjmů je v obou státech podobná. Tato skutečnost vychází z 

obdobného teoretického přístupu obou právních úprav k daním z příjmů. Z toho i vyplývá, 

že v obou státech je výpočet daně do určité míry shodný. Při porovnání zdanění příjmů 

české společnosti s ručením omezeným a německé GmbH pak dokonce, kromě rozdílností 

obecně platných pro všechny obchodní společnosti jakou je např. sazba daně, 

vypozorujeme totožnost postupu zdanění. Obecných odlišností najdeme však hned několik. 

Česká právní úprava se například vyznačuje relativně bohatou možností slev na dani oproti 

právní úpravě německé. Za jednu z nejdůležitějších odlišností lze pak považovat existenci 

solidárního příplatku v německé právní úpravě. Na rozdíl od solidárního zvýšení daně 

z příjmů fyzických osob v České republice, u kterých je takové zvýšení prvkem 

progresivního zdanění, je účelem solidárního příplatku podpora německé jednoty 

(„Förderung der deutschen Einheit“), tedy pokrytí nákladů souvisejících se sjednocením 

Německa. Solidární příplatek se tak vztahuje na všechny poplatníky (nikoli jen na ty, které 

přesáhnou určitou výši stanovené daně) z hlediska odvodu nejen daně z příjmů 

právnických osob, ale i daně z příjmů osob fyzických a daně z kapitálových výnosů. 

 Právní úprava zdanění příjmů právnických osob se v Německu vyznačuje 

výraznější složitostí, než je tomu v České republice.  

 V neposlední řadě se německá úprava odlišuje od té české existencí živnostenské 

daně. Skrze daň z příjmů právnických osob, daň živnostenskou a srážkovou daň při 

vyplácení podílu na zisku společnosti je příjem obchodní společnosti zatížen v podstatě 

třikrát. Otázkou k dalšímu zamyšlení a diskuzi pak zůstává, zdali v době, kdy se mluví o 

trendu snižování daní z příjmů právnických osob (obchodních společností) s cílem 

podpořit jejich podnikatelské aktivity, je nastavení takto vysokého daňového zatížení pro 

Německo optimální. Tento problém již ale přesahuje rámec právní a dotýká se spíše oblasti 

ekonomické a politické. 
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Příloha č. 1: Tabulka výnosů daní a cel v ČR v letech 2008 - 2012.  

Částky jsou uvedené v mld. Kč. 

 

Zdroj: Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2012. Ministerstvo 

financí České republiky [online]. 2013 [cit. 2014-03-29]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-statistika. Str. 4. 

  



59 

 

Příloha č. 2: Graf porovnávající daňové zatížení právnických osob 
 v jednotlivých zemích. 
 

 

 

 

Zdroj: BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE E.V. DIE 

STEUERBELASTUNG DER UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND, Fakten für die 

politische Diskussion 2013 [online]. 2013 [cit. 2014-03-29]. ISBN 978-3-602-14922-3. 

Dostupné z: http://www.bdi.eu/BDI-VCI-Steuerbelastung2013.pdf. 

Přepracoval: Zbyšek Faja. 
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Abstrakt 
 

 Diplomová práce se zabývá právní úpravou zdanění příjmů obchodních společností 

v České republice a ve Spolkové republice Německo. Cílem diplomové práce je analýza 

základů české a německé právní úpravy a jejich komparace prostřednictvím struktury práce 

a krátkého shrnutí. 

 Diplomová práce je členěna na úvod, závěr a 6 kapitol. První kapitola pojednává o 

zdanění příjmů právnických osob v České republice, druhá o problematice mezinárodního 

dvojího zdanění. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola se zaměřuje na německou právní úpravu 

zdanění příjmů obchodních společností. Poslední kapitola pak shrnuje některé odlišnosti a 

prezentuje výpočet daně z příjmů obchodních společností v Německu. 

 Zdanění příjmů obchodních společností v České republice a v Německu vykazuje 

podobnosti i odlišnosti. Nejmarkantnější rozdíl je ve větším daňovém zatížení obchodních 

společností a v existenci tzv. solidárního příplatku (Solidaritätszuschlag) a živnostenské 

daně (Gewerbesteuer) v Německu. 

Abstract 
 

Comparison of Czech and German legal regulations regarding income taxation 

of business companies with a special focus on s.r.o. and GmbH 

 

 The thesis deals with legal regulations of income taxation of business companies in 

the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. The main objective of the thesis 

is to analyze relevant Czech and German legal provisions and to compare the law through 

the structure of the thesis and a brief summary.  

 The thesis is divided into an introduction, a conclusion and six chapters. The first 

chapter is concerned with an income tax in the Czech Republic, the second one with an 

international double taxation and the next three chapters with an income taxation of 

business companies in Germany. The last one summarizes some of the differences between 

the legal regulations and offers a tax calculation according to German law. 

 The systems of income taxation of business companies in the Czech Republic and 

the Federal Republic of Germany show both differences and similarities. The most 

significant differences rest in greater tax burden of business companies in Germany and the 

existence of so called solidarity surcharge (Solidaritätszuschlag) and the business tax 

(Gewerbesteuer).  
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