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 Tato diplomová práce se zabývá institutem stálé provozovny zejména tak, jak je 

upraven ve Vzorové smlouvě OECD a v zákoně o daních z příjmů. První část práce je 

věnována jednotlivým kategoriím stálé provozovny (kamenná, stavebně-montážní, 

službová, agentská a společníků veřejné obchodní společnosti, komplementářů 

komanditní společnosti a společníků společnosti), a to zvlášť podle úpravy ve Vzorové 

smlouvě OECD a zvlášť dle české úpravy v zákoně o daních z příjmů, spolu s úpravou 

z obsaženou v dalších pramenech, zejména v pokynech MFČR a GFŘ. Práce obsahuje 

podrobnou analýzu předpokladů pro vznik stálé provozovny, včetně příkladů. 

Dále je pojednáno o určování daňové rezidence u fyzických i právnických osob, 

která je významným faktorem pro aplikaci bilaterálních smluv o zamezení dvojího 

zdanění (zejména pro podmínky vzniku stálé provozovny), včetně problematiky 

prokazování daňové rezidence u daňově transparentních entit. Stálá provozovna má 

dopad i na daň z přidané hodnoty. V této části práce jsou popsány do oblasti daně 

z přidané hodnoty, zejména u tzv. kvaziobchodů, tj. transakcí mezi zřizovatelem a jeho 

organizační složkou. Zmíněna je i problematika určování místa plnění při dodání zboží 

nebo poskytnutí služby stálé provozovně. Rozebrána je i poslední judikatura v této 

oblasti. Práce obsahuje analýzu daňových dopadů vztahů stálé provozovny k jejím 

zaměstnancům, včetně výkladu o mezinárodním pronájmu pracovní síly a silniční dani. 

Dále se práce věnuje stanovení základu daně stálé provozovny, a se zvláštním důrazem 

na z úpravu ve Vzorové smlouvě OECD, Směrnici OECD o převodních cenách pro 

nadnárodní podniky a daňové správy a Zprávy o přisuzování zisků stálým provozovnám. 

Následně je zdůrazněn postup pro stanovení základu daně pomocí transferpricingových 

metod (tradičních i transakčních) a jsou uvedeny podrobnosti k jejich hierarchickému 

vztahu k funkční analýze. Prostor je věnován i problematice stanovení základu daně dle 

české právní úpravy, která by měla vycházet ze zásad přijatých v rámci OECD. V této 

kapitole je také zmíněna problematika zajištění daně a sankce v případě opomenutí 

provést zajištění daně. V závěru této kapitoly je rozebrána povinnost stálé provozovny 

vést účetnictví. 


