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Úvod  
Optimálně nastavený daňový systém, by na jedné straně měl zajistit dostatečné 

prostředky pro financování chodu státu, na druhé straně by neměl utlumovat 

hospodářskou aktivitu. Dosažení této rovnováhy je závislé nejen na správném nastavení 

hospodářské politiky, ale i na růstu (celosvětové) ekonomiky.  

Poslední hospodářská recese vyspělých ekonomik, která začala v roce 2008 je 

pravděpodobně u konce a výhled pro následující období je veskrze pozitivní1. 

Hospodářský růst závisí nejen na velikosti poptávky, ale i na mezinárodní politické 

stabilitě. I přes trvající mezinárodně politická rizika, plynoucí např. z ozbrojených 

konfliktů v Sýrii, Iráku a Ukrajině a s ohledem na sankce uvalené na Ruskou federaci, je 

pro Českou republiku tempo růstu HDP pro rok 2014 odhadováno2 na 2,5 %. Nižší 

hospodářský růst, či jeho pokles, vytváří napětí na výdajové straně státních rozpočtů. 

Snaha o konsolidaci jejich deficitů vede ke zvyšování daňového zatížení3. Zvýšení 

daňového zatížení při sníženém hospodářském růstu, nepřispívá ani k nastartování 

opětovného hospodářského růstu a ani ke zlepšení sociální situace obyvatel, na které 

dopadly důsledky nižšího hospodářského růstu nebo i poklesu. Poslední hospodářská 

recese ukázala zejména v některých Evropských státech (Portugalsko, Řecko, Španělsko 

a Itálie4), že deficity státních rozpočtů jsou výrazným destabilizujícím faktorem globální 

ekonomiky5. 

                                                 
1 V roce 2014 se očekává růst HDP vyspělých ekonomik ve výši 2,2 %; INTERNATIONAL MONETARY 

FUND. World Economic Outlook (WEO) Update : Is the Tide Rising? [online]. Washington (D.C.) : IMF, 

January 2014 [cit. 2014-10-15]. Dostupný online na: 

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/update/01/>. 
2 Dle prognózy ČNB ze dne 6. listopadu 2014 činí pro rok 2014 očekávaný růst HDP 2,5 % oproti poklesu 

o 1,3 % v roce 2013; ČNB. Aktuální prognóza ČNB k 6. listopadu 2014 [online]. Praha : ČNB, 6. listopadu 

2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupný online na: <http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#HDP>. 
3 Dle údajů OECD došlo v roce 2011 k růstu daňové kvóty ve 20 členských zemích OECD, přičemž 

k poklesu došlo pouze v 6 zemích. ČR je se svým meziročním růstem o 1,1% mezi zeměmi s nevyšším 

proporcionálním navýšením daňového zatížení mezi roky 2010 a 2011. OECD .Revenue Statistics 2012, 

[online]. Paris : OECD Publishing, 20 November 2012 [cit. 2014-11-8]. 

dostupný z: <http://dx.doi.org/10.1787/rev_stats-2012-en-fr>. 
4 „So, when in 1995 Italy — along with the other southern countries of Portugal, Greece and Spain - finally 

made it to the borderless Europe, signs of elation were palpable. The euphoria, however, did not last long. 

European clerks in Brussels soon started referring to the Giovannios-come-lately with an unflattering 

acronym: Portugal, Italy, Greece, and Spain — the PIGS, no less, as Linday Waters reported.” Převzato z 

DAINOTTO, Roberto M. Europe (in Theory). Durham : Duke University Press, 2006, s. 2. ISBN 

9780822339274. 
5  PETRAKIS, P.E.; KOSTIS P.C.; D. VALSAMIS. European Economics and Politics in the Midst of the 

Crisis; From the Outbreak of the Crisis to the Fragmented European Federation. New York and Heidelberg 

: Springer, s. 274. ISBN 978-3-642-41343-8. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/update/01/
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#HDP
http://dx.doi.org/10.1787/rev_stats-2012-en-fr
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Vlády zemí, kteří jsou vysokými deficity postiženy, zejména pod tlakem 

Mezinárodního měnového fondu a dalších věřitelů, představily plány na snížení těchto 

deficitů pomocí různých nástrojů. ČR se v rámci postupu proti nadměrném schodku 

podařilo v období roku 2010 až 2013 tento schodek snížit o 1,1 procentního bodu, při 

zachování celkového daňového zatížení.6 I přes zachování celkového daňového zatížení 

dochází ke změnám parametrů jednotlivých daní. Například v ČR došlo v období od 2007 

do 2013 ke zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 5 % v roce 2007 až na 15 % 

v roce 2014, což představuje její ztrojnásobení.  

Ani sazby daní příjmů nejsou v ČR neměnnou konstantou. Například v roce 2013 

došlo k zavedení solidárního zvýšení daně u poplatníků s vyššími příjmy ve výši  

7 %. Toto zvýšení je však zhruba třetinové oproti zvýšení sazby srážkové daně pro některé 

nerezidenty, které činilo celých 20 procentních bodů! 

Právě posledně zmíněné dramatické zvýšení sazby srážkové daně poukazuje na 

fakt, že daňová politika je stále využívána jako „motivační“ nástroj k ovlivňování chování 

daňových poplatníků a plátců.  

Zvýšení srážkové daně pro nerezidenty z nesmluvních států také poukazuje na to, 

že oblast mezinárodního zdanění není ani v ČR ani ve světě stále plně stabilizovanou a 

uzavřenou oblastí a také podtrhuje význam bilaterálních smluv o zamezení dvojího 

zdanění uzavíraných mezi jednotlivými státy.7 To odráží snaha státu, více se zaměřit na 

zdanění příjmů plynoucí zahraničním osobám ze zdrojů na území ČR. Akce podobného 

druhu, vyvolávají i reakci na druhé straně. Logickým chováním beneficientů příjmů, je 

tak snaha o vyhnutí se zdanění v určitém státě, je-li to samozřejmě možné. Ostatně, snahy 

o zdanění veškerých hospodářských aktivit a tím i zajištění dalších příjmů státních 

rozpočtů vedly ke vzniku samotného institutu stálé provozovny, která daňovou suverenitu 

států ve vztahu k určité hodnotě na jedné straně omezuje a na druhé straně zakládá. Proto 

                                                 
6 Vláda ČR. Konvergenční program ČR na léta 2013–2017 [online], duben 2014 [cit. 2014-09-29]. 

Dostupný na:  <http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/72117/60595>. 
7 Ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) ZDP však působí původně nezamýšlené problémy. Hlavním důvodem 

jeho zavedení bylo omezení výplat do daňových rájů, které neplní informační vůči ČR povinnosti. 

V současné době je s řadou zemí, které byly označovány jako daňové ráje uzavírány smlouvy o výměně 

informací. Proto se tato úprava bude týkat jen malého počtu zemí a malého počtu podnikatelů. Plátci jsou 

povinni při poukazování příjmů do zahraničí, které podléhají srážkové dani nebo zajištění daně zkoumat 

daňový domicil za účelem uplatnění snížené sazby (např. i u transparentních entit). Pokud však není 

dostatečně prokázán daňový domicil, uplatní se srážková daň ve výši 35 % třeba i při výplatě na Slovensko, 

což jistě nebylo záměrem. 

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/72117/60595
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si tato práce klade za cíl ukázat principy fungování institutu stálé provozovny a také 

poukázat na jeho výhody a slabiny, a to zejména dle úpravy obsažené v tuzemské právní 

úpravě a také mezinárodních smlouvách. 

1 Východiska a historie institutu stálé provozovny 

Moderní daňové nástroje začaly vznikat na přelomu 19. a 20. století. Tento rozvoj 

byl v souladu s rostoucími úkoly kladenými na stát a také souvisel s rozšiřováním oborů 

lidských činností. Tím stoupala i úloha státních rozpočtů.8 Mezi hlavní cíle fungování 

moderních daňových systémů patří nejen snaha o zajištění jejich maximálních příjmů, ale 

i o zajištění jejich efektivnosti, tedy jak vybrat daně co nejlevněji.  

Postupem doby a zejména s ohledem na rostoucí mezinárodní výměnou zboží a 

služeb vznikala i potřeba daňový výnos nejen vybrat, ale i spravedlivě mezi státy rozdělit. 

Ruku v ruce s tím vznikala potřeba zajistit, aby nedocházelo buď k dvojímu zdanění, nebo 

k dvojímu nezdanění. Už tehdy začalo být jasné, že je lepší přiznat každé zemi, ve které 

daný subjekt působí, právo zdanit část zisku připadající na činnost probíhající pouze v této 

zemi, než se nažit o co nejvyšší daňové výnosy z celosvětových aktivit. Ukázalo se, že 

tyto principy přispěly jak k růstu mezinárodního obchodu, tak k minimalizaci konfliktů 

mezi finančními správami jednotlivých zemí. 

1.1 První použití institutu stálé provozovny 

Institut stálé provozovny se váže ke vzniku prvních bilaterálních smluv o 

zamezení dvojího zdanění. Samotný pojem stálá provozovna byl poprvé použit ve 

smlouvě mezi Pruskem a Rakousko-Uherskem v roce 1899.9  

Následně byl tento koncept převzat a upraven i v rámci mezinárodních vztahů, a 

to prostřednictvím návrhu první modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění a 

daňových úniků v rámci Spojených národů.10 Zajímavostí je, součástí této pracovní 

skupiny bylo i Československo.11 Pokud srovnáme znění této modelové smlouvy 

                                                 
8 KUBÁTOVÁ, Květa a kol. Moderní průvodce daňovým systémem. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 

1994. 
9 SKAAR, A. Arvid. Erosion of the Concept of Permanent Establishment: Electronic Commerce [online]. 

Kluwer Law International, 2000 [cit. 2014-11-15]. Dostupný na:       

<http://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=265805>.  
10 League of Nations Draft Model Treaty (1928). 
11 Počáteční členové skupiny, která byla založena v roce 1922 a jejíž členové kteří se podíleli na jejím 

vypracování byla Belgie, Československo, Francie, Velká Británie, Itálie, Nizozemí, a Švýcarsko. Převzato 

z: MCINTYRE Michael J. Developing Countries and International Cooperation on Income Tax Matters: 

%3chttp:/www.kluwerlawonline.com/document.php?id=265805
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s posledním zněním Vzorové smlouvy o OECD o zamezení dvojího zdanění z roku 

201012 (dále jen „Vzorové smlouva OECD“), pak je patrné, že její definice se od této 

doby i přes bouřlivý ekonomický a společenský vývoj příliš nezměnila.13 

1.2 Důvody pro vznik vzorových smluv a koncept stálé provozovny 

Právem každého státu je podrobit zdanění všechny příjmy, které vzniknou na jeho 

území, a to bez ohledu na to komu plynou.14 Státní suverenita umožňuje ukládat vlastní 

daně na vymezené příjmy, bez ohledu na stejná práva jiných států. Negativní dopad 

daňové suverenity lze odstranit harmonizací jednotlivých daňových systémů. 

Harmonizovat daňové systémy svrchovaných států je však technicky a časově náročný 

proces, ačkoliv v rámci Evropské Unie již tyto aktivity probíhají.15 Mezi hlavní překážky 

harmonizace patří odlišný historický vývoj těchto systémů, různé druhy daní, rozsah a 

předmět zdanění, a v neposlední řadě i používání daňových systémů k dosahování 

odlišných cílů. Pod pojmem daňová harmonizace obecně rozumíme sbližování 

jednotlivých daňových systémů na základě definovaných pravidel.16 Jako příklad 

harmonizace daňových systému lze uvést fakticky stále probíhající harmonizaci v oblasti 

                                                 
An Historical Review.  Detroit : University Law School, 2005 [cit. 2014-11-01]. Dostupný na:  

<http://www.michielse.com/files/mcintyre_intl_cooperation.pdf>. 
12 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. Model Tax Convention on Income 

and on Capital 2010 (Full Version) [online]. France : OECD Publishing,  10 August  2012 [cit. 2015-03-

20]. Dostupný na:              

<http://www.eurofield.com:8080/emtc2/servlet/wMTCSubsLoginServlet?customerName=OECD%20Use

r&publication=Web%20Model%20Tax%20Convention%20on%20Income%20&%20on%20Capital%20

Subscription>. 
13 Příjmy z průmyslové, obchodní nebo zemědělské činnosti a všech ostatních živností nebo povolání, 

podléhají zdanění ve státě, ve kterém se stálá provozovna se nachází. Místa skutečného řízení, pobočky, 

lomy a ropná pole, továrny, dílny, kanceláře se považují za stálou provozovnu. Skutečnost, že podnik 

uzavírá obchodní vztahy s druhou zemí prostřednictvím nezávislého zástupce (makléře, jednatele atd.), se 

nesmí posuzovat jako stálá provozovna podniku v tomto státě. Pokud má podnik stálé provozovny v obou 

smluvních státech, má každý z těchto států právo na zdanění části příjmů vygenerovaných na jeho území 

(autorský překlad).  
14 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění, 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc : ANAG, 2009. 
15 KUBÁTOVÁ, K. Harmonizace daní v Evropské unii. Daně, 1998. 
16 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, 2. aktualizované vydání, Praha : 

ASPI, 2008. 

http://www.michielse.com/files/mcintyre_intl_cooperation.pdf
http://www.eurofield.com:8080/emtc2/servlet/wMTCSubsLoginServlet?customerName=OECD%20User&publication=Web%20Model%20Tax%20Convention%20on%20Income%20&%20on%20Capital%20Subscription
http://www.eurofield.com:8080/emtc2/servlet/wMTCSubsLoginServlet?customerName=OECD%20User&publication=Web%20Model%20Tax%20Convention%20on%20Income%20&%20on%20Capital%20Subscription
http://www.eurofield.com:8080/emtc2/servlet/wMTCSubsLoginServlet?customerName=OECD%20User&publication=Web%20Model%20Tax%20Convention%20on%20Income%20&%20on%20Capital%20Subscription
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nepřímých daní (spotřební daně a daň z přidané hodnoty), na úrovni EU.17 Je však 

otázkou, zda společný systém daně z přidané hodnoty funguje, tak jak má.18 

Překážku harmonizace daňových systémů představují i různé fáze hospodářských 

cyklů (recese nebo expanze). Z toho vyplývá, že pro každý stát může být výhodnější jiná 

hospodářská strategie, resp. jiný hospodářský mix. Některé státy mohou chtít přilákat 

zahraniční investory pomocí nízkých daní, pro jiné je žádoucí maximalizovat daňový 

výnos, tak aby mohly být zabezpečeny a zrealizovány cíle sociální politiky. Když k tomu 

připočteme i vliv volebních cyklů, složitost sladění daňových systémů jednotlivých států 

se jeví jako nemožná. I přesto jsou stále v oblasti daní z příjmů tyto aktivity patrné. 

Například v rámci EU je diskutován konsolidovaný základ daně oblasti daně z příjmů 

právnických osob.19 

2 Bilaterální smlouvy dle Vzorové smlouvy OECD 

K úpravě vztahů dvou suverénních států v oblasti daní, lze v zásadě využít dvě 

možnosti. První možnost spočívá ve využití legislativních úprav národních právních řádů. 

Tato možnost je autonomním opatřením jednoho státu, a může být jak ve prospěch, tak 

v neprospěch různě dotčených poplatníků. Druhou možností je sjednání bilaterální 

smlouvy, ve které se otázka příslušnosti státu ke zdanění výslovně upraví. Tyto smlouvy 

byly v minulosti standardizovány tak, že jejich sjednání bylo pro zainteresované státy 

výrazně zjednodušeno. Ve světě jsou standardizovány dva smluvní systémy pro 

zohlednění (zamezení) dvojího zdanění zisků zahraniční osoby. Jedná se o systém 

bilaterálních smluv, který vychází ze Vzorové smlouvy OECD20 a systém smluv založený 

na Vzorové smlouvě OSN.21 Hlavní výhodou uzavření bilaterální smlouvy podle 

                                                 
17 Čl. 113 SFEU umožňuje následující pravomoci: Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci 

s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijme ustanovení k 

harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých daní v 

rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření a fungování vnitřního trhu a zabránění 

narušení hospodářské soutěže.“ 
18 Daňové úniky na DPH se v České republice odhadují v desítkách miliard ročně a celkově se mohou blížit 

až sto miliardám. Ministerstvo financí ČR. Ministerstvo financí a Finanční správa vysvětlují důvody pro 

zavedení kontrolního hlášení [online]. Praha. 7 listopadu 2014 [cit. 2015-02-06]. Dostupný na  

<http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/ministerstvo-financi-a-financni-sprava-v-19662>. 
19 Evropský parlament. Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 

osob (CCCTB) [online]. March 2011 [cit. 2015-01-04]. Dostupný na: 

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/common_tax_base/co

m_2011_121_en.pdf>. 
20 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. 
21 United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/ministerstvo-financi-a-financni-sprava-v-19662
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/common_tax_base/com_2011_121_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/common_tax_base/com_2011_121_en.pdf
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některého z těchto vzorů je nejen určení práva konkrétního státu na zdanění určitého 

příjmu, ale také přistoupení na metody výkladu těchto smluv. Součástí Vzorové smlouvy 

OECD je také Komentář, který s přihlédnutím k výhradám jednotlivých států 

(reservations a obseravations), mohou snáze odstranit pochybnosti o smyslu jejich 

jednotlivých článků. 

Bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a dalšími státy jsou 

uzavřené dle Vzorové smlouvy OECD, ačkoliv je ČR členem OECD teprve od roku 

1995.22 Proces uzavírání a výklad mezinárodních smluv je upraven ve Vídeňské úmluvě 

o smluvním právu23 z roku 1969. Podle této úmluvy je nutné každou mezinárodní 

smlouvu vykládat v dobré víře a v souladu s obvyklým významem, který je dáván 

výrazům ve smlouvě v jejich celkové souvislosti a také s přihlédnutím k předmětu a účelu 

smlouvy.24 Dále je při výkladu mezinárodních smluv nutné brát ohled na pozdější 

dohody, týkající se jejich provádění nebo výkladu, popřípadě i na ustálenou praxi.25 Při 

výkladu konkrétní mezinárodní smlouvy je důležitá i funkce komentáře ke Vzorové 

smlouvě OECD. Dle článku 32 Vídeňské úmluvy o smluvní právu totiž platí, že přípravné 

materiály ke smlouvě a okolnosti, za kterých byla uzavřena, mohou být použity pro 

výklad smlouvy, resp. pro potvrzení jejího významu, nebo pro nalezení výkladu 

v případech, kdy smlouva je nejednoznačná, nejasná nebo je výsledek nelogický.  

Z tohoto článku také někteří dovozují určitou závaznost komentáře ke Vzorové 

smlouvě OECD při výkladu bilaterálních smluv.26 Tento názor však nepotvrdil Nejvyšší 

správní soud.27 

2.1 Stálá provozovna dle Vzorové smlouvy OECD 

Podstatou existence institutu stálé provozovny v mezinárodním právu je vzdání se 

práva jednoho státu na zdanění celosvětových příjmů nerezidentů tohoto státu 

pocházejících z druhého státu. Vzorová smlouva OECD tuto myšlenku realizuje tak, že 

přesně vymezuje, jaké příjmy nerezidentů se v tomto státě budou zdaňovat. Tím vlastně 

                                                 
22 ČR se stala členskou zemí OECD dne 21.12.1995 - dnem uložení přístupové listiny ke Konvenci o 

OECD. 
23 Vyhláška č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním právu. 
24 Čl. 31 odst. 1 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 
25 Čl. 32 odst. 3 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 
26 FEKAR, Pavel. Několik poznámek k rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci nízké kapitalizace a 

související klasifikace úroků pro účely smluv o zamezení dvojího zdanění. Daňový Expert. 2005, číslo 3. 
27 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. února 2005 - 2 Afs 108/2004. 
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dochází k založení blíže specifikovaného práva jednoho státu zdanit příjmy zahraničních 

osob ve druhém státě. Toto právo na zdanění příjmů zahraniční osoby se je smyslem 

institutu stálé provozovny.  

Zdanit zisky z podnikání zahraniční osoby lze obvykle pouze v tom případě, 

pokud nerezident vykonává v daném státě činnost prostřednictvím stálé provozovny. 

Pokud stálá provozovna nevznikne, není možné zisky zahraniční osoby v daném státě 

zdanit.28 

Koncept stálé provozovny je v rámci Vzorové smlouvy OECD navrhnut jako 

speciální ustanovení k čl. 7 odst. 1 (Zisky podniků). Tento článek stanoví, že zisky 

podniku mohou podléhat zdanění pouze ve státě jeho daňové rezidence, pokud nejsou 

dosahovány prostřednictvím stálé provozovny. 

Zisky (resp. příjmy) dosahované prostřednictvím stálé provozovny tak budou 

zdanění podléhat ve státě, ze kterého tyto příjmy nebo zisky pochází. Tak bude zajištěno 

spravedlivější rozdělení daňového výnosu jednoho poplatníka. Institut stálé provozovny 

tak představuje výjimku z pravidla, že daňový rezident zdaňuje své celosvětové příjmy 

v jednom státě. Pokud by tento institut neexistoval, mohl by tento poplatník využívat 

infrastrukturu druhého státu zcela bezplatně, a to i na dlouhodobé bázi.  

Skutečnost, že Vzorová smlouva OECD bývá používána i v rozhodovací činnosti 

českých soudů je patrné i v judikatuře Nejvyššího správního soudu,29 kdy soud měl 

v tomto konkrétním případě za to, že: „Podle Čl. 7 Smlouvy může jeden smluvní stát 

zdaňovat zisky podniku druhého smluvního státu pouze v případě, jestliže podnik 

vykonává svou činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím tam se nacházející 

provozovny. Je to výjimka z obecného pravidla, dle něhož zisky podniku jednoho 

smluvního státu jsou zdaňovány pouze v tomto státu (Čl. 7 odst. 1 Smlouvy). Pro daný 

případ není v této fázi odůvodnění podstatné, v jakých konkrétních případech může stálá 

provozovna podniku vzniknout, určující je účel jejího vzniku, tj. možnost zdanění zisků 

podniku jednoho státu v druhém státě, pokud jsou zde dosahovány prostřednictvím stálé 

provozovny.“ 

                                                 
28 Tento koncept je založen na principech Vzorové smlouvy OECD a doplňujících materiálů, jiné principy, 

resp. vymezení stálé provozovny, platí pro smlouvy založené na Vzorové smlouvě OSN.  
29 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 9 Afs 85/2007 – 80 ze dne 22. listopadu 2007. 
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Tento odkaz soudu na Vzorovou smlouvu OECD zdůrazňuje, že se jedná nejen o 

významnou pomůcku při sjednávání bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění, ale 

také zdůrazňuje její význam pro pochopení problematiky stálé provozovny. Nejvyšší 

správní soud totiž dále uvádí i hlavní smysl stálé provozovny: 

„Institut stálé provozovny umožňuje státu, ve kterém podnik druhého státu 

vykonává pravidelnou obchodní činnost, účastní se místního hospodářského života, aby 

zisky z obchodů odehrávajících se na jeho území mohl zdanit. Jinými slovy, podnik, který 

dosahuje příjmů i v zahraničí, své „celosvětové příjmy“ zdaňuje ve státě, jehož je 

rezidentem. I v případě, kdy by podnik vykonával činnost dlouhodobě pouze ve druhém 

státě a používal k dosahování zisků zdrojů a infrastruktury jiného státu, přesto by 

zdaňoval své příjmy pouze ve státě svého rezidentství. Pro zamezení negativních následků 

této situace je v mezinárodních smlouvách o dvojím zdanění (včetně vzorové smlouvy 

OECD) zaveden institut stálé provozovny.“ 

Při této příležitosti je třeba připomenout, že stálá provozovna představuje jen 

jednu výjimek z pravidla uvedeného v článku 7 odst. 1 Vzorové smlouvy OECD. Článek 

7 Vzorové smlouvy OECD se neaplikuje také na další druhy příjmů (resp. zisků), 

například na příjmy umělců, dividendy, úroky a licenční poplatky (o některých z nich 

pojednává i tato práce). 

Stálá provozovna je v rámci Vzorové smlouvy OECD upravena v článku pátém. 

Tato úprava specifikuje základní požadavky, které má stálá provozovna splňovat a 

zároveň uvádí, jaké předpoklady musí stálá provozovna splňovat. Výchozí definice stálé 

provozovny je následující: 

 „Pro účely této smlouvy se stálou provozovnou rozumí trvalé místo podnikání, ve 

kterém je podnikání plně nebo částečně vykonáváno. 30“ 

Z této definice vyplývají tři základní požadavky kladené na vznik stálé 

provozovny. Jedná se o požadavky na: 

1. Místo podnikání 

2. Jeho stálost 

3. Výkon činnosti prostřednictvím tohoto místa. 

                                                 
30 Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (Full Version). V anglickém znění smlouvy: 

„For the purposes of this Covention, the term „permanent establishment“ means a fixed place of business 

through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.“ 
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2.1.1 Požadavky kladené na místo podnikání 

Aby mohlo dojít ke vzniku stálé provozovny, musí fyzicky (nebo spíše 

geograficky) existovat vymezené místo k podnikání. Místo podnikání je pojímáno velice 

široce. Může jít o běžná místa určená k podnikání, tedy zejména o kanceláře nebo výrobní 

haly. Definici místa k podnikání splňují i zařízení typu stroje, serveru apod., přičemž 

nezáleží, zda jsou tato zařízení k místu pevně připevněna. Všechna tato místa podnikání 

musí mít společné to, že budou moci být podnikatelem využívány k jeho činnostem, a 

budou fyzicky umístěna na území jednoho státu (jiného než kterého je podnikatel 

daňovým rezidentem). 

Dle komentáře ke Vzorové smlouvě OECD, jsou výše uvedené požadavky 

kladené na místo podnikání stanoveny záměrně tak, aby byly velmi obecné.31 Například 

se nemusí jednat o nemovitost ve vlastnictví zahraniční osoby, ale postačí jen pronajatá 

kancelář. Ke vzniku stálé provozovny postačí, i pokud je vymezena určitá část kanceláře, 

která je dána k dispozici pouze tomuto podnikateli. Ke vzniku stálé provozovny může 

dojít již tím, že zahraniční osoba má k dispozici jeden stůl, u kterého sedí jedna osoba, 

která je zaměstnancem dané zahraniční osoby. Takto obecně definované místo podnikání 

například umožní zdanit dotčenému státu zisky, i když je nájemní smlouva neplatná nebo 

nebyla vůbec uzavřena, jelikož právní vztah nerezidenta k místu podnikání nerozhoduje 

o vzniku stálé provozovny. Takto zvolený přístup je pochopitelný, jelikož při stanovení 

konkrétního vztahu k místu výkonu činnosti, by mohlo docházet k účelovému obcházení 

vzniku stálé provozovny prostřednictvím uzavírání např. fiktivních smluv nebo ke 

snahám obejít tato pravidla pomocí simulovaných32 právních jednání, které však pro 

účely daňového řízení neobstojí.33 

Dalším požadavkem kladeným na místo výkonu činnosti je, že místo podnikání 

musí být podnikateli k dispozici. „K dispozici“ znamená, že podnikatel nebo jeho lidé 

mohou tento prostor kdykoliv využít. Komentář ke Vzorové smlouvě OECD uvádí za 

pomoci argumentace a contrario i případy, kdy se prostor, který je podnikateli k dispozici, 

                                                 
31 článek 4.1 komentáře k článku 5 Vzorové smlouvy OECD připouští vznik stálé provozovny i v případě, 

že je určitý prostor pro výkon činnosti užíván neoprávněně. 
32 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 Afs 73/2004-89 ze dne 3. dubna 2007: „… o zastírání 

(disimulaci) ve smyslu § 2 odst. 7 daňového řádu, může jít jen tehdy, pokud účastníci předstírají (simulují) 

určitý právní úkon, ač jej nechtějí, a zastírají tím právní úkon jiný, který ve skutečnosti chtějí, popřípadě 

jím zastírají jinou právní skutečnost.“  
33 § 8 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů uvádí: Správce daně vychází 

ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní. 
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za stálou provozovnu nepovažuje. Jedná se například o zaměstnance zahraniční 

společnosti, který se pohybuje na území jednoho státu a setkává se zástupci jiných 

společností v jejich jednacích místnostech. Skutečnost, že tento zaměstnanec má v rámci 

součinnosti dočasně k dispozici místnosti u svých klientů, ještě neznamená, že jsou mu 

tyto místnosti k dispozici, a tím pádem by stálá provozovna v tomto případě nevznikla.  

Naopak známým příkladem, který zakládá stálou provozovnu, je případ malíře, 

který maluje po určitou dobu různé kanceláře v jedné velké budově.34 Rozdílné kanceláře 

v jedné budově představují malířovo stálé sídlo, díky čemuž realizuje podnikání 

prostřednictvím stálého místa podnikání, a tedy dochází ke vzniku stálé provozovny. 

Naopak, za stálé místo výkonu podnikání se nebude považovat situace, kdy malíř 

postupně pracuje v různých budovách, a to ani v případě, kdy malíř maluje v té samé 

budově, ale práci vykonává pro několik různých majetkově nepropojených zákazníků. 

Tuto interpretaci však ČR nesdílí, a tak by zahraničnímu malíři v případě, že by pracoval 

v rámci jedné budovy pro více zákazníků, stálá provozovna v ČR vznikla.35 

2.1.2 Geografická souvislost s místem výkonu podnikání 

U některých míst k podnikání může být problematické určit, zda je místo 

dostatečně geograficky ohraničené. Jedná se zejména o stánky, ale i o místo činnosti 

konzultanta nebo zaměstnance zahraničního zřizovatele, kteří poskytují služby na 

různých místech jednoho státu pro různé pobočky tohoto zřizovatele. K tomu komentář 

k čl. 5 Vzorové smlouvy OECD uvádí, že stálá provozovna nevznikne, i když je činnost 

v rámci jedné zakázky vykonávána pro různé pobočky.36 Jinými slovy, pokud bude 

konzultant poskytovat služby dvěma různým pobočkám zřizovatele i v rámci jednoho 

projektu, sledují se podmínky pro vznik každé stálé provozovny samostatně. Pokud by se 

však konzultant pohyboval pouze v rámci jedné pobočky, a to i na více místech, 

posuzovaly by se již podmínky dohromady. Tento názor však ČR také odmítá. 

Některé činnosti, jako je například poskytování satelitních služeb prostřednictvím 

družic se nepovažují za stálou provozovnu. To samé platí i pro roamingové služby, kdy 

z logiky věci zahraniční operátor nemá na území jiného státu místo k podnikání. Další 

činnosti, jako například provozování hracích automatů a jiných obdobných zařízení, 

                                                 
34 Komentář č. 4.5 k odstavci č. 1 Modelové smlouvy OECD. 
35 Výhrada ČR komentář č. 45.3 k článku 5 Modelové smlouvy OECD. 
36 Komentář 5.4 Modelové smlouvy. 
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mohou vést k založení stálé provozovny. V těchto situacích pak bude záležet na roli 

zřizovatele a jím vykonávaných funkcích. Stejná pravidla platí i pro servery. Pokud bude 

mít daňový nerezident k dispozici dedikovaný server v druhém státu, ke vzniku stálé 

provozovny dojde. Naproti tomu v případě internetových stránek nelze přesně vymezit 

jejich fyzické umístění, proto nemůže dojít ke vzniku stálé provozovny. Pokud by však 

hlavní činností daňového nerezidenta spočívala v poskytování internetových stránek na 

konkrétním serveru, ke vzniku stálé provozovny by již ve státu umístění serverů došlo. 

Zajímavým případem je i přijetí a zpracování objednávky a platby pro daňového 

nerezidenta prostřednictvím serveru umístěného ve druhém státě. Komentář ke Vzorové 

smlouvě OECD se přiklání k tomu, že by ke vzniku stálé provozovny došlo, jelikož tato 

činnost by svým charakterem přesáhla již pomocný a přípravný charakter (viz dále).37 

2.1.3 Trvalost místa k výkonu činnosti 

Ke vzniku stálé provozovny nestačí pouze místo podnikání, ale toto místo musí 

být nadáno určitou stálostí. To znamená, že vznik stálé provozovny nemá způsobit pouze 

nahodilá a jednorázová činnost, ale pouze takový druh činnosti, který určitou dobu trvá, 

popřípadě se opakuje. Proto bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění vždy 

obsahují časový test vzniku stálé provozovny. Často je ve smlouvách ujednáno, že stálá 

provozovna vznikne zahraniční osobě poté, co její přítomnost na území druhého státu 

přesáhne 6 měsíců.38 Ale například rezidentům Finska vzniká v ČR stálá provozovna až 

po 12 měsících místo obvyklých 6 měsíců.39 V této souvislosti je třeba uvést, že ČR 

praktikuje tuto zvyklost (tj. 6 měsíců) téměř u všech nově sjednaných bilaterálních smluv 

o zamezení dvojího zdanění.  

Časový test pro vznik stálé provozovny je obvykle rozšířen i na opakující se 

činnosti. Podstata spočívá v tom, že se v rámci stanoveného období sčítá přítomnost 

zahraniční osoby na území jednoho státu a pokud kdykoliv v tomto plovoucím intervalu 

zahraniční osoba překročí stanovenou mez, dojde ke vzniku stálé provozovny. 

                                                 
37 Komentář k čl. 5 bod 42.9. 
38 Např. smlouva o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem č. 31/2007 Sb. m.s. obsahuje časový test ve 

výši 6 měsíců pro poskytování služeb a 12 měsíců po stavební projekty. 
39 Sdělení MZV č. 43/1996 Sb., SMLOUVA mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení 

dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. 
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Na vznik stálé provozovny ale nemá vliv přerušení činnosti. Naopak, pokud je 

činnost vykonávána opakovaně, tedy pravidelně, pak pouhé jedno přerušení nemá vliv na 

její vznik.  

2.1.4 Výkon podnikání a vztah zahraniční osoby ke stálé provozovně 

Třetí požadavek pro vznik stálé provozovny je kladen na kvalitu spojení trvalého 

místa k podnikání s výkonem činnosti nerezidenta. V dřívějších verzích Vzorové smlouvy 

OECD byl stanoven požadavek na funkční, resp. ekonomické propojení zřizovatele s jeho 

stálou provozovnou. Šlo o závislost stálé provozovny na daňovém rezidentu jiného státu 

(například centrála, řídicí centrum a jiné formy řídicích struktur). V určitém slova smyslu 

by se dalo hovořit o účelu stálé provozovny. V současném pojetí Vzorové smlouvy OECD 

se již „prospěšnost“ stálé provozovny pro jejího zřizovatele předpokládá. Prospěšnost 

stálé provozovny pro zřizovatele by se měla ohodnotit pomocí správné alokace zisků stálé 

provozovně.  

Stálá provozovna by měla být účastna podnikání daňového nerezidenta, měla by 

určitým způsobem přispívat k uskutečnění jeho podnikatelských aktivit. Může tak činit 

zejména prostřednictvím svého personálního a materiálního vybavení. Tedy 

prostřednictvím lidského potenciálu a hmotných aktiv, které jí byly za tímto účelem 

svěřeny.  

V této souvislosti nelze nezmínit i konzervativní výklad v rámci Vzorové smlouvy 

OECD a modernější přístup některých států, kdy dle Vzorové smlouvy OECD se za stálou 

provozovnu a tedy za vykonávání činnosti na území druhého státu považuje i umístění 

serveru,40 což například Velká Británie odmítá. 

2.2 Vyjmenované případy stálé provozovny dle Vzorové smlouvy OECD 

V článku 5 odst. 2 Vzorové smlouvy OECD jsou demonstrativně vyjmenovány 

činnosti, které by měly být za splnění obecných podmínek pro stálé místo podnikání 

považovány za stálou provozovnu. Jedná se o tyto případy: 

1. místo řízení 

2. pobočka 

3. kancelář 

                                                 
40 Komentář 42.2 Modelové smlouvy OECD, zajímavostí je, že Velká Británie uplatňuje výhradu k tomu, 

že pouhé umístění serveru se stránkami nemůže založit stálou provozovnu. 
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4. továrna 

5. dílna 

6. důl, naleziště ropy nebo plynu, lom nebo jakékoliv jiné místo těžby přírodních 

zdrojů.41 

Tyto příklady slouží pouze jako upřesnění obecné definice stálé provozovny. 

Jinými slovy, i v těchto případech je třeba zkoumat, zda tato místa splňují všechny obecné 

předpoklady pro vznik stálé provozovny. Zejména je třeba zkoumat jejich stálost a 

požadavky kladené na místo podnikání. 

Z výčtu lze za nejdůležitější považovat prvně zmíněné, a sice místo řízení. Jedná 

se v systematice Vzorové smlouvy OECD o takřka nadbytečné ustanovení, jelikož již 

v čl. 4 je upravena daňová rezidence na základě místa skutečného řízení (viz dále). 

Hlavní význam tohoto ustanovení lze proto spatřovat v ustanovení v bodu 6., které 

může určovat způsob zdanění tohoto příjmu. Pokud rámci bilaterálních smluv dojde 

k tomu, že těžba nerostného bohatství bude považována za stálou provozovnu, založí se 

tak právo státu danit tyto činnosti jako zisky podniků. 

2.3 Staveniště a stavební a instalační projekty 

Vzorová smlouva OECD stanoví zvláštní pravidla pro vznik stálých provozoven 

na staveništích a při stavební a instalační činnosti. Tato pravidla zahrnují nejen stavby 

budov, ale také stavby silnic, mostů a též rekonstrukce. Pod pojem instalační projekty 

řadíme i instalaci výrobních linek a složitých provozů do již hotových budov. 

 Jedná se o speciální ustanovení, které výslovně uvádí časový test potřebný ke 

vzniku stálé provozovny. Jedná se vlastně o opak demonstrativního ustanovení v čl. 5 

odst. 3 Vzorové smlouvy OECD, které naopak připouští pro účely sjednávání 

bilaterálních smluv zpřísnění podmínek pro vznik stálé provozovny (zejména v oblasti 

těžby nerostného bohatství). Zmírnění pro instalační a stavební projekty spočívá v tom, 

že je pro tyto činnosti výslovně stanovena odlišná lhůta pro vznik stálé provozovny, 

konkrétně po překročení 12 měsíců. Tato lhůta se počítá pro každý samostatný projekt 

zvlášť. Rozhodující místo stavby a doba strávená při provádění těchto prací. Není 

rozhodující, s kým byla uzavřena smlouva, ani kolik takových smluv je, a zda byly zadány 

                                                 
41 Doslovně se jedná o: „a mine, an oil and gas as well, a quarry, or any other place of extraction of natural 

resources.“ 
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najednou nebo postupně. Staveniště vzniká okamžikem, kdy začne být činnost 

uskutečňována (včetně přípravných prací) a končí opuštěním místa. Přerušení prací 

z jakýchkoliv důvodů nemá na existenci stálé provozovny vliv. 

2.4 Výjimky ze stálé provozovny 

Existuje mnoho možných způsobů, kterými může rezident jednoho státu ve 

druhém realizovat svoji ekonomickou aktivitu. Některé činnosti a podnikatelské aktivity 

se ani při splnění obecných předpokladů pro vznik stálé provozovny, jako stálá 

provozovna neposoudí. Jedná se o následující vyjmenované činnosti:42 

1. Zařízení, které se využívá pouze za účelem uskladnění, vystavení nebo dodání 

zboží patřícího podniku. 

2. Zásoba zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem uskladnění, 

vystavení nebo dodání. 

3. Zásoba zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracování 

jiným podnikem. 

4. Trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem nákupu zboží 

nebo shromažďování informací pro podnik. 

5. Trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem vykonávání 

jakékoliv jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo pomocný charakter. 

6. Trvalé místo k výkonu činnosti, vyplývající z tohoto spojení, je přípravného nebo 

pomocného charakteru. 

Společným znakem těchto činností je pomocný a přípravný charakter a potřeba 

usnadnit oběh zboží v rámci mezinárodního obchodu. Zdaleka nejdiskutovanějšími 

výjimkami jsou ustanovení uvedené v bodu 5 a 6. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma 

výjimkami je, že trvalé zařízení v bodu 5. vykonává nepodstatné činnosti pro svého 

zřizovatele, tedy interně. V druhém případě mohou být činnosti poskytovány i třetím 

osobám. 

Otázka jak určit, co je a co už není přípravný a pomocný charakter, byla, je a jistě 

i bude široce diskutována, jelikož výkladová pravidla ani judikatura, nedávají konkrétní 

návod. Zajímavým příspěvkem k této problematice byly závěry z Koordinačního výboru 

                                                 
42 ČR vůči pomocnému a přípravnému charakteru uplatňuje restriktivní přístup, proto pokud budou 

zaměstnanci kanceláře umístěné v ČR podstatně zahrnuti do vyjednávání podstatných částí smluv na 

dodávku zboží nebo služeb, nepůjde již o přípravný a pomocný charakter. 
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Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR (dále jen „Zápis 

z Koordinačního výboru“), nicméně ani tento příspěvek jednoznačný návod nepřinesl, 

neboť skončil s tímto stanoviskem MFČR: „Jak je již výše uvedeno, není možné tuto 

problematiku řešit komplexně na obecné úrovni. 43“ 

Problematika může být ještě složitější, jelikož není ani vyloučeno, aby souběh 

těchto pomocných činností v jednom státě nevytvořil stálou provozovnu. Například jedna 

zahraniční společnost bude mít ve druhém státě zařízení, které se využívá pouze za 

účelem uskladnění, vystavení nebo dodání zboží patřícího nerezidentovi a zároveň bude 

toto trvalé místo sloužit k výkonu činnosti, za účelem nákupu zboží nebo shromažďování 

informací pro podnik. Daňový nerezident však musí prokázat, že tyto aktivity v souhrnu 

nepřesahují pomocný nebo přípravný charakter. Pokud by však zařízení pro 

shromažďování informací sloužilo i pro třetí osoby, pod tuto výjimku by nespadalo. 

Obezřetnost platí i pro případ, kdy jsou pracovníci těchto zařízení oprávněni k uzavírání 

smluv. Pokud jejich oprávnění přesáhne okruh mluvních vztahů, náležejících k zajištění 

chodu těchto zařízení, došlo by ke stálé provozovně (závislého agenta). Výše uvedené 

výjimky platí i pro prodej vystaveného zboží, a majetku, ze kterého se trvalé zařízení 

skládá.  

2.5 Stálá provozovna závislého agenta 

V předchozím odstavci byly uvedeny činnosti, které se nepovažují za stálou 

provozovnu. Jsou ale i situace, kdy stálá provozovna vzniká vždy, i když nejsou splněny 

podmínky na místo podnikání a představují tak samostatný případ vzniku stálé 

provozovny. Tímto je realizováno právo státu zdanit příjmy, plynoucí ze smluv 

uzavřených na jeho území. 

Jedná se o případy tzv. distributorů a agentů. Aby byl agent nebo distributor 

závislý, musí jednat v zastoupení zahraniční osoby a musí mít oprávnění uzavírat jejím 

jménem smlouvy, které ji zavazují (tzv. dependent agent). Toto ustanovení je výjimka 

z obecné definice stálé provozovny, nicméně neuplatní se v případech, kdy mají činnosti 

pomocný nebo přípravný charakter. Tedy ani závislí agenti nezaloží stálou provozovnu, 

pokud jednají v rámci přípravných a pomocných činností daňového nerezidenta.  

                                                 
43 FEKAR, Pavel. 266/18.03.09 Výjimky z definice stálé provozovny (Čl. 5 odst. 4 Vzorové smlouvy OECD) 

[online]. Praha : Ministerstvo financí, 26. února 2009 [cit. 2014-12-11]. Dostupný na: 

<http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/KVKDP20052009.pdf>. 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/KVKDP20052009.pdf
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Pro zjištění, zda může dojít ke vzniku stálé provozovny závislého agenta, je 

rozhodující zjistit, proč daňový nerezident tímto zmocněním své zástupce vybavil. Od 

toho se bude odvíjet posouzení vzniku stálé provozovny. 

Okruh osob, které lze považovat za závislé agenty, může být široký. Může jít o 

právnické osoby, ale i fyzické osoby. Vztah k daňovému nerezidentu může být 

zaměstnanecký i smluvní. Agenti nemusí být ani rezidenty daného státu ani v tomto státě 

nemusí mít místo podnikání. U těchto osob je rozhodné, zda mají oprávnění právně 

zavazovat daňového nerezidenta ze smluv, které uzavřou s odběrateli a také zdali se 

dostatečně aktivně podíleli na procesu uzavření smlouvy. Podíl na uzavření smlouvy a 

stát, ve kterém se tento proces odehrává, jsou rozhodujícími prvky pro vznik stálé 

provozovny závislého agenta. 

Kromě nesporných případů, kdy je na závislého agenta kompletně outsourcováno 

např. obchodní oddělení daňového nerezidenta, lze míru příspěvku agenta k uzavření 

smlouvy rozdělit do dvou základních kategorií.  

První kategorie spočívá v tom, že funkcí závislého agenta je pouze převzít 

objednávku od budoucího zákazníka a poskytnou mu základní informace. Z právního  

(i funkčního) pohledu je smlouva uzavřena až po odsouhlasení zahraniční osobou. 

Příspěvek agenta k uzavření smlouvy je malý. V tomto případě nelze smlouvu posuzovat 

jako uzavřenou prostřednictvím závislého agenta a stálá provozovna z tohoto titulu 

nevzniká.  

Druhým případem součinnosti závislého agenta je, že se podílí na procesu 

uzavírání smlouvy výrazným způsobem (ujednává ceny, dodací a platební podmínky), ale 

samotnou smlouvu neuzavírá (podepisuje ji jiná osoba). Ačkoliv právně smlouvu 

neuzavřel závislý agent, ale nerezidentní poskytovatel služby, přispěl agent tak výraznou 

měrou k uzavření smlouvy, že lze usuzovat, že disponoval oprávněním sjednávat 

smlouvy. Proto by mu stálá provozovna v tomto případě vznikla.  

Mohou ale nastat i jiné varianty. Například situace, kdy fakticky je smlouva 

sjednána na území jednoho státu závislým agentem, ale podepsána mimo toto území 

(např. na moři, v letadle atd.). I zde je dávána přednost faktické stránce před formální, 

tedy oprávnění uzavírat smlouvy bylo vykonáno na území daného státu závislým 

agentem, došlo tedy ke vzniku stálé provozovny.  
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2.6 Nezávislý agent výjimka ze vzniku stálé provozovny 

Nezávislý agent je nezávislá osoba, která uzavírá smlouvy v rámci své obvyklé 

(podnikatelské) činnosti. Základní znaky nezávislého agenta jsou následující: 

1. Právní a ekonomická nezávislost. 

2. Jednání v zastoupení daňového nerezidenta v rámci své obvyklé činnosti.44 

Pokud jsou splněny tyto dvě podmínky, pak daňovému nerezidentovi nevzniká 

stálá provozovna na území státu, kde je tímto způsobem zastupován.  

Postavení nezávislého agenta je nutno posoudit stejně jako u závislého, tedy nikoli 

formálně, ale funkčně. Jde zejména o to, do jaké míry je agent samostatný, jakou má 

rozhodovací pravomoc a jak direktivně je zahraniční osobou řízen. Stejnou optikou by 

bylo nutné nazírat i na dceřiné společnosti daňového nerezidenta. I taková dceřiná 

společnost může být nezávislým agentem, pokud má samostatné vedení, které činí 

zásadní rozhodnutí, jedná tedy do jisté míry nezávisle zahraničním vlastníkovi 

(principálovi) a nese i podnikatelská rizika (např. za neuhrazené pohledávky, zkázu zboží, 

propady v odbytu). Je tedy zřejmé, že ani majetková propojenost není překážkou ke 

klasifikaci dceřiné společnosti jako nezávislého agenta, ačkoli prodává zboží nebo služby 

mateřské společnosti. To ostatně potvrdil i rozsudek francouzského Nejvyššího správního 

soudu,45 který je ovšem právně závazný pouze pro daný případ. 

Dalším možným rozlišujícím kritériem mezi závislým a nezávislým agentem 

může být i důvod, proč si daňový nerezident najímá nezávislého agenta. Pokud si 

takového agenta najímá kvůli jeho speciálním schopnostem a znalostem, může to být 

významný znak jeho nezávislosti. 

Posledním rozlišujícím kritériem může být i počet osob, které nezávislý agent 

zastupuje. Čím vyšší počet jich bude zastupovat, tím více se přibližuje k pozici 

nezávislého agenta. Lze tedy shrnout, že se jedná o nezávislého zástupce, pokud jsou 

splněna následující kritéria: 

1. právní a ekonomická (zdroje a vedení) nezávislost, 

2. absence detailních pokynů a důsledné kontroly zastoupeným, 

                                                 
44 Komentář Vzorové smlouvy OECD k článku 5 odst. 6 bod 37. 
45 Francouzský nejvyšší soud rozhodl, že francouzský komisionář nezakládá stálou provozovnu svého 

cizího principála. Převzato z DELORME, Laurence. French Supreme Tax Court Case 31 March 2010 

Zimmer Ltd. Commissionaire and Permanent Establishment [online]. Paris. 31. března 2010 [cit. 2015-01-

03]. Dostupný na: <http://www.transferpricing-avocat.com/wp-content/uploads/200910/Zimmer-CE-31-

mars-2010-n%C2%B0304715-308525.pdf>. 

http://www.transferpricing-avocat.com/wp-content/uploads/200910/Zimmer-CE-31-mars-2010-n%C2%B0304715-308525.pdf
http://www.transferpricing-avocat.com/wp-content/uploads/200910/Zimmer-CE-31-mars-2010-n%C2%B0304715-308525.pdf
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3. jednání v rámci své obvyklé obchodní činnosti, 

4. nesení veškerých podnikatelských rizik, 

5. nadání zvláštními dovednostmi, pro které je najímán, 

7. uzavírání smlouvy bez souhlasu toho, kdo ho pověřuje, 

8. má více klientů, jejich zboží nebo služby nabízí. 

Pokud by výše uvedená kritéria byla splněna, můžeme říci, že zastoupenému by v 

případě uzavírání smluv takovýmto způsobem v dané zemi stálá provozovna nevznikla. 

To však platí pouze pro nerezidenty ze smluvních zemí, které mají institut nezávislého 

zástupce obvykle uveden v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění. ZDP bohužel 

tento institut nezná, a jakýkoliv zástupce by zastoupenému mohl založit stálou 

provozovnu. 

3 Stálá provozovna v české právní úpravě 

Český překlad termínu „permanent establishment“, jako „stálá provozovna“ nebyl 

dle mého názoru pro možnou záměnu s jinými právními instituty a obecnými termíny 

zvolen příliš vhodně. Stálá provozovna může u osob, které nejsou zběhlé v daňové 

problematice evokovat, že se jedná o provozovnu, pobočku, odštěpný závod46 nebo 

organizační složku. Jedná se ale jen o zdánlivou terminologickou příbuznost, obsahově 

se jedná o naprosto odlišné pojmy.  

Nejsnáze zaměnitelný pojmem se stálou provozovnou je pojem „provozovna“ 

použitý v § 17 odst. 1 ZŽP,47 jehož definice je následující:  

„Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost 

provozována.“ 

Tato definice však se stálou provozovnou nesouvisí a je třeba v této souvislosti 

připomenout, že ani živnostenské oprávnění nemá na vznik stálé provozovny vliv.48 

                                                 
46 Odštěpný závod byl uveden v § 7 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jako „organizační 

složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku.  
47 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) 
48 Z rozsudku Městského soudu v Praze 28 Ca 355/98-25: „Z daňového hlediska je dle názoru soudu 

irelevantní, zda došlo k porušení živnostenského zákona a vydání živnostenského listu s uvedením trvalého 

bydliště na území ČR osobě nemající v ČR trvalý pobyt. Z hlediska daňových zákonů by dle názoru soudu 

nebylo významné ani to, pokud by dodavatel žalobce nebyl zapsán v obchodním rejstříku, či provedený 

zápis nevykazoval všechny náležitosti dle obchodního zákoníku“. Dostupný také online na: 

<http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d9969v12846-jeste-k-danovemu-rezimu-stalych-

provozoven/?search_query=%24issue%3D17I17>. 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d9969v12846-jeste-k-danovemu-rezimu-stalych-provozoven/?search_query=%24issue%3D17I17
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d9969v12846-jeste-k-danovemu-rezimu-stalych-provozoven/?search_query=%24issue%3D17I17
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Ani existence obchodního závodu a pobočky, uvedené v § 502 a 503 o. z.49 nemusí 

znamenat existenci stálé provozovny, jelikož jejich obsahový význam je následující: 

„Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho 

vůle slouží k provozování jeho činností.“  

Pro úplnost dodávám, že v případě pobočky se má za to, že pobočkou se rozumí: 

„..taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které 

podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.“  

Díky úpravě v rozdílných právních předpisech, může být pobočka nebo obchodní 

závod zároveň i provozovnou, ale nemusí být stálou provozovnou.50 

3.1 Stálá provozovna dle tuzemské právní úpravy 

Tuzemská právní úprava stálé provozovny je v převážné míře soustředěna do  

§ 22 ZDP.51 Je třeba mít stále na paměti, že tato vnitrostátní úprava je modifikována52 

závazky plynoucími z uzavřených bilaterálních mezinárodních smluv o zamezení dvojího 

zdanění, kdy na základě čl. 10 Ústavy, je ČR vázána vyhlášenými mezinárodními 

smlouvami, ke kterým dal souhlas Parlament. Pokud mezinárodní smlouva stanoví něco 

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Toto ustanovení je rovněž 

zopakováno v § 37 ZDP, s tím že je zdůrazněno, že:  

„…ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou 

je Česká republika vázána, nestanoví jinak.“  

V rámci komplexnosti pohledu je také třeba brát v úvahu i ustanovení článku 95 

odst. 1 Ústavy, které stanoví, že soudce je při svém rozhodování vázán jen zákonem a 

mezinárodní smlouvou, která byla řádně přijata a stala se součástí právního řádu. 

Je třeba zopakovat, že Vzorová smlouva OECD nemá povahu mezinárodní 

smlouvy. Jedná se pouze o doplňkový prostředek, což potvrdil i Nejvyšší správní soud 

v rozsudku čj. 2 Afs 108/2004.53 

                                                 
49 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
50 Šlo by o případ, kdy by pobočka byla uvedena v živnostenském rejstříku, ale samotný charakter činnosti 

by byl pomocný nebo přípravný. 
51 Zákon č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
52 Lepší je spíše hovořit o právu přednosti. 
53 „Nelze proto vycházet ze Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku OECD a jejího 

komentáře (dále též Vzorová smlouva, Komentář), neboť nejde o závazné právní předpisy a podle Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu (čl. 32) jsou použitelné jen jako doplňkový prostředek k výkladu v případě 

nejednoznačných, nejasných, nebo k protismyslnému výsledku vedoucích smluvních ujednání“. 
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Pramenem práva, resp. mezinárodními smlouvami, které jsou nadřazeny 

vnitrostátní úpravě, jsou v oblasti přímých daní zejména54 bilaterální smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění, kterých má ČR v současnosti uzavřeno více než 80. Tyto smlouvy 

představují kolizní normy, které odkazují na použití vnitrostátní právní úpravy a snižují 

vnitrostátní daňové sazby. Nemohou ale rozšířit předmět daně, který je stanoven 

vnitrostátními předpisy. Vnitrostátní právní úprava se tedy plně aplikuje pouze pro 

daňové nerezidenty, kteří pocházejí ze států, s nimiž ČR nemá uzavřenu smlouvu o 

zamezení dvojího zdanění (tzv. nesmluvní nerezidenti) nebo pro subjekty, kteří 

neprokáží, že mají nárok na výhody vyplývající z bilaterální smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění. 

 Pro nerezidenty ze smluvních států (za předpokladu, že jejich příjem je 

předmětem ZDP) platí vnitrostátní úprava, která je modifikována konkrétní bilaterální 

smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Ve vztahu ke stálé provozovně lze za 

nejdůležitější považovat ustanovení o časovém testu ke vzniku stálé provozovny a dále 

přítomnost klauzule o službové stálé provozovně (viz dále). 

3.2 Druhy stálých provozoven dle ZDP 

ZDP neuvádí přesné označení jednotlivých typů stálých provozoven. Podle své 

povahy a také v souladu se systematikou § 22 ZDP lze rozlišit následující typy stálých 

provozoven: 

1. Tzv. „kamennou“ stálou provozovnu 

2. Staveniště a místo provádění stavebně montážních projektů 

3. Tzv. „službovou“ stálou provozovnu 

4. Stálou provozovnu závislého agenta 

5. Stálou provozovnu společníků osobních společností a společnosti. 

3.2.1 Stálá provozovna dle ZDP – „kamenná“ 

Dle § 22 odst. 2 ZDP se stálou provozovnou rozumí místo k výkonu činností 

daňových nerezidentů na území ČR jako je např. dílna, kancelář, místo k těžbě přírodních 

zdrojů, místo prodeje (odbytiště), staveniště. Požadavky kladené ZDP na vlastnosti stálé 

                                                 
54 Úmluva OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských 

transakcích – sdělení MZV 25/2000 Sb. m. s. zakazuje daňovou uznatelnost úplatků zahraničním 

úředníkům veřejné správy. 
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provozovny jsou tedy místo, stálost a účel. ZDP tyto požadavky nikde nevymezuje. 

Pokyn Generálního finančního ředitelství D-655 (nahrazen pokynem D-2256) však uvádí, 

že „znakem stálé provozovny je i určitý stupeň trvalosti na místě (tzv. místní souvislost)“. 

Bohužel však již nejsou stanovena žádná kritéria, která by tuto tzv. „místní souvislost“ 

blíže vykládala. Pokud má nerezident k dispozici pevné místo k podnikání, povede tato 

skutečnost pravděpodobně ke vzniku kamenné stálé provozovn. 

3.2.1.1 Stálost provozovny 

Stálost nebo trvalost je u kamenné provozovny obvykle patrná již ze samotného 

charakteru činnosti, která je v ní vykonávána a také z povahy místa, na kterém je 

vykonávána. Tato povaha je zřejmá u rozsáhlejších poboček nebo výrobních zařízení.  

V tomto smyslu připadá v úvahu i otázka přerušení a znovuzahájení činnosti. 

Ačkoliv v ZDP není tato situace přímo řešena, z logiky věci je patrné, že i opětovná 

činnost, která je vždy po určitou dobu přerušena se stává činností trvalou. Tento přístup 

je ostatně podpořen i v komentáři ke Vzorové smlouvě OECD57. Pokud je místo k výkonu 

činnosti využíváno opakovaně, byť i jen po velmi krátký časový okamžik, má se zato, že 

je využíváno trvale a tím pádem dochází ke vzniku stálé provozovny. Vztah stálosti 

k místu výkonu činnosti lze doplnit i názorem MFČR:59 

„…. v případě jednotlivých činností, jako je poskytování různých druhů služeb, 

které nevyžaduje dostupnost četného zařízení nebo prostoru, je nezbytné brát v úvahu 

dobu jeho trvání na území příslušného státu, přičemž období šesti měsíců se nám pro 

vznik stálé provozovny jeví jako přiměřené. Počítání lhůty šesti měsíců přitom není 

v takovýchto případech ovlivněno skutečností, že služby jsou prováděny na věcně či 

místně nesouvisejících kontraktech.“ 

Z tohoto komentáře lze vyčíst, že v oblasti stálosti (časového testu) stálé 

provozovny, aplikuje ČR takový přístup, kdy místem, prostřednictvím, kterého jsou trvale 

poskytovány služby, se rozumí celá ČR, pokud tato doba je delší než šest měsíců. 

                                                 
55 Pokyn GFŘ č. D-6 - čj. 32320/11-3 - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 

o daních z příjmů. 
56 Pokyn GFŘ č. D-22 - č.j. 5606/15/7100-10 - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 6. února 2015. 
57 Bod č. 6 k čl. 5 Vzorové smlouvy OECD, který říká: „místo k výkonu činnosti, však může vytvářet stálou 

provozovnu, i když toto místo ve skutečnosti existuje pouze po krátké časové období, a to i tehdy, pokud 

charakter činnosti bude takový, že tato činnost bude vykonávána pouze po toto krátké časové období.“ 
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3.2.2 Místo k výkonu činnosti  

ZDP neklade na místo výkonu činnosti velké nároky. Vyjdeme-li z toho, že stálou 

provozovnou se rozumí místo výkonu činnosti, pak je zřejmé, že ZDP nehovoří ani o 

žádném právním titulu nebo k jeho užívání.  V tomto případě bychom mohli říci, že česká 

právní úprava vychází z úpravy uvedené ve Vzorové smlouvě OECD. Jedinou podmínkou 

je, že toto místo musí existovat. ZDP jako nestanoví jako podmínku pro jeho vznik ani 

geografické vymezení. Při doslovném výkladu může být za toto místo k výkonu činnosti 

považována celá ČR nebo i jeden sdílený stůl v kancelářské budově. Místo k výkonu 

činnosti nemusí být ani stálé (ve smyslu nehnutelné). Stálá provozovna může být 

umístěna i v obytném přívěsu nebo stánku, ačkoliv lze zaznamenat i jiné názory58. Naopak 

není na překážku, že užívání prostoru je bezplatné. 

K problematice stánku se vyjádřilo MFČR při aktualizaci Vzorové smlouvy 

OECD59, a to následovně: 

„…současně pociťujeme určitou dvojsmyslnost a rozpor, protože např., jak je 

uvedeno výše, určitá ulice vytváří stálou provozovnu někoho, kdo na ni pravidelně 

zakládá svůj stánek, i když tento stánek není trvale připoután k jednomu místu a umístění 

stánku se tak čas od času liší.“ 

Stejně se MFČR financí staví i k malíři. Pokud malíř pracuje v rámci jedné 

kancelářské budovy pro více zákazníků na základě vícero smluv, vznikne i jemu stálé 

místo k výkonu činnosti, tedy i stálá provozovna.60 

Naopak za stálou provozovnu se dle pokynu D-22 nepovažuje prodej zboží 

v rámci veletrhu, prodejní výstavy, či obdobné jednorázové akce. 

3.2.3 Uskutečňování činnosti 

Další podmínkou pro vznik kamenné stálé provozovny je, že v je na tomto místě 

vykonávána činnost. Vzhledem k tomu, že ZDP nestanovuje na povahu činnosti žádné 

                                                 
58 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Praha : Wolters Kluwer 

ČR, a.s., 2013, s. 66, kde se praví: „Příkladem může být stánkový prodej. Je-li realizován jako pravidelná 

činnost např. na různých místech určitého tržiště či námětí, vesměs se dochází ke shodě v názoru, že je zde 

podmínka existence pevného místa pro podnikání splněna. Jestliže se však příslušný prodejce přesouvá po 

různých lokalitách a své působení s jedním místem nespojuje, situace je jiná. Ze smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění lze v takovém případě těžko dovodit, že by i zde bylo možné hovořit o pevném místu k podnikání 

určujícímu vznik stálé provozovny.“ 
59 Sdělení k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002.  
60 tamtéž 
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požadavky, lze pouze dovozovat, že by mělo jít o činnost, ze které plyne příjem. Tento 

příjem by navíc měl být předmětem daně z příjmů.  

Vzorová smlouva OECD v podobném smyslu hovoří o vztahu zřizovatele ke stálé 

provozovně. Tento vztah by se dal nazvat i účelem provozovny. Tedy jaké jsou funkce 

(případně jaká je přidaná hodnota) stálé provozovny. Hlavním účelem stálé provozovny 

by měla být realizace podnikatelské činnosti daňového nerezidenta.  Podnikatelská 

činnost je však velmi široký pojem a je věcí podnikatele, jaké uspořádání zvolí pro 

provádění svých obchodních aktivit.61 

Jednotícím záměrem však by mělo být přispění činnosti stálé provozovny k 

podnikání62 zřizovatele. V některých případech nemusí být tato povaha úplně patrná. 

Intenzita příspěvku stálé provozovny podnikání také může být velmi nízká. To by se také 

odrazilo v tom, že by mohla spadat do výjimky pro pomocné a přípravné práce. V této 

souvislosti je třeba uvést, že v případě nesmluvního nerezidenta by pomocné ani 

přípravné činnosti do výjimky ze vzniku stálé provozovny nejspíše nespadaly, jelikož je 

ZDP nezná. 

3.3 Staveniště a místo provádění stavebně montážních projektů 

Stavební zakázky bývají často velmi nákladné. Zejména proto je třeba věnovat 

pozornost vzniku stálé provozovny. V rámci ZDP je právní úprava stavebních a 

montážních projektů provedena jako speciální úprava ve vztahu ke kamenné stálé 

provozovně. Staveniště a místo provádění stavebně montážních projektů jsou stejně jako 

kamenná stálá provozovna uvedeny v § 22 odst. 2 ZDP. Tato poměrně kusá úprava, je 

opět rozsáhle vyložena v pokynu D-22, stejně tak jako u kamenné stálé provozovny. 

V tomto pokynu jsou stavebně montážní projekty a staveniště definovány takto:  

„Staveništěm, stavbou nebo stavebně montážním projektem se rozumí dodávka 

uceleného stavebního díla, stavební části nebo technologické části stavby, kterou 

dodavatel provádí samostatně na vlastní odpovědnost a předává (předávací řízení) 

                                                 
61 Z odůvodnění k rozsudku NSS č. 5 Afs 77/2009 – 123, ze dne 28.06.2005: „Je zcela legitimní vycházet 

z premisy, že převažujícím motivem pro podnikání je právě vydobytí zisku a podnikatelská strategie v sobě 

zahrnuje mnohost jednotlivých rozhodnutí - od rozhodnutí, jaké služby či hodnoty bude podnikatel trhu 

poskytovat, s kým bude spolupracovat a na jakém základě, jak svůj podnikatelský záměr bude financovat, 

až po úvahu, jakého zisku a v jakém časovém horizontu hodlá dosahovat.“ 
62 Dle § 420 odst. 1 o. z. se za podnikatele považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a  

odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak  

soustavně za účelem dosažení zisku. 
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odběrateli. Obnova, renovace či oprava silnic, budov, mostů atd. spadá pod staveniště, 

stavbu či stavebně montážní projekt, avšak pokud zahrnuje více než jejich pouhou údržbu, 

přemalování apod.“ 

Do stavenišť, stavebních a montážních projektů lze zahrnout i pokládky potrubí, 

výkopové, vyhlubovací práce a instalaci zařízení nebo stroje. Při pochybnostech, zda 

v některých případech není splněno obecné ustanovení o místě k výkonu činnosti, tedy 

zda se jedná o stavební a montážní projekt, je možné použít následující ustanovení 

z pokynu D-22: 

„Znakem stálé provozovny je i určitý stupeň trvalosti na místě (tzv. místní 

souvislost). Tento znak není u stavebních a montážních projektů porušen v případě, že jde 

o stavbu, která je svým charakterem postupující (např. dálnice, plynovod).“ 

Pokyn D-22 pamatuje i na práce, které sice souvisí se stavebním a montážním 

projektem, ale tento režim na ně nelze použít, a tak spadají do ustanovení o službové stálé 

provozovně: 

„Provádění instalačního či montážního projektu mimo vlastní stavební projekt 

(např. v rámci již hotové a užívané budovy) není z hlediska možného vzniku stálé 

provozovny posuzováno jako stavba, staveniště či instalační projekt, ale jako služba, a 

zkoumá se tedy s ohledem na vznik tzv. službové stálé provozovny (viz výhrada České 

republiky k Modelové smlouvě OECD o zamezení dvojího zdanění).“ 

Instalačním projektem se rozumí činnosti spojené se stavebním projektem, nebo 

obecněji ze stavebnictvím (a to výlučně, instalace softwaru se za instalační projekt 

nepovažuje). Pod stavebně instalační projekt se zahrne pouze stavební dozor, pokud je 

vykonáván generálním dodavatelem stavby. Pokud dozor vykonává jiná osoba než 

generální dodavatel a nejedná se o stavební projekt, pak už se tato činnost nepovažuje za 

součást stavebního a postupuje se dále podle ustanovení o službové stálé provozovně.  

Staveniště a místo provádění stavebně montážních projektů založí stálou 

provozovnu pouze v případě, kdy doba jejich trvání přesáhne šest měsíců v jakémkoliv 

období dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Pokud tedy projekt trvá kratší 

dobu, není příjem z něho předmětem zdanění v ČR. 

Domnívám se, že pokud by v souvislosti s uskutečňováním stavebně montážních 

projektů byla zřízena i kancelář, založila by stálou provozovnu i v případě, že by žádný 

z těchto projektů netrval déle než 6 měsíců (za předpokladu, že by neměla pomocný ani 
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přípravný charakter).  To by mělo za následek, že zisky z veškerých stavebních a 

instalačních projektů zahraniční osoby, prováděných na území ČR, by měly být přičteny 

do základu daně této stálé provozovny. 

Délka časového testu v ZDP bývá modifikována v bilaterálních smlouvách o 

zamezení dvojího zdanění samostatnou úpravou. Obvykle je tato lhůta stanovena v délce 

12 měsíců, jako např. v případě Rakouska63 nebo v délce 9 měsíců jako je tomu tak 

například u Portugalska.64 

Počítání časového testu u stavebních a montážních projektů je speciálně upraveno 

v pokynu D-22: 

„Časová podmínka se posuzuje vždy pro jednotlivé staveniště, stavbu nebo projekt 

v souvislosti. Do časového období určitého kontraktu se nezapočítává doba strávená na 

našem území tímtéž dodavatelem v souvislosti se zcela nesouvisejícími aktivitami nebo 

kontrakty. Pokud je však ucelená stavba rozdělena na několik subdodávek nebo dílčích 

projektů tam, kde je splněna podmínka místní, věcné a časové souvislosti (např. dodávka 

výrobního objektu skládajícího se z několika budov), nemá toto rozdělení vliv na počítání 

doby.“ 

Pozornost je nutné věnovat také situaci, kdy jsou projekty realizovány 

subdodavateli. Dle pokynu D-22 se dodávky subdodavatelů přičítají stálé provozovně 

generálního dodavatele: 

„Komplexně se posuzuje i stav, kdy zahraniční generální dodavatel nedodává 

stavbu sám, ale s pomocí tzv. subdodavatelů, doba strávená na staveništi všemi 

dodavateli se započítává souhrnně.“ 

Pokud je na stavbě zúčastněno více subjektů, kteří jsou z různých států, jsou na 

všechny zúčastněné kladeny zvýšené nároky nejen na znalost daňové problematiky, ale i 

na běžící časový test vzniku stálé provozovny generálního dodavatele. To samé platí pro 

oblast daně z přidané hodnoty. Při provádění takových děl, by měla panovat čilá výměna 

informací o daňových záležitostech, měli by do ní být zapojeni daňoví poradci a celá 

situace by měla být projednána s finanční správou. 

                                                 
63 31/2007 Sb., Sb. m. s. čl.5 odst 3. bod a) staveniště nebo stavební, montážní nebo instalační projekt nebo 

dozor s ním spojený, avšak pouze pokud takové stanoviště, projekt nebo dozor trvá déle než 12 měsíců.  
64 Zákon č. 275/1997 Sb., čl. 5 odst. 3 zní: „Staveniště nebo montáž, nebo instalace zařízení, jestliže trvají 

déle než 9 měsíců.“ 
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3.4 Službová stálá provozovna dle ZDP 

Vstupem ČR do EU padly bariéry vstupu zahraničních poskytovatelů služeb na 

český trh. Služby mohou být poskytovány nejen z místa jejich sídla, ale i v rámci režimu 

přeshraničního poskytování služeb dle článku 57 odst. 1 SFEU.  

Právní úprava službové stálé provozovny však nebyla ani vlivem těchto zm nijak 

dotčena. Příjem z poskytování služeb na území ČR daňovým nerezidentem je vymezen 

jako jeden ze zdrojů příjmů z území ČR v samostatném ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) 

ZDP, a to následovně: 

„příjmy ze služeb (s výjimkou provádění stavebně montážních projektů), příjmy 

z obchodního technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti 

a obdobných činností poskytovaných na území České republiky.“ 

 Obdobně lze pod režim službové stálé provozovny zahrnout i příjmy z tzv. 

nezávislých povolání dle § 22 odst. 1, písm. f) ZDP. Jedná se příjmy například architektů, 

lékařů, právníků, atd., a to za předpokladu, že jsou vykonávané na území České republiky. 

Rozdíl oproti příjmům ze služeb dle § 22 odst. 1 písm. c) spočívá  tom, že tyto příjmy 

bývají ve starších smlouvách o zamezení dvojího zdanění upraveny ve zvláštním článku 

č. 14, na rozdíl od zisků podniků, které jsou upraveny v článku 7 Vzorové smlouvy 

OECD. 

Hlavním předpokladem vzniku službové stálé provozovny spočívá ve fyzické 

přítomnosti daňového nerezidenta na území ČR. Z ustanovení naopak nevyplývá jasné 

stanovisko, že služby musí být fyzicky poskytovány prostřednictvím pracovníků 

daňového nerezidenta.  

I pro službovou stálou provozovnu platí ustanovení § 22 odst. 2 ZDP, tedy, že 

stálá provozovna vzniká až po přesažení šesti měsíců jejich trvání v jakémkoliv období 

dvanácti po sobě jdoucích měsíců. Tato doba je však obvykle modifikována bilaterálními 

smlouvami (viz dále). 

Bližší podmínky pro vznik službové stálé provozovny nalezneme v pokynu D-22: 

„Ustanovení § 22 odst.1 písm. c) zákona s návazností na odstavec 2 tohoto 

paragrafu se uplatňuje pro případy služeb a činností prováděných na území České 

republiky na základě samostatných jednotlivých kontraktů (případně opakovaných) s 

odběratelem (např. mimořádný audit hospodaření, oprava či údržba dodaného zařízení, 

zavedení softwarového systému), tj. za situace, kdy není dána existence stálé provozovny 
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založené z vlastní iniciativy poplatníka s cílem nabízet a poskytovat služby (činnosti) 

neomezenému a předem nespecifikovanému okruhu odběratelů (např. auditorská či 

daňová kancelář, opravárenské středisko, montážní linka). Počítání lhůty 6 měsíců není 

ovlivněno skutečností, že činnosti uvedené v § 22 odst. 1 písm. c) zákona jsou prováděny 

na věcně či místně nesouvisejících kontraktech.“ 

Na základě tohoto ustanovení lze shrnout podmínky vzniku službové stálé 

provozovny. Ta vzniká za těchto podmínek: 

1. Služby musí být fyzicky poskytované na území ČR, a to 

2. Jak jednorázově, tak i opakovaně, i když jsou, 

3. Poskytovány na věcně či místně nesouvisejících projektech. 

Podmínky pro vznik službové stálé provozovny v ČR jsou nastaveny poměrně 

přísně. Nezbývá, než shrnout, že pokud daňový nerezident fyzicky poskytuje na území 

ČR své služby po dobu delší než šest měsíců, dojde většinou ke vzniku stálé provozovny. 

To platí i za předpokladu, že má několik místně a časově nesouvisejících zakázek. 

Službová stálá provozovna má to specifikum, že v některých bilaterálních 

smlouvách o zamezení dvojího zdanění chybí úprava službové stálé provozovny. Proto je 

sporné, zda vůbec může dojít k jejímu vzniku, když je smlouva nadřazena úpravě v ZDP. 

Nejlépe je celý problém patrný z následující tabulky: 

Tabulka 1: Službová stálá provozovna - varianty postupu při zdanění podle typových 

situací 

č. Rezident státu, se kterým 
Služby nesplňující časový 

test 
Služby splňující časový test 

1 
není uzavřena smlouva o 
zamezení dvojího zdanění 

nevzniká stálá provozovna 
do 6 měsíců (§ 22 odst. 2 

ZDP)  

vzniká stálá provozovna, dle 
D-22 je nutné zdanit příjmy 

od počátku 

2 

je uzavřena smlouva o 
zamezení dvojího zdanění, 

která stanoví časový test pro 
vznik službové stálé 

provozovny 

nevzniká stálá provozovna  
vzniká stálá provozovna, 

jejíž příjmy je nutné zdanit 
od počátku.  

3 

je uzavřena smlouva o 
zamezení dvojího zdanění, ve 

které chybí ustanovení o 
službové stálé provozovně 

nevzniká stálá provozovna 

podle interpretace GFŘ 
vzniká stálá provozovna 
podle § 22 odst. 2 ZDP, i 

když neexistuje pevné místo 
podnikání. Podle 

alternativního názoru stálá 
provozovna nevznikne. 
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Zdroj: SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a 

zákon o daních z příjmů, 2. vydání. Praha : ASPI, a. s., 2008 s. 89 

 

Výše uvedená tabulka představuje grafické znázornění stále platného pokynu D-

154.65 V prvním případě se podmínky pro vznik stálé provozovny nesmluvního daňového 

nerezidenta řídí plně podmínkami uvedenými v ZDP. V zásadě se pouze sleduje fyzická 

přítomnost v ČR, resp. požadavky stanovené na místo výkonu činnosti a lhůta 6 měsíců 

v období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 

Ve druhém případě se jedná o situaci, kdy se podmínky pro vznik službové stálé 

provozovny řídí ZDP a mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Časový test 

pro vznik stálé provozovny se bývá většinou stanoven jinak než v ZDP. Ale smlouva 

může obsahovat i speciální ustanovení o zdanění některých druhů služeb (např. smlouva 

s Indií a Malajsií). 

Problematickým se jeví třetí případ. Jde o situaci, kdy sice mezi státem daňového 

nerezidenta a ČR je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, ale chybí v ní 

ustanovení o službové stálé provozovně. Na první pohled by se mohlo zdát, že 

mezinárodní smlouva díky své přednosti (uvedené i v § 37 ZDP) „stanovila jinak“, tedy 

že ke vzniku službové provozovny daňového nerezidenta v ČR nemůže dojít.  

Pochybnosti nevznikají v případě poskytování služeb, v období kratším než 6 

měsíců, jelikož v tomto případě není předpokládán vznik službové stálé provozovny ani 

ZDP ani smlouvou. U služeb, které byly poskytovány v období delším než 6 měsíců, byla 

tato otázka řešena Nejvyšším správním soudem.66 Nejvyšší správní soud se v tomto 

rozhodnutí přiklonil k názoru, že pokud není službová stálá provozovna upravena ve 

smlouvě o zamezení dvojího zdanění, tak nelze postupovat podle tuzemské úpravy 

v ZDP.67  Ve stále platném pokynu D-154 je však vznik stálé provozovny předpokládán 

vždy po 6 měsících, pokud není sjednána delší lhůta. Tento názor stále, i přes tuto 

judikaturu, zastává i Generální finanční ředitelství a MFČR (naposledy ověřeno dotazem 

dne 26. února 2015). 

                                                 
65 Pokyn č. D-154, k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle 

§ 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, Finanční zpravodaj, 1997, č. 2. 
66 Rozsudek ze dne 13.1.2001 č.j. 9Afs 66/2010-189. 
67 S ohledem na skutečnost, že česko-rakouská smlouva č. 48/1979 Sb. obsahuje v čl. 5 vlastní definici stálé 

provozovny, pak v podmínkách, kdy tzv. službová stálá provozovna není v této smlouvě výslovně upravena, 

je Nejvyšší správní soud toho názoru, že lze o vzniku stálé provozovny hovořit pouze při splnění podmínky 

existence trvalého místa (zařízení) k výkonu podnikání. 
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3.4.1 Rozdíl mezi kamennou, službovou stálou provozovnou a 

staveništěm 

Někdy nemusí být patrné, zda došlo ke vzniku kamenné nebo službové stálé 

provozovny. Díky rozdílnému okamžiku jejich vzniku, a tedy i počátku zdanění příjmů 

ze služeb, je nezbytné vědět, jaký je mezi nimi rozdíl. Tento případ byl řešen v rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu č. 8 Afs 14/2008 ze dne 12. srpna 2008.  

Podstatou sporu byla skutečnost, zda slovenské společnosti na území ČR vznikla 

kamenná nebo službová stálá provozovna. Pokud bychom vyšli z tvrzení obsažených v 

rozsudku, je patrné, že kamenná stálá provozovna vzniká, pokud „existuje tak 

jednoznačné vymezení místa výkonu činnosti, kde zaměstnanci stálé provozovny … 

vykonávají práci. Jedná se o stálé pevné místo, konkrétní ohraničený prostor…“ 

Naopak službová stálá provozovna může být ve smyslu tohoto rozsudku 

vymezena následovně: „pro tuto stálou provozovnu je … charakteristické, že pro svou 

činnost, tj. poskytování služeb, nemá k dispozici žádné konkrétní trvalé místo a vzniká na 

základě činností prováděných na území České republiky, přesáhne-li jejich doba trvání 

šesti měsíců v kterémkoliv období po sobě jdoucích dvanácti měsíců.“ 

 Další zajímavý rozsudek se zabývá situací, zda dochází ke vzniku provozovny 

z titulu službové provozovny nebo ze stavebních projektů.68 

V rámci tohoto rozhodnutí bylo určeno, že: „Citované ustanovení ovšem skutečně 

směřuje výslovně k určitým budovaným celkům - ke staveništím, montážím a instalačním 

projektům. Tyto projekty nemusí být spojeny se zařízeními, jež lze jinak za stálou 

provozovnu považovat, a naplnění pojmu „stálá provozovna“, jako předpokladu zdanění, 

je odvozováno z doby provádění těchto prací. Jedná se o hledisko, které je rozhodné pro 

zdanění v té které zemi pouze pro určitý charakter prací. V případě stěžovatele se však 

jednalo o svářečské práce na kompletaci jednotlivých výrobků jiného subjektu určených 

k prodeji; to lze z podkladů žalovaného považovat za prokázané. Stěžovatel svařoval díly 

(plošiny a lyžiny) kontejnerů, což nelze považovat ani za stavební činnost, ani za montáže, 

ani za instalační projekt.“ 

Předmětem sporu byl opět časový test pro vznik stálé provozovny, který je pro 

stavebně montážní činnost delší než pro vznik službové stálé provzovny. 

                                                 
68 Rozsudek nejvyššího správního soudu č. 2 Afs 29/2012-19 ze dne 29. května 2012 
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3.5 Stálá provozovna agenta  

ČR nerezignovala ani na zdanění příjmů, které plynou daňovým nerezidentům, kteří 

nejsou na území ČR přítomni, jak by se mohlo zdát z ustanovení o službové stálé 

provozovně. Zahraniční podnikatelé se v rámci volby své podnikatelské strategie mohou 

rozhodnout, jakou formou budou vykonávat svoje podnikání na území ČR. Pokud 

nechtějí svoji činnost zajišťovat vlastními pracovníky, mohou si najmout (místní) 

podnikatele, kteří pro ně jimi definované činnosti zajistí. Ačkoliv v těchto případech může 

jít o samostatné subjekty, které nejsou s nerezidentem kapitálově ani jinak propojeny, 

může i přesto v ČR dojít k založení stálé provozovny.  

Vznik stálé provozovny není v případě tohoto druhu stálé provozovny podmíněn 

fyzickou přítomností zahraničního subjektu na území ČR. Podmínkou je, aby subjekt, 

který pracuje pro daňového nerezidenta, měl na území ČR oprávnění uzavírat smlouvy, 

které jsou pro něj závazné (dále též „agent“). Nejedná se o stálou provozovnu samotného 

agenta, ale agent založí stálou provozovnu daňovému nerezidentovi. Na obou stranách 

mohou být různé subjekty, a vztahy mezi nimi mohou být upraveny různými smlouvami. 

Pověření k uzavírání smluv se týká primárně smluv prodejních, nikoliv nákupních. Pokud 

by závislý agent pouze nakupoval pro zastoupeného zboží, ke vzniku stálé provozovny 

by nedošlo, jelikož by jednak pravděpodobně byla naplněna jedna z podmínek pro 

pomocný a přípravný charakter stálé provozovny (v případě nerezidenta ze smluvního 

státu) a za druhé by bylo i obtížné stanovit základ daně, jelikož nejde o příjem daňového 

nerezidenta, ale o jeho výdaj (náklad). 

3.5.1 Závislý zástupce  

Subjekty, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy pro zastoupeného, lze obecně 

rozdělit do dvou kategorií. První z kategorií agentů neboli zástupců, kteří mohou založit 

zahraničnímu subjektu, který zastupují, stálou provozovnu, je tzv. závislý zástupce. 

Průvodním znakem závislého zástupce je, že jedná a uzavírá smlouvy výhradně pro 

daňového nerezidenta a to zejména jeho jménem a nikoli jménem svým. Úprava v § 22 

odst. 3 ZDP uvádí, že: 

„Jestliže osoba jedná na území České republiky v zastoupení poplatníka 

uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 a má a obvykle zde vykonává oprávnění uzavírat 

smlouvy, které jsou závazné pro tohoto poplatníka, má se za to, že tento poplatník má 
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stálou provozovnu na území České republiky, a to ve vztahu ke všem činnostem, které 

osoba pro poplatníka na území České republiky provádí“. 

Závislým agentem musí být „osoba“. Tedy jak fyzická osoba, tak i právnická. 

Další podmínkou je, že oprávnění k uzavírání smluv musí být fakticky uděleno. Nemusí 

být písemné, postačí jednání bezforemné, ze kterého je patrné, že agent jedná jménem 

zastoupeného. Nezávisí ani na tom, jaký je mezi oběma stranami smluvní vztah (smlouva 

o zprostředkování, o dílo, mandátní, kontrolní činnosti atd.). Závislý zástupce vždy 

zakládá svou činností stálou provozovnu zastoupenému. Tuzemská právní úprava je 

významná pro daňové rezidenty z nesmluvních států, jelikož ZDP nerozlišuje mezi 

závislým a nezávislým zástupcem. Daňovému nerezidentovi z nesmluvního státu by tedy 

z titulu zavřených smluv jeho jménem měla stálá provozovna vzniknout vždy. 

Na základě toho je zřejmé, že pokud by závislý agent působil pro zastoupeného i 

v jiných zemích, mohl by mu tam stálou provozovnu založit také, jelikož bilaterální 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění vycházející ze Vzorové smlouvy OECD, tuto 

možnost jednotlivým státům dávají. Vznik stálých provozoven ve více státech je tedy při 

této formě obchodní spolupráce vysoce pravděpodobný, ačkoliv vznik stálé provozovny 

se vždy bude primárně řídit právní úpravou dané země, která může být modifikována 

bilaterálními smlouvami o zamezení dvojího zdanění dle daňové rezidence zastoupeného. 

3.5.2 Komisionář  

Někdy nechce být zastoupený zastoupen přímo, tedy nepřeje si, aby odběratelé 

věděli, že uzavírají obchod s konkrétním dodavatelem. V těchto případech se nechá 

zastoupit komisionářem.  

Komisionářská smlouva je upravena v § 2455 o. z. a n. Základní právní úprava je 

následující: 

„Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na 

jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu. 

Z právního jednání učiněného komisionářem vůči třetí osobě nevznikají práva ani 

povinnosti komitentovi, nýbrž komisionáři samotnému“. 

Z úpravy v Občanském zákoníku vyplývá, že komisionář jedná sice na účet 

daňového nerezidenta, ale nikoli jeho jménem. Jedná se o poměrně diskutovanou 

strukturu vhodnou pro různé distribuční modely. Zároveň se jedná o strukturu, která bývá 

využívána (nebo zneužívána), proto, aby nedošlo ke vzniku stálé provozovny z titulu 
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závislého agenta. Ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění bývá generální komisionář 

řazen do kategorie nezávislých zástupců, kteří stálou provozovnu nemohou založit. Avšak 

rozlišit, zda jde o závislého nebo nezávislého zástupce bývá často obtížné. 

3.5.3 Stálá provozovna společníka v.o.s a komplementáře 

Specifický případ stálé provozovny představuje příjem neomezeně ručících 

společníků osobních obchodních korporací a společníků ze společnosti69 (dříve sdružení 

bez právní subjektivity), kteří jsou daňovými nerezidenty.  

Jak veřejná obchodní společnost, tak komanditní společnost jsou nadány právní 

osobností. Ale dle § 18 ZDP jsou příjmy veřejné obchodní společnosti a příjmy 

komanditní společnosti připadající na komplementáře a společníky veřejné obchodní 

společnosti zdaňovány u těchto společníků. Předmětem daně z příjmů veřejné obchodní 

společnosti tvoří pouze příjmy, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně a u komanditní 

společnosti se jedná o příjem (resp. základ daně) připadající na komanditisty. 

Na komplementáře tak připadá poměrná část základu daně nebo daňové ztráty 

komanditní společnosti a tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí 

na zisku. U společníků fyzických osob se příjem daní v rámci příjmů ze samostatné 

činnosti podle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP a v případě společníků právnických osob by se 

část základu daně zahrnula do jeho obecného základu daně dle poměru, v jakém se podílí 

na zisku osobní společnosti.  

Podmínkou vzniku stálé provozovny z titulu účasti ve veřejné obchodní 

společnosti, komanditní společnosti a společnosti, je existence příjmu daňového 

nerezidenta plynoucí z těchto titulů: 

1. jako společníkovi veřejné obchodní společnosti z jeho účasti, 

2. jako komplementáři komanditní společnosti z jeho účasti, 

3. jako společníkovi společnosti plynoucí z jeho účasti, 

4. z úvěrového finančního nástroje poskytnutých těmto obchodním 

korporacím nebo společnosti. 

Zdanění společníků se musí vždy posuzovat s ohledem na konkrétní případ, 

jelikož společníkem výše uvedených obchodních korporací a společnosti mohou být jak 

                                                 
69 § 2716 odst. 1 o. z.: Zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem 

činnosti nebo věci, vzniká společnost. 
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fyzické, tak právnické osoby. Faktická realizace zdanění příjmů tohoto druhu stálé 

provozovny může být někdy značně komplikovaná, pokud je společníkem české veřejné 

obchodní společnosti nebo komanditní společnosti zahraniční daňově transparentní 

entita. V tomto případě je nutné posuzovat všechny její zahraniční společníky jako osoby, 

kterým v ČR vzniká stálá provozovna. Například, pokud se jedná o zahraniční 

transparentní entitu, jejímž smyslem je investování, a nejedná se přitom o některou z 

forem vyjmenovaných v § 17 ZDP, může díky této konstrukci vzniknout i tisíce stálých 

provozoven najednou, a to k datu nabytí podílu. Poté jsou jakékoliv příjmy zahraniční 

transparentní entity považovány za příjmy jednotlivých jejích společníků 

Pro úplnost uvádím, že ZDP vymezuje úvěrové finanční nástroje jako závazkový 

právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních 

prostředků. Za úvěrový finanční nástroj se vždy považují úvěry, zápůjčky, dluhopisy, 

vkladní listy a směnky. Proto je třeba být v případě poskytování úvěrů a zápůjček 

obezřetný, jelikož úrokový příjem plynoucí z výše uvedených nástrojů, může daňovému 

nerezidentovi založit stálou provozovnu. 

3.5.4 Společnost 

U společnosti je situace poněkud odchylná, i když z pohledu zdanění podobná. 

Společnost je závazkovým právním vztahem, nikoli právnickou osobou. Nemá tedy 

právní osobnost a ZDP jej v § 17 neuvádí ani neuvádí jako poplatníka daně z příjmů 

právnických osob. Z toho tedy vyplývá, že zisky ze společnosti si daní každý ze 

společníků ve svém základu daně. Pokud jsou společníky společnosti fyzické osoby, 

vztahuje se na jejich příjmy pouze úprava § 12 ZDP limitující náklady v případě jiného 

rozdělení příjmů než nákladů, jinak jsou dopady stejné jako u neomezeně ručících 

společníků osobních společností. 

3.5.5 Dílčí závěr 

Snahou většiny daňových poplatníků bude najít takové řešení, kdy nedojde ke 

vzniku stálé provozovny v jiném státě. Toho lze dosáhnout vytvořením vhodné 

sktruktury, která může spočívat jak v umělém rozdělení činností tak, aby bylo možné je 

podřadit pod některou z kategorií „přípravného nebo pomocného charakteru“ a nebo pod 

činnosti nezávislého agenta. To vše za podmínek uplatnění výjimky v bilaterálních 

smlouvách o zamezení dvojího zdanění. V obou případech s tím mohou být spojeny 
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dodatečné náklady. V případě nezávislého agenta to znamená alokovat dostatečné zdroje 

a vytvořit plně funkční jednotku, včetně dosazení lokálního vedení a udělení určité 

autonomie při obchodních rozhodnutích. S tím by došlo i k přesunu větší části 

podnikatelského rizika na distributora. Typicky by to znamenalo, že nezávislý zástupce 

nakoupí určité zboží či služby do zásoby (popř. je nakoupí ji v balících), za její případné 

nevyužití ponese riziko, a objem nakoupených zásob nebude závislý na jejich prodeji 

zákazníkům. 

Pokud i přesto dojde ke vzniku stálé provozovny, daňovému nerezidentovi se 

přičtou pouze příjmy ze zdrojů v daném státě. Od této částky si tento nerezident může 

odečíst náklady související s poskytnutím služby a případnou zaplacenou provizi agentovi 

(viz dále).  

Další možností jak je možné vyhnout se vzniku stálé provozovny, je volba vhodné 

entity, která je rezidentem státu, se kterým má cílový stát uzavřenu nejvýhodnější 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění. To předpokládá analýzu jednotlivých smluv a také 

dodržení podmínek pro daňovou rezidenci v dané zemi, aby mohly být tyto výhody 

přiznány. 

3.6 Vznik a zánik stálé provozovny 

ZDP okamžik vzniku ani okamžik ukončení stálé provozovny blíže neuvádí. Lze 

předpokládat, že tyto okamžiky budou stanoveny obdobně, jako v komentáři ke Vzorové 

smlouvě OECD. Dle komentáře vzniká stálá provozovna v okamžiku, kdy podnikatel 

začne provozovat zamýšlenou činnost prostřednictvím trvalého místa podnikání. 

Přípravné a pomocné práce související se začátkem rozběhu stálé provozovny se však do 

této lhtůy nepočítají.70 Naopak k ukončení činnosti stálé provozovny dochází, pokud 

dojde ke ztrátě trvalého místa podnikání nebo k ukončení provozované aktivity. 

Stálá provozovna společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře 

komanditní společnosti vzniká již okamžikem nabytí podílu. To se týká i daňových 

nerezidentů, kteří jsou společníky zahraniční entity, která je pro daňové účely považována 

za transparentní. 

Se vznikem stálé provozovny souvisí v ČR zejména registrační povinnost. Pozor 

je třeba dát na zpětný vznik stálé provozovny. Dle pokynu D-22 se má za to, že: 

                                                 
70 Komentář k čl. 5 odst. 1 bodu 11 Vzorové smlouvy OECD 
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„U stálé provozovny, jejíž existence závisí na době trvání, podléhají dani i příjmy 

dosažené do uplynutí této doby.“ 

Stanovení základů daně se zpětnou účinností může být poměrně náročná činnost. 

Pokud daňový nerezident vůbec nepočítal s tím, že by mohla v ČR vzniknout provozovna, 

pak se dostává do složité situace. Stejně na tom bude i ten subjekt, který sice o možnosti 

vzniku stálé provozovny věděl, ale počítal s tím, že jej nepřesáhne.  

 Zdanění příjmů stálé provozovny od zahájení realizace činnosti daňového 

nerezidenta má však vliv i na jeho dodavatele a odběratele. Ten, kdo měl povinnost srazit 

nebo zajistit daň ani neví o tom, že ke vzniku této povinnosti došlo. Pokud jsou již veškeré 

pohledávky a závazky vyrovnány, nezbývá než kontaktovat svého odběratele a 

dodavatele a vysvětlit mu situaci. Pokud dotyčný nebude reagovat, nezbývá nic jiného, 

než zaplatit daň ze svého. 

Na první pohled je nejjednodušší určit okamžik vzniku v případě kamenné stálé 

provozovny. Kamenná stálá provozovna vzniká souběžně se vznikem místa výkonu 

činnosti. Na to nemá vliv ani pokud trvala jen krátce, například z důvody přírodní 

katastrofy nebo rychlé změny názoru jejího zřizovatele po změně ve vedení. To samé 

platí i opačně. Pokud se původně krátkodobě plánovaná aktivita přeměnila v aktivitu 

dlouhodobou.   

U stavebně montážních projektů se začíná časový test počítat od doby započetí 

stavebních prací v ČR. Bližší návod k určení ZDP ani pokyny nedávají. Z komentáře ke 

Vzorové smlouvě OECD lze vyčíst, že časový test se přestává počítat v okamžiku, kdy je 

dílo předáno nebo když zahraniční zhotovitel staveniště vyklidí. Časový test však běží i 

v období, kdy je stavba z povětrnostních nebo technologických důvodů pozastavena. 

3.7 Oznamovací povinnost dle ZDP 

Daňoví rezidenti a stálé provozovny daňových nerezidentů v ČR mají uloženu 

oznamovací povinnost dle § 38t odst. 2 ZDP. Tato povinnost znamená, že jsou povinni 

neprodleně oznámit svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu s 

daňovým nerezidentem, který mu může v ČR založit stálou provozovnu dle § 22 odst. 2 

ZDP. 
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4 Daňová rezidence 

S problematikou institutu stálé provozovny úzce souvisí i daňová rezidence. Dalo 

by se říci, že správné určení daňové rezidence je jakousi předběžnou otázkou, která musí 

být v mezinárodním zdanění vždy vyřešena na prvním místě. Daňový domicil určuje, ve 

které zemi má daňový subjekt neomezenou daňovou povinnost. Od vyřešení této otázky 

se poté odvíjí způsoby stanovení daňových povinností a hlavně možnost využití 

bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění, popřípadě zjištění, že se v některých 

případech nedají aplikovat (transparentní entity). 

4.1 Úprava daňové rezidence 

Pravidla pro určení daňové rezidence najdeme primárně v ZDP, pokynu D-22 a 

příslušné bilaterální smlouvě. ZDP upravuje daňový domicil zvlášť pro fyzické osoby (§ 

2 ZDP) a zvlášť pro právnické osoby (§ 17 ZDP).  

Pro úplnost dodávám, že závazné jsou i pokyny, mohou být vydávány dle § 39q 

ZDP, který je účinný od 1. ledna 2013. Dle tohoto ustanovení se Ministerstvu financí 

přiznávají zvláštní pravomoci ve vztahu k zahraničí, kdy GFŘ může činit tyto kroky: 

1. Opatření k zajištění vzájemnosti nebo odvetná opatření za účelem vzájemného 

vyrovnání zdanění. 

2. Opatření k odstranění tvrdostí a nesrovnalostí. 

3. Rozhodnout ve sporných případech o daňovém rezidentství poplatníka, o způsobu 

zdanění pokud jde o  

a. poplatníky se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, 

b. poplatníky vyslané do zahraniční za účelem výkonu práce, 

c. poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty a měli nejméně deset let 

bydliště v zahraničí a plynou jim příjmy ze zdrojů v zahraničí. 

Toto ustanovení nahradilo dřívější ustanovení § 39 odst. b) ZDP, kde byla 

upravena možnost pro MFČR „obecně závazným právním předpisem stanovit 

podrobnosti k jednotlivým ustanovením tohoto zákona.71“ Tato možnost však od 1. ledna 

2013 ze zákona vypadla. I přesto stojí za zmínku, že na základě tohoto ustanovení byly 

vydány pouze dva podzákonné předpisy (jedna vyhláška a jedno nařízení).72 

                                                 
71 Dle znění § 39 odst. b) ZDP účinného do 31. prosince 2012.  
72 PILAŘOVÁ, Ivana. Účetnictví v praxi č. 3, Praha : Wolters Kluwer, 2012.  
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S přihlédnutím k tomu, jaká část daňového práva se nachází v různých pokynech a 

informacích, zůstává nepochopitelné, proč toto ustanovení není využito více. 

4.2 Daňový domicil právnické osoby 

Dle § 17 odst. 3 ZDP e právnické osoby považují za daňového rezidenta ČR, 

pokud mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa 

místa, ze kterého je poplatník řízen. Tato skutečnost je poměrně jasná pro drtivou většinu 

právnických osob založených podle české práva. V případě některých zahraničních 

společností řízených z ČR však může způsobit, že mohou být považovány za daňově 

rezidentní jak v ČR, tak i v zemi, kde mají sídlo. Tato situace by se však řešila u smluvních 

států pomocí pravidel ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění, kde je obvykle určování 

daňového rezidentství upraveno v článku 4.  

Určujícím kritériem pro daňovou rezidenci právnické osoby je místo skutečného 

vedení právnické osoby (tzv. koncept „place of effective management“). 

Ke koncepci určování daňové rezidence společností dle jejich místa skutečného 

vedení vydalo MFČR v roce 2001 výklad ve sdělení73, přičemž rok před tím byla 

koncepce teprve zavedena do ZDP.74 Dle tohoto sdělení je místem skutečného vedení 

místo, kde jsou prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí. Dále se jedná o místo, 

kde jsou tato rozhodnutí osobami s nařizovací pravomocí přijímána, resp. kde je 

stanoveno, jaká rozhodnutí musí být provedena. Zároveň musí být toto místo způsobilé 

k přijímání těchto rozhodnutí, a toto místo musí mít takový charakter, že se v něm „běžně 

nachází přiměřené věcné a personální vybavení pro takovou činnost.“  

Toto sdělení poprvé použilo obecnou definici daňové rezidence. Konkrétně lze 

tedy definovat daňovou rezidenci následovně: 

„Tento pojem definuje jedno z kritérií, na jehož základě vzniká daňově právní 

vztah mezi určitým subjektem (nejčastěji právnickou osobou) a státem, na jehož území se 

místo skutečného vedení nachází. Jde o existenci tzv. daňové rezidence (domicilu), která 

je určující pro vznik neomezené daňové povinnosti.“ 

                                                 
73 Sdělení k problematice pojmů "místo vedení" a "skutečný vlastník", čj.:251/122 867/2000, Finanční 

zpravodaj, 2001, č. 1. 
74 V § 17 odst. 3 se za slovo "sídlo" vkládají slova "nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa 

místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen "sídlo").“ 
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Výsledkem aplikace tohoto ustanovení je závěr, že pokud je některá právnická 

osoba plně řízena z ČR, bude považována za daňového rezidenta ČR, a tedy bude v ČR 

také danit své celosvětové příjmy.  

4.2.1 Změna místa vedení 

Vzhledem k tomu, že místo skutečného vedení není podle výše uvedených kritérií 

pevně dané, je možné jej změnit, a tím dojde i ke změně daňové rezidence.  

Změnu lze provést tím, že se zásadní rozhodnutí (např. valné hromady, meeting 

ředitelů), budou konat na území státu, ve kterém jsou příznivé podmínky zdanění nebo 

obecně k podnikání. Za tímto účelem je vhodné, aby daná společnost měla i statutární 

orgány, které budou rezidentní v daném státě a také aby veškerá podstatná rozhodnutí, 

která mají vliv na chod právnické osoby, byla činěna na stejném místě. I tak však daňový 

poplatník musí prokázat, co to tvrdí ve svém daňovém přiznání – tj. prokázat, kde má 

daňovou rezidenci. Pokud nepodává přiznání, může k tomu být vyzván a musí prokázat 

to samé, tedy, že v ČR nemá žádnou daňovou povinnost nebo má jen povinnost 

omezenou. 

4.2.2 Modifikace daňové rezidence právnické osoby dle Vzorové smlouvy 

OECD 

U právnických osob je postup pro určení daňové rezidence na rozdíl od fyzických 

osob relativně jednoduchý, nicméně praktické určení daňové rezidence může být 

složitější než u fyzické osoby. Dle čl. 4 Vzorové smlouvy OECD platí, že společnost je 

rezidentní v tom státě, ve kterém má místo svého vedení. Žádná další kritéria nejsou ve 

Vzorové smlouvě OECD uvedena. Ani v bilaterálních smlouvách nebývá obvykle místo 

vedení blíže specifikováno. V Komentáři lze nalézt podrobnější popis požadavků na 

místo vedení, nicméně definice místa vedení je podobná jako ve sdělení MFČR k 

problematice pojmů místo vedení a skutečný vlastník, s tím, že jako příklad je zde 

uvedeno několik dalších možných vodítek, která obvykle ukazují na místo vedení, jako 

je například místo umístění ústředí, který právní řád upravuje vnitřní poměry, kde je 

uschováváno účetnictví atd. Pokud by těchto míst existovalo více, nebo nebylo možné 

určit žádné takové místo, pak by byla daňová rezidence určena dohodou smluvních států. 
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4.3 Daňový domicil fyzické osoby 

ZDP uvádí v § 2 kritéria, podle kterých se určí daňový domicil fyzických osob. 

Za daňového rezidenta ČR se tak považuje poplatník, který: 

1. má na území ČR bydliště nebo 

2. se v ČR obvykle zdržuje. 

Osoba splňující obě kritéria se v ČR považuje za daňového rezidenta a vztahuje se na 

ní povinnost zdanit v ČR celosvětové příjmy (tedy příjmy plynoucí jak ze zdrojů na území 

ČR, tak i příjmy plynoucí mu ze zahraničí).75 

Naopak, za daňového nerezidenta se považují osoby, které nemají na území ČR 

bydliště, obvykle se v ČR nezdržují nebo jsou za nerezidenty považovány na základě 

mezinárodní smlouvy (nejčastěji o zamezení dvojího zdanění). Nerezidenti mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR (tzv. omezená 

daňová povinnost). 

Fyzické osoby, které se na území ČR zdržují pouze za účelem studia nebo léčení 

se za daňové rezidenty nepovažují. Tito pacienti a studenti sice splňují obecné podmínky 

pro českou daňovou rezidenci, a to z důvodu obvyklého pobytu v ČR, ale z praktických 

(a sociálních) důvodů se za rezidenty nepovažují. 

V ZDP  nalezneme definici bydliště fyzické osoby, která je první podmínkou pro 

určení daňové rezidence. Bydliště lze definovat jako místo stálého pobytu daňového 

poplatníka, která má v úmyslu se v tomto bytě trvale zdržovat. 

V § 2 odst. 4 ZDP nalezneme i druhou podmínku daňové rezidence, tedy obvyklý 

pobyt. Za obvyklý pobyt fyzické osoby na území ČR považuje doba pobytu, která se 

sleduje v průběhu kalendářního roku. Za den pobytu se považuje i každý započatý den, 

přičemž celkový součet těchto dní musí být alespoň 183. Z toho je patrné, jakou roli hrají 

mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud by fyzická osoba pravidelně 

přejížděla každý den hranici ČR, například ze sousedního státu, mohla by být považována 

za daňového rezidenta jak v ČR, tak i ve druhém státu (za předpokladu, že by měla v obou 

státech stálý byt). Vzhledem k tomu, že ČR má uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění se všemi svými sousedy, tak by tato situace mohla mít dopad pouze na osoby 

z nesmluvních států. 

                                                 
75 § 2 odst. 2 ZDP. 
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4.3.1 Stálý byt 

Výše uvedená definice bydliště, resp. stálého bytu je dále poměrně podrobně 

rozpracována v pokynu D-22. Za stálý byt se považuje byt, který je fyzické osobě 

kdykoliv k dispozici. Nezáleží ani vlastnictví bytu. Tento byt může být jak vlastní, tak i 

pronajatý. Za stálý byt se však nepovažuje vlastní byt fyzické osoby, která jej pronajímá. 

Ale v případě, že podmínky pronájmu umožní jej užívat bez prodlevy, jedná se o i tak o 

stálý byt, který může zakládat daňové rezidentství. 

Druhým komentovaným ustanovením v pokynu D-22 je výklad pojmu „úmysl 

trvale se v tomto bytě zdržovat“. 

K tomu GFŘ uvádí, že úmysl je nutno zkoumat u každého poplatníka zvlášť, a to 

s přihlédnutím k uspořádání jeho osobního života. Jako okolnost lze vzít v úvahu i využití 

bytu k podnikání nebo zda s poplatníkem v bytě bydlí i manželka a děti, popřípadě další 

rodinní příslušníci. 

Výše vedená pravidla v ZDP a D-22 jsou odlišně upravena v bilaterálních 

smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Úprava daňové rezidence pro fyzické osoby tedy 

plně dopadá na fyzické osoby, které jsou rezidenty z nesmluvního státu. Těmto osobám 

stačí splnit podmínky v ZDP a mohu být považovány za daňového rezidenta ČR, a to 

samozřejmě bez ohledu na to, zda jsou již považováni za daňového rezidenta v jiné zemi. 

Oproti tomu u rezidentů ze smluvních států se použijí i další kritéria, popř. i odlišně 

vyjednané ustanovení.76 

4.3.2 Modifikace daňové rezidence fyzické osoby dle Vzorové smlouvy 

OECD 

Pravidla pro určování daňové rezidence fyzických osob se příliš neliší od úpravy 

v ZDP. Co se však odlišuje, je řešení případů, kdy je jedna fyzická osoba daňovým 

rezidentem ve více smluvních státech. Zde se tedy plně aplikuje kolizní charakter těchto 

mezinárodních smluv. Pro účely určení daňové rezidence je rozhodující následující 

kaskáda kritérií, a to v hierarchickém pořadí: 

1. stálý byt (permanent home) 

2. středisko životních zájmů (centre of vital interests) 

                                                 
76 Např. ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění s USA č. 32/1994 Sb., je umožněno, aby oba státy 

zdaňovali své rezidenty a své občany, včetně bývalých občanů podle zákonů tohoto státu, jako kdyby 

Smlouva nebyla v účinnosti, což je poměrně zásadní průlom do systematiky českých bilaterálních smluv o 

zamezení dvojího zdanění. 
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3. místo, kde se obvykle zdržuje (habitual abode) 

4. státní příslušnost (nationality) 

5. vzájemná dohoda obou států. 

Postup určení daňové rezidence je takový, že nejprve se určí stát, ve kterém je 

umístěn stálý byt. Pokud se dle tohoto kritéria neurčí daňová rezidence, postupuje se 

k druhému kritériu – určení životních zájmů. K uplatnění výše uvedené hierarchie však 

nemusí často vůbec dojít, jelikož už jen poskytnutí ubytování by mělo být dostatečným 

důvodem pro vznik daňové rezidence. Pokud nebude daňová rezidence určena podle 

stálého bytu, pak se ve druhém kroku musí určit, jaké jsou ekonomické a osobní zájmy 

testovaného poplatníka. Zkoumají se zejména rodinné a sociální vazby, zaměstnání,  

kulturní a další aktivity. Z ekonomických zájmů je třeba zkoumat i místo, odkud je 

obhospodařován majetek této osoby, a také kde a jakým způsobem vykonává své 

povolání/podnikatelskou činnost. Veškeré tyto zájmy se zkoumají v celku, přičemž větší 

váhu mají rodinné a sociální vazby.  

Třetím kritériem je určení obvyklého pobytu. V tomto případě se jedná o časový 

test, kdy osoba je daňově rezidentní v tom státě, ve kterém stráví více času v rozhodném 

období. Pokud není možné dosáhnout rozhodnutí ani podle tohoto kritéria, přichází na 

řadu ustanovení o občanství. Tedy fyzická osoba je daňovým rezidentem ve státu, jehož 

je občanem. Pokud by se jednalo o občana, který má občanství obou států, nezbývalo by 

nic jiného, než dohoda příslušných orgánů obou států. 

4.4 Prokázání daňového domicilu a skutečného vlastnictví 

Prokázání daňového domicilu je základním předpokladem pro přiznání výhod 

z bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění. Pouze daňový rezident smluvního státu 

může požadovat některou z výhod, které byly v rámci takové smlouvy sjednány. 

Vzhledem k tomu, že uplatnění těchto výhod představuje pro každý stát vzdání se určité 

části daňového výnosu, je prokazování daňové rezidence věnována velká pozornost. 

Pozornost se upírá nejen na daňovou rezidenci, ale též na prokázání skutečného 

vlastníka příjmu. Obzvláště v případě nižších sazeb srážkové daně může být rozdíl 

v daňovém výnosu z transakce velmi významný. 
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Jak prokázat nárok na přiznání výhod z bilaterálních smluv o zamezení dvojího 

zdanění před českou finanční správou dává pokyn D-286.77 Ten požaduje pro uplatnění 

výhod ze smluv následující podmínky: 

1. Potvrzení o daňové rezidenci vydané zahraničním daňovým úřadem a 

2. prohlášení zahraniční osoby, že je skutečným vlastníkem příjmu a že daný 

příjem je podle daňového práva druhého státu považován za její příjem. 

V souvislosti se zavedením 35 % sazby srážkové daně, vydalo GFŘ informaci78 k 

prokazování daňové rezidence pro účely aplikace snížené srážkové daně (informace platí 

pouze pro prokázání rezidence v oblasti srážkové daně). Tato informace uvádí, že pro 

prokázání daňové rezidence u fyzické osoby, která je považována za daňového rezidenta 

ČR i jiných států z důvodu svého bydliště, např. za účelem aplikace nižší sazby srážkové 

daně, postačí pouze občanský průkaz (a čestné prohlášení). Pokud půjde o prokázání 

daňové rezidence právnické osoby, která je v ČR rezidentní z důvodu svého sídla, postačí 

výpis z veřejného (obchodního) rejstříku. V případě zahraniční právnické osoby je 

nezbytné mít potvrzení o daňovém domicilu. Tato informace také uvádí, že své daňové 

rezidenství lze prokázat také prostřednictvím čestného prohlášení, nicméně se domnívám, 

že pro osobu, která vyplácí dotčený příjem, to může znamenat značnou nejistotu, resp. 

riziko, pokud se ukáže, že prohlášení není pravdivé. 

4.5 Transparentní entity  

Transparentnost daňových entit je jedním z institutů, ve kterých se často v rámci 

mezinárodního zdanění chybuje. Chyby obvykle nenastávají v zahraničí, kde jsou tyto 

entity zakládány, ale v rámci ČR, jelikož tento institut není v ČR moc rozšířen. Podstatou 

institutu je skutečnost, že příjem není daněn na úrovni společnosti (tedy právnické osoby), 

ale na úrovni společníků. Dalo by se tedy s určitým zjednodušením říci, že daňově 

transparentní společnost není vybavena daňovou subjektivitou, ale pouze právní (tj. 

právní osobnost).  

                                                 
77 Pokyn MF ČR D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR. 
78 Generální finanční ředitelství. Informace Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové 

rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů 

ve znění účinném od 1.1.2013, čj. 50098/12-3130-11042 [online]. Praha. 1. ledna 2013 [cit. 2015-02-17]. 

Dostupný na: <http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-

dane/Sdeleni_srazkova_dan.pdf>. 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Sdeleni_srazkova_dan.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Sdeleni_srazkova_dan.pdf
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Vzhledem k výše uvedenému není tedy rozhodné, kde má tato právnická osoba 

sídlo, ze kterého by se dala dovodit daňová rezidence, ale důležité je sídlo jejích 

společníků (účastníků, partnerů atd.). 

Problémy při aplikaci bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění na 

transparentní entity vyplývají z mnoha rozdílných režimů zahraničních entit a kladou 

zvýšené nároky na české rezidenty při uzavírání vztahů s těmito zahraničními subjekty. 

Za účelem vyjasnění otázky, kdy lze považovat zahraniční entitu za transparentní, vydalo 

MFČR sdělení79, ve kterém je uvedena její definice: 

„V zásadě je zahraniční entita považována za daňově transparentní, pokud ve 

vztahu ke svým příjmům není podle daňového práva státu, ve kterém je založena, zřízena 

či ke kterému má úzký vztah, a to i na základě provedené volby umožněné daňovým 

právem tohoto státu, považována za daňového poplatníka a příjmy této entity se alespoň 

zčásti přičítají podle daňového práva tohoto státu jiným osobám (skutečným vlastníkům 

příjmů) obdobně jako je to v ČR u společníků v.o.s. a komplementářů k.s.“ 

Je třeba poukázat na to, že smlouvy o zamezení dvojího zdanění se a priori na 

transparentní entity nevztahují. Tedy nelze zabránit smluvnímu státu, aby považoval 

danou entitu za netransparentní. Tato situace může vést k dvojímu ekonomickému 

zdanění a byla by nejspíše řešena pomocí dohody.80  

Někteří poplatníci nebyli obeznámeni s faktem, že výhody bilaterálních smluv o 

zamezení dvojího zdanění mohou využívat pouze daňoví rezidenti daného smluvního 

státu (nižší srážková daň atd.). Tedy že transparentní entity nemají daňovou subjektivitu 

a daňovými subjekty, kteří mohou žádat výhody z bilaterální smlouvy, jsou pouze její 

společníci. Za účelem vyjití vstříc veřejnosti, vydalo MFČR sdělení k pokynu D-269 , 

které umožnilo akceptovat do konce roku 2004 nesprávnou daňovou praxi, tj. že 

zahraniční transparentní entity byly považovány za daňové rezidenty. 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že i transparentní entitě může vzniknout stálá 

provozovna. Transparentní entita se může stát komplementářem v komanditní 

společnosti. V tomto případě by se opět musela vyřešit daňová rezidence společníků 

                                                 
79 Sdělení MFČR k praktické aplikaci pokynu č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů 

plynoucích ze zdrojů na území ČR 
80 FEKAR, Pavel.  148/04.10.06 - Zápočet zahraniční daně [online]. Praha : Ministerstvo financí ČR.   

4. října 2006 [cit. 2014-09-20]. Dostupný na: <http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/zapocet-zahranicni-

dane_589.doc>. 

http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/zapocet-zahranicni-dane_589.doc
http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/zapocet-zahranicni-dane_589.doc
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(partnerů) této entity. Pouze za těchto podmínek by mohla požívat výhody plynoucích ze 

smluv o zamezení dvojího zdanění. 

4.5.1 Prokázání daňové rezidence transparentní entity 

Prokázání daňové rezidence transparentní entity není možné. Je nutné vždy 

prokázat daňovou rezidenci jejích členů, jelikož každý z těchto členů si daní své zisky 

podle svých podmínek. Pro účely prokázání daňové rezidence společníků transparentní 

entity jsou dle pokynu D-286 požadovány zejména následující údaje: 

1. Potvrzení o daňovém rezidentství společníka v daném státě vydané zahraničním 

daňovým úřadem. 

2. Prohlášení společníka, že je skutečným vlastníkem příjmu a že daný příjem je 

podle daňového práva druhého státu považována za jeho příjem. 

3. Důkazní prostředky o tom, která část z příjmu transparentní entity připadá na 

tohoto společníka. 

Jedná se o požadavky české finanční správy. V zahraničí mohou být stanoveny 

jiné. Pokud se podaří prokázat daňovou rezidenci, vlastnictví příjmu a rozdělení zisků 

(příjmů a nákladů), je možné uplatnit výhody z příslušné smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění. V opačném případě, tedy při nesplnění výše uvedených podmínek nastává stav, 

kdy příjem vyplacený transparentní entitě se nebude pro účely zdanění považovat za 

příjem společníků, ale za příjem této právnické osoby. Jinými slovy MFČR dovozuje, že 

společnost není transparentní, a tedy se jedná o právnickou osobu, která je rezidentem 

nesmluvního státu. To může mít negativní dopady zejména na aplikaci 35 % srážkové 

daně. 

5 Stálá provozovna – praktické dopady 

Dosud jsem pojednával o předpokladech pro vznik stálé provozovny, vztahu 

vnitrostátní úpravy k úpravě v mezinárodních smlouvách a bylo také pojednáno o 

souvisejících otázkách při určování daňové rezidence. Nyní se zaměřím na úpravu stálé 

provozovny v oblasti DPH, silniční daně. 

5.1 Stálá provozovna a DPH 

Daň z přidané hodnoty je v ČR upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), ve znění pozdějších předpisů. Na rozdíl od daní 

z příjmů, je nutno při výkladu DPH respektovat, že se jedná o harmonizovanou úpravu, 
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která vychází ze směrnice Rady č. 2006/112 ES, o společném systému daně z přidané 

hodnoty. Stálá provozovna je termín pro oblast daně z příjmů, ZDPH tento termín nezná, 

ani s ním nijak nepracuje.  

5.1.1 Cíl úpravy provozovny v ZDPH 

Cílem úpravy provozovny pro účely DPH je zajistit odvod DPH v místě kde je 

usazen příjemce služby nebo zboží, a to zejména prostřednictvím určení místa plnění a 

následném odvodu DPH z titulu identifikované osoby nebo plátce DPH. ZDPH pro tyto 

účely definuje v § 4 odst. 1 písm. j) provozovnu, kterou se rozumí stálá organizační složka 

osoby povinné k dani, která je schopna uskutečňovat zdanitelná plnění, prostřednictvím 

personálního a technického vybavení. Z pohledu daně z příjmů lze takto také popsat 

kamennou stálou provozovnu. Lze tedy předpokládat, že kamenná stálá provozovna může 

být a také často bude provozovnou pro účely DPH. Tyto dvě množiny se však nekryjí. 

Provozovnou pro účely DPH může být organizační složka pomocného nebo přípravného 

charakteru, která však nebude stálou provozovnou pro účely daně z příjmů. Bez ohledu 

na to, zda je nebo není organizační složka provozovnou pro účely DPH nebo daně z 

příjmů, je důležité mít na paměti, že existence provozovny pro účely DPH má vliv pouze 

na určení místa plnění pro odvod DPH z příslušné transakce.  

Výše uvedený příklad naznačil, že ne vždy vzniká stálá provozovna pro účely 

daně z příjmů, ačkoliv jsou splněny personální a materiální předpoklady pro vznik DPH 

provozovny. Často se jedná o stav při přemístění zboží za účelem dalšího prodeje do 

jiného členského státu. Tato činnost bývá obvykle považována pro účely vzniku stálé 

provozovny za pomocný a přípravný charakter nebo jako pouhé uskladnění zboží a 

nemůže tedy založit stálou provozovnu. Naopak DPH provozovna z tohoto titulu může 

vzniknout, resp. minimálně vzniká povinnost se registrovat k DPH z titulu přemístění 

zboží do jiného členského státu.81 Povinnost odvést DPH z takového přemístění zboží 

platí nejen pro tuzemské plátce DPH, osoby registrované k dani v jiném členském státě, 

které nemají sídlo v tuzemsku a nejsou od DPH osvobozeny, ale i pro zahraniční osoby, 

které v ČR nemají provozovnu. 

                                                 
81 podle § 16 odst. 5 písm. c) ZDPH se za zdanitelné plnění považuje i přemístění zboží do jiného členského 

státu. 
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Pokud bychom šli více do hloubky úpravy, tak ZDPH i směrnice rozlišují dva 

druhy provozoven. Provozovnu aktivní upravenou v ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) ZDPH 

a provozovnu pasivní upravenou v 9 odst. 1 ZDPH.  

 Aktivní provozovnou poskytovatele plnění se rozumí organizační složka osoby 

povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží nebo poskytnutí služby, neboť je 

dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje.  

Pasivní provozovnou je provozovna příjemce služby, která je definována jako 

organizační složka, která může přijímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro 

potřeby této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické 

zdroje. 

Podmínkami pro posouzení vzniku provozovny se zabýval i ESD, který definoval 

následující kritéria82: 

1. Přítomnost materiálních a lidských zdrojů (C-168/84 Berkholz) 

2. Stálost a neměnnost (C-190/95 ARO lease) 

3. Samostatnost a nezávislost při poskytování služeb (C-190/95 ARO Lease). 

Náležitostmi provozovny pro účely DPH se zabýval i příspěvek na Koordinační 

výbor,82 který detailně analyzoval jednotlivé případy, při kterých dochází k jejímu vzniku, 

resp. kdy nevzniká. Závěrem bylo, že tato provozovna nevzniká, pokud neexistuje 

konkrétní místo, které je pro třetí osoby identifikovatelné jako provozovna zahraniční 

společnosti, což úzce souvisí se vznikem službové stálé provozovny. Dále příspěvek 

uvedl, že ke vzniku této DPH provozovny není nutné, aby k materiálnímu vybavení měl 

poskytovatel služeb vlastnické právo, postačí, když je mu k dispozici, a to trvale a 

výlučně. Zde je patrný stejný koncept jako u stálé provozovny pro účely daně z příjmů, 

kdy vlastnictví prostor není rozhodující pro její vznik. 

5.1.2 Místo plnění 

Sídlo je základním kritériem pro určení místa plnění jednotlivé transakce pro 

odvedení DPH. V současné době také správci daně velmi dbají na jeho správně zjištění. 

Sídlem se pro účely DPH rozumí místo vedení, tedy místo na kterém jsou přijímána 

                                                 
82 ČERNÁ, Petra; TOMAN, Petr; ZŮNOVÁ, Milena. 64/08.06.05 - Problematika provozovny ve smyslu 

par. 4 (1) z) zákona o DPH v souvislosti s poskytováním poradenských a obdobných služeb dle par. 10 (6) 

c) zákona o DPH [online]. Praha : Minsterstvo finanncí ČR, 8.června 2005 [cit. 2015-01-07]. Dostupný na: 

<http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp/dph/2005/64-08-06-05-1989>. 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp/dph/2005/64-08-06-05-1989
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zásadní rozhodnutí při řízení, nebo místo kde se vedení schází. U fyzické osoby se sídlo 

v případě absence místa vedení (jejího závodu) určí podle místa jejího pobytu. 

Základní pravidlo pro určení místa plnění při poskytování služeb je obsaženo v § 

9 ZDPH. Dle tohoto ustanovení je místem plnění při poskytnutí služby místo, kde má 

příjemce služby své sídlo. Pokud by však byla služba poskytnuta (pasivní) provozovně, 

bude místem plnění tato provozovna. Místo plnění při poskytování služby se tedy vždy 

určí podle toho, zda došlo k naplnění definice „provozovny“ pro účely ZDPH. Pokud je 

tedy provozovna dostatečně personálně a materiálně vybavena (což bude nejčastěji i 

případ kamenné stálé provozovny), budou se na ni vztahovat pravidla obdobně jako na 

jiné plátce nebo identifikované osoby. (To však platí pouze ve vztahu k třetím osobám, o 

vztazích se zřizovatelem je pojednáno níže). 

Existence DPH provozovny je důležitá i pro obchodní partnery jejího zřizovatele. 

Pokud např. český dodavatel fakturuje službu italské společnosti, která má provozovnu v 

Praze a neuplatní českou DPH, vystavuje se riziku jejího doměření, jelikož místem plnění 

je ČR a nedojde tedy k aplikaci reverse charge mechanizmu. Situace se ještě může 

zkomplikovat v kombinaci se stálou provozovnou pro účely daně z příjmů. Například 

informační kancelář smluvního daňového nerezidenta není stálou provozovnou, ale je 

provozovnou pro účely DPH (viz výše). 

5.1.3 Transakce mezi zřizovatelem a stálou provozovnou 

Před samotnou aplikací právní úpravy v ZDPH na stálou provozovnu, je třeba 

uvést, že vztahy mezi stálou provozovnou a jejím zřizovatelem jsou transakcemi uvnitř 

jedné entity, jelikož provozovna (i stálá) je právně součástí zřizovatele. Zejména v EU se 

díky licencování (hlavně u bank a úvěrových institucí) začalo využívat získání jedné 

licence jednou právnickou osobou, která je využívána pro celou EU, kdy služby jsou 

v jednotlivých členských státech poskytovány prostřednictvím organizačních složek. 

U transakcí mezi zřizovatelem a jeho částí je třeba nejprve posoudit, zda se na tyto 

transakce ZDPH vztahuje. Dle § 2 ZDPH jsou předmětem DPH mimo jiné následující 

transakce (za splnění dalších podmínek): 

a) Dodání zboží za úplatu s místem plnění v tuzemsku 

b) Poskytnutí služby za úplatu s místem plnění v tuzemsku 

c) Pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku 

e) Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 
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Podstatným znakem u výše uvedených plnění je, že jsou uskutečňovány za úplatu 

(mimo dovozu zboží, který může být proveden i bezúplatně a mimo ekonomickou 

činnost). ZDPH obsahuje vlastní definici úplaty. Úplatou je pro účely DPH částka v 

penězích nebo hodnota nepeněžitého plnění, která je poskytnuta v souvislosti s 

předmětem daně.  

Ze ZDPH tedy jednoznačně plyne, že v případě transakcí mezi zřizovatelem a jeho 

provozovnou (i stálou) nedochází ke zdanitelným plněním (pokud tedy není do této 

provozovny přemisťován majetek nebo provozovna neuskutečňuje dovoz zboží). 

V oblasti pohybu zboží jak vidno může někdy dojít k plněním, které podléhají DPH, 

v oblasti poskytování služeb již ne. 

Tento závěr byl i potvrzen ve věci C-210/04 FCE Bank,83 kdy ESD rozhodl, že 

transakce mezi zřizovatelem a organizační složkou, která nemá právní a ekonomickou 

samostatnost nemůže být právní povahy, proto není splněn předpoklad pro to, aby mohla 

být transakce považována za zdanitelné plnění (resp. plnění není předmětem DPH). 

V dalším rozhodnutí C-7/13 Skandia America Corp. (USA)84 byl stanoven předpoklad, 

že pokud pobočka nevyvíjí činnost samostatně, nenese podnikatelské riziko a není 

vybavena potřebným kapitálem, je závislá za zřizovateli, a proto nemůže být považována 

za osobu povinnou k dani. To však neplatí, pokud je součástí skupiny pro účely DPH, 

neboť je třeba na takovou provozovnu umístěnou v jiné zemi pohlížet jako na jiný daňový 

subjekt, ačkoliv z pohledu právního jde o jeden subjekt. 

Mimo výše uvedeného případu (tedy členství v DPH skupině) nemohou být 

transakce mezi zřizovatelem a provozovnou předmětem daně. 

                                                 
83 C-210/04 - FCE Bank, Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. března 2006. Ministero dell'Economia e 

delle Finanze a Agenzia delle Entrate proti FCE Bank plc. [online]. [cit. 2015-03-02] Dostupný na 

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=cs&jur=C%

2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%25

2C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-

210%252F04&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=703077>. 
84 Americká společnost Scandinavia America Corporation (dále jen SAC) nakupovala IT služby a její 

činnost ve Švédsku byla vykonávána pomocí své pobočky Skandia Sverige. SAC dodávala IT služby 

pořízené mimo skupinu dalším společnostem skupiny i pobočce Skandia Sverige, která je členem DPH 

skupiny. Skandia Sverige finalizovala projekt a následně jej poskytovala členům, i DPH skupiny i mimo 

ni. Švédský správce daně rozhodl, že IT služby, které SAC poskytoval pobočce Skandia Sverige jsou 

předmětem DPH a SAC je osobou povinnou k DPH. Správce daně zaregistroval Skandia Sverige jako 

osobu povinnou k DPH a vyměřil jí z titulu pobočky SAC DPH z IT služeb. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=cs&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-210%252F04&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=703077
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=cs&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-210%252F04&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=703077
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=cs&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-210%252F04&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=703077
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=cs&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-210%252F04&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=703077
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5.1.4 Registrace provozovny 

Pravidla, dle kterých se provozovna stává plátcem DPH, jsou uvedena v § 6c 

ZDPH. Cílem těchto ustanovení je určení osoby, která přizná a zaplatí v ČR DPH. 

V případě provozoven jde o jejího zřizovatele. Povinnost registrovat provozovnu 

nevzniká okamžikem jejího vzniku, ale až uskutečněním zdanitelného plnění nebo 

dodáním zboží do jiného členského státu (resp. poskytnutím nebo přijetím služby, která 

založí registraci provozovny jako identifikované osoby). Tato osoba je povinna podat 

přihlášku k registraci své provozovny do 15 dní.85 Úprava v ZDPH cílí i na provozovny 

osob povinných k dani se sídlem v ČR umístěných v jiném členském státě. Pokud tato 

provozovna poskytne plnění, jehož místo plnění je v ČR, je její zřizovatel povinen se v 

ČR registrovat k DPH. 

5.2 Stálá provozovna a silniční daň 

V dnešní době si lze jen stěží představit, že chod organizační složky lze zabezpečit 

bez automobilů. Předmětem silniční daně86 jsou silniční motorová vozidla, která jsou 

registrovaná a provozovaná v ČR. Zároveň musí být používaná poplatníkem daně 

z příjmů právnických osob (s výjimkou některých veřejně prospěšných poplatníků) a 

nebo poplatníky daně z příjmů fyzických osob, které je využívají k činnosti, ze které 

plynou jejich příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Tyto tři podmínky musí být 

splněny kumulativně. 

Dle § 4 odst. 1 písm. a) ZSD je poplatníkem siliční daně provozovatel výše 

uvedeného vozidla, který je zapsán v technickém průkazu. Stálá provozovna se rovněž 

považuje za poplatníka silniční daně, a to za podmínek, kdy se posuzuje jako organizační 

složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Připomínám, že stálá 

provozovna může být poplatníkem daně i v případě, že je zaměstnavatelem, který vyplácí 

cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu. 

5.3 Zaměstnanci stálé provozovny 

K úplnému obrazu pojetí stálé provozovny je nezbytné zmínit její postavení ve 

vztahu k zaměstnancům. Stálá provozovna (v ČR) se na základě ZPD považuje za plátce 

                                                 
85 § 94 odst. 2 ZDPH. 
86 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSD). 
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daně.87 Za splnění dalších podmínek je povinna odvést správci daně daň nebo zálohu na 

daň, které jsou vybrány od poplatníků, poplatníkům sraženy nebo provést úhradu na 

zajištění daně. Výjimka je stanovena pouze pro službovou stálou provozovnu dle § 22 

odst. 1 písm. c) ZDP (a zahraniční zastupitelské úřady). Předpokladem pro to, aby stálá 

provozovna byla plátcem (tedy povinna provést odvod daně) je, že tento příjem má zdroj 

z území ČR. Půjde tedy o příjmy dle § 22 odst. 1 písm. b) – příjmy ze zaměstnání 

vykonávaném na území ČR.88 

Na rozdíl od zaměstnanců daňových rezidentů, jsou zaměstnanci službové stálé 

provozovny povinni podat si přiznání k dani z příjmů fyzických osob sami. Dále jsou 

povinni platit v průběhu zdaňovacího období zálohy na daň z příjmů fyzických osob 

vypočtené z poslední známé daňové povinnosti. V tomto případě by se pro výpočet daně 

a záloh měl poplatník vyžádat potvrzení zahraničního zaměstnavatele, které obsahuje výši 

ročního příjmu. 

Pro úplnost je třeba uvést, že pokud by mzda zaměstnance šla k tíži stálé 

provozovny tuzemského rezidenta, která je umístěna v zahraničí, pak není zaměstnavatel 

povinen srážet zálohy na daň.89 

5.4 Mezinárodní pronájem pracovní síly  

ZDP stanoví, že za zaměstnavatele se považuje i český daňový rezident, pro kterého 

zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když jsou příjmy za tuto práci na 

základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím daňového nerezidenta.90 Podle 

ZDP se tento příjem považuje za příjem vyplacený ekonomickým zaměstnavatelem 

(daňovým rezidentem) a nikoliv právním zaměstnavatelem (daňovým nerezidentem). 

Dále je stanoveno, že pokud je v platbách za pronájmem obsažena i provize pro právního 

zaměstnavatele, považuje za příjem zaměstnanců minimálně 60 % z této úhrady. Úprava 

v ZDP je doplněna výkladem v pokynu D-22, kde se uvádí, že základem pro výpočet 

příjmu zaměstnance je cena za pronájem pracovní síly bez DPH. Jedná se tedy o zvláštní 

úpravu, která má za cíl zabránit nižšímu zdanění pracovníků, kteří vykonávají svoji 

činnosti na území ČR. Proto vzniká otázka, zda takový pronájem zaměstnanců, nemůže 

                                                 
87 § 38c odst. 2 ZDP. 
88 Tento závěr je potvrzen i pokynem D-154. 
89 § 38h odst. 11 ZDP 
90 § 6 odst. 2 
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daňovému nerezidentovi založit v ČR službovou stálou provozovnu. Pokyn D-15191 

stanovil, že od 1.1.1997 se v případě mezinárodního pronájmu pracovních sil nepostupuje 

podle ustanovení o službové stálé provozovně. Daňová povinnost z takového pronájmu 

se považovala za vypořádanou, a to základě daňového přiznání poplatníka nebo na 

základě úkonu pronajímatele (roční zúčtování). Dle § 38h odst. 10 ZDP je ekonomický 

zaměstnavatel povinen odvést daň, a to z příjmů, které vyplatil prostřednictvím 

zahraničního právního zaměstnavatele, a to pod vlastní majetkovou odpovědností.  

Následně se otázka vzniku stálé provozovny řešila i v rámci Koordinačního 

výboru.92 Ze závěrů jednání vyplývá, že samotná činnost pronajatého zaměstnance 

nezakládá jeho právnímu zaměstnavateli stálou provozovnu v ČR, za předpokladu, že 

zahraniční zaměstnavatel v ČR nevykonává další činnost (např. nemá v ČR kancelář, 

neposkytuje další služby). 

6 Stanovení základu daně stálé provozovny  

Pokud dojde ke vzniku stálé provozovny, je třeba určit její základ daně, ze kterého 

bude odvedena daň (popř. určit výši daňové ztráty).  

Vzorová smlouva OECD a ani mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

výslovně neuvádí žádný konkrétní postup pro zdaňování stálé provozovny.  

Vzorová smlouva OECD obsahuje dvě základní metody ke stanovení zisku stálé 

provozovny. První je metoda „samostatného nezávislého subjektu“. Tato metoda je 

upravena v článku 7 odst. 2 Vzorové smlouvy OECD. Východiskem je nahlížení na stálou 

provozovnu jako na samostatný subjekt, který realizuje transakce na bázi tržního odstupu. 

Druhou metodou je metoda rozdělení, resp. přiřazení části zisku zřizovatele na stálou 

provozovnu (čl. 7 odst. 4). Obě metody stanoví, že základ stálé provozovny musí být 

srovnatelný s nezávislým subjektem, který vykonává stejnou činnost. Pro účely realizace 

alokace zisků byla vypracována 2010 Zpráva o přisuzování zisků stálým provozovnám 

(dále jen „Zpráva“).93 

                                                 
91 Pokyn D - 151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování §6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. č.j. 251/3 

531/1997 
92 MACHALA, Otakar; NESROVNAL Jiří. 346/14.12.2011 Mezinárodní pronájem pracovní síly a vznik 

stálé provozovny v ČR [online]. Praha : Ministerstvo financí, 14. Prosince 2011 [cit. 2014-09-14]. 

Dostupný na:  <http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-

kdp/2011KV_KDP_14_12_2011.pdf>. 
93 OECD. 2010 Zpráva o přisuzování zisků stálým provozovnám [online]. Dostupný také na: 

<http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-

dane/Zprava_OECD_o_stalych_provozovnach_2010.pdf>. 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/2011KV_KDP_14_12_2011.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/2011KV_KDP_14_12_2011.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Zprava_OECD_o_stalych_provozovnach_2010.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Zprava_OECD_o_stalych_provozovnach_2010.pdf
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Pro stanovení základu daně je nezbytné provést dva kroky. Nejprve je třeba 

provést funkční a procesní analýzu, která určí funkce stálé provozovny, aktiva, rizika a 

kapitál, které jsou přičitatelné stálé provozovně. Na základě výsledků této analýzy, se 

aktiva, rizika a kapitál přiřadí k funkcím, které stálá provozovna vykonává (transakce 

mezi stálou provozovnou a zřizovatelem jsou také součástí analýzy). 

Přetvořit součást zřizovatele na fiktivní samostatný subjekt může být velmi 

náročná činnost. Proto je nezbytné v zájmu zachování efektivity, identifkovat zejména 

hlavní a významné činnosti. Po identifikaci transakcí a jejich zdokumentování, by mělo 

následovat jejich ocenění, resp. ocenění takovým způsobem, jako by se jednalo o 

transakci mezi nezávislými osobami, ačkoliv se v tomto případě nejedná o právně 

existující vztahy a transakce, ale pouze o fikci.  

Po shromáždění výše uvedených podkladů, doporučuji provést jejich archivaci, 

pro případ kontroly ze strany správce daně a následně tyto údaje také aktualizovat a 

doplňovat.  

Limitem pro výši zisku stálé provozovny zisku by měla být vždy zásada uvedená 

v čl. 7 odst. 1 Vzorové smlouvy OECD, která stanoví, že: „zisky podniku jednoho státu 

mohou být v tomto státě zdaněny jen v rozsahu, v jakém vykonává činnost ve druhém státě 

prostřednictvím stálé provozovny, která je v něm umístěna.“  

6.1 Alokace výnosů a nákladů stálé provozovně 

Správné stanovení převodních cen9495 musí být v souladu se druhem vztahu 

zřizovatele s její stálou provozovnou. Jiný vztah, respektive jiná kritéria budou použita, 

pokud půjde o kamennou stálou provozovnu a jiná situace nastane v případě stálé 

provozovny závislého agenta. Pro správnou alokaci zisků mezi stálou provozovnu a 

zřizovatele je nejprve nutné provést funkční analýzu. Analýza spočívá v určení role 

každého funkčně samostatného subjektu v jednotlivých transakcích. V rámci modelu se 

u každého z účastníků přihlíží zejména k následujícím okolnostem: 

1. funkcím, které plní 

                                                 
94 OECD. Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy [online]. Dostupný též 

na: <http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-

dane/Zprava_OECD_o_stalych_provozovnach_2010.pdf>. 
95 Dle Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy OECD se pod pojmem 

převodní ceny rozumí takové ceny, za které jeden podnik převádí hmotné zboží a nehmotný majetek nebo 

za které poskytuje služby sdruženému podniku.“ 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Zprava_OECD_o_stalych_provozovnach_2010.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Zprava_OECD_o_stalych_provozovnach_2010.pdf
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2. (podnikatelským) rizikům, které nese 

3. využití aktiv a jejich přispění k výsledku 

4. využití kapitálu. 

Stálá provozovna netvoří samostatnou právní entitu. To znamená, že realizované 

transakce mezi zřizovatelem a stálou provozovnou budou mít jiné účetní, právní a daňové 

dopady. Pro účely přiřazení zisků musí být stálá provozovna vymezena v rámci 

zřizovatele, tak jako by šlo o samostatnou entitu, která provádí transakce s ostatními 

částmi společnosti, tedy i se svým zřizovatelem. Musí být popsány a zdokumentovány 

hlavní transakce, které stálá provozovna v rámci své činnosti realizuje, včetně využití 

aktiv a rizik, nesených stálou provozovnou. Cílem analýzy je určení konkrétních nákladů 

a výnosů, které ke stálé provozovně patří.   

6.1.1 Funkční analýza 

Základním cílem funkční analýzy je přirazení činností a majetku konkrétní stálé 

provozovně, tedy vymezení stálé provozovny jako samostatné a nezávislé entity. U 

obchodní korporace je jasné, co tvoří její jmění, jelikož transakce jsou podloženy 

právními tituly. Právnická osoba má povinnost vést účetnictví, ze kterého musí být patrný 

přehled o majetku, pohledávkách a závazcích. Zároveň lze většinou určit tržní ceny, 

protože ve vztazích s dodavateli nebo odběrateli se ceny určují na základě volné soutěže.  

Určit činnosti a zdroje, které souvisí s funkcemi, která pro zřizovatele a případně 

i pro jiné osoby vykonává, nemusí být snadné, a to vzhledem k tomu, že není právně 

samostatná. Rozhodující bude proto tzv. ekonomické vlastnictví. Nejprve musí 

proběhnout identifikace ekonomicky významných transakcí, a to jak externích, tak 

interních. Po identifikaci významných transakcí je třeba určit i jednotlivé složky, zejména 

aktiva a kapitál, které by mohly být stálé provozovně přiřazeny. Přiřazení se provádí na 

základě skutečného využití, kdy bývá obtížné určit, kdo daný majetek využívá, ačkoliv je 

zřejmé, kdo je jeho právním vlastníkem. Pokud se podaří identifikovat aktiva, je 

jednodušší přiřadit k nim náklady na financování, které by byly v případě samostatné 

entity využity na jejich pořízení, a to včetně případných úroků z úvěru, jelikož i 

financující kapitál by měl mít ekonomického vlastníka.  

Pokud se podaří určit, která aktiva jsou v ekonomickém vlastnictví stálé 

provozovny, vzniká další otázka, do jaké míry jim lze přičítat dosažené zisky. Ziskovost 

je závislá na oboru podnikání. Někdy z pouhé držby aktiv nevyplývá žádný příjem, 
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v jiném případě takový majetek představuje výrazný zdroj příjmů, například v případě 

pronájmu.   

Funkční analýza nespočívá pouze v analýze vnějších vztahů. Důležité je také 

personální vybavení. Díky zkoumání personálních struktur, lze dojít k tomu, jaká rizika 

stálá provozovna nese, jak je řízena a jaká má oprávnění zavazovat zřizovatele.  

6.1.2 Využití aktiv 

Neopominutelné kritérium při vymezení stálé provozovny jako nezávislého 

subjektu je jeho materiální vybavení. Na základě výstupů z funkční analýzy by mělo být 

patrné, co tvoří stálou provozovnu a jak je tento majetek využíván. Konkrétně se jedná o 

hmotná a nehmotná aktiva. Míra využití aktiv by se měla odrazit jak v zajištění patřičné 

míry kapitálu, tak na velikosti alokovaného zisku.  

Rozhodujícím kritériem pro zahrnutí majetku do stálé provozovny je ekonomické 

vlastnictví a míra využití. Ekonomické vlastnictví přisuzuje stálé provozovně i možnost 

odpisů a úroků z úvěrů na pořízení majetku.96 Zjednodušeně lze říci, že ta část podniku, 

která majetek využívá, by měla nést i část zisku, který z využití tohoto aktiva vzniká.  

U nehmotného majetku je situace složitější. U majetku vytvořeného vlastní 

činností je rozhodující, která část podniku o pořízení majetku rozhodla a kdo bude nést 

odpovědnost za jeho vytváření. U nehmotného majetku pořízeného vlastní činností tedy 

není rozhodující, kdo majetek užívá, ale kdo se podílel na jeho vývoji a kontrole. 

U nakoupeného nehmotného majetku je třeba kontrolovat, jaká část podniku byla 

„decision maker“ při přijetí rozhodnutí a jeho realizaci.  

6.1.3 Rizika 

Riziko, které je spojeno se stálou provozovnou, nemusí primárně souviset s aktivy, 

která stálá provozovna využívá. Někdy převládají rizika, která nese stálá provozovna na 

základě přidělené role od svého zřizovatele. V případě, že stálá provozovna nese taková 

rizika, která souvisejí s jejich ekonomickým vlastnictvím, pak by také měly těmto rizikům 

odpovídat i zisky. Pokud stálá provozovna nese riziko, pak by také měly být této 

provozovně přičteny zisky anebo ztráty, které z tohoto rizika vyplývají. Pokud však zisky 

                                                 
96 Bod 75 Zprávy. 
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a ztráty z rizik nemůže stálá provozovna ovlivnit, nemohou jí být přičteny, jelikož 

výsledky těchto rizik nese zřizovatel.  

Pokud například dedikovaní pracovníci zřizovatele odpovídají za obchodní 

výsledky v rámci jedné země, pak případná ztráta plynoucí z nesplnění plánu, nesplacení 

pohledávky zákazníkem, zvýšenými reklamacemi může být přičítána k tíži této 

provozovny. Naopak překročení plánu prodejů zboží či služeb, může znamenat vyšší 

alokaci zisku k této stálé provozovně. To vše platí za předpokladu, že tyto skutečnosti 

mohou být přičteny konkrétně vymezeným osobám, popř. výše uvedenému vymezení 

stálé provozovny jako seskupení konkrétně identifikovaných aktiv, procesů a kapitálu. 

6.1.4 Financování 

Alokování příjmu stálé provozovně znamená i alokaci kapitálu na financování, 

který by mělo zabezpečit poskytování vykonávaných funkcí, zajištění aktiv, které jsou 

stálou provozovnou ekonomicky vlastněny, a mělo by pokrývat i případnou úhradu rizik, 

která stálá provozovna nese.  

Výše kapitálu se stanoví tak, aby pokryl rizika, za která by nezávislý subjekt nesl 

odpovědnost, tedy za veškerá rizika, ke kterým se zavázal. Pokud by stálá provozovna 

nesla vysoká rizika, ale kapitál by nebyl stálé provozovně alokován, nebyl by splněn 

základní předpoklad, tedy že by se stálá provozovna měla posuzovat jako samostatná 

entita.  

I kapitál má svoji cenu – úrok. Výše kapitálu alokovaného stálé provozovně by 

měla odpovídat takové kapitálové vybavenosti, jako u nezávislé společnosti, pokud by 

měla být schopna dostát svým závazkům. Díky tomuto přístupu k financování by 

zřizovatel stálé provozovny měl být schopen sestavit finanční ukazatele stálé provozovny, 

za účelem zjištění, zda například není předlužená. V tomto by nezávislá osoba 

pravděpodobně nebyla ochotna stálé provozovně poskytovat další úvěry a půjčky. 

Popřípadě by byla ochotna ale za podstatně vyšší úrok.  

6.2 Vztahy mezi zřizovatelem a stálou provozovnou 

Zisky alokované stálé provozovně musí vycházet z konceptu stálé provozovny 

jako samostatné nezávislého subjektu. To znamená, že i interní transakce musí být při 

tomto procesu zohledněny. V případě organizačních složek, které jsou zároveň stálou 
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provozovnou, je nutné jak na zřizovatele, tak na kamennou stálou provozovnu pohlížet 

jako na spojené osoby, jelikož mají společné řízení.97 

Transakce mezi zřizovatelem a stálou provozovnou nemusí být však zahrnuty do 

analýzy vždy. Zpráva98 uvádí, že transakce se považují za relevantní, pokud se jedná o 

reálnou a identifikovatelnou událost, jako je např. převzetí majetku, přijetí služby, využití 

aktiv atd. Při posuzování toho, zda konkrétní transakci vůbec zahrnout mezi interní 

transakce, by se měla posoudit ekonomická významnost a také funkční analýza. Tyto 

transakce musí být v souladu s principem tržního odstupu oceněny, a to podle funkcí, 

aktiv a rizik, která s transakcemi souvisí, stejně jako ostatní transakce stálé provozovny. 

6.3 Výběr transferpricingové metody 

Při výběru metody pro ocenění transakcí resp. konečného stanovení převodních 

cen, se vychází ze Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové 

správy OECD (dále jen „Směrnice“). Právě na Směrnici odkazuje i Zpráva v článku 218 

(anglického znění99), ve kterém uvádí, že: 

„Srovnávací analýza obchodů mezi stálou provozovnou a ústředím, jehož je stálá 

provozovna součástí, má být prováděna ve srovnání s transakcemi mezi nezávislými 

podniky.“  

Ze Zprávy také vyplývá, že k alokaci zisků stálé provozovně by měly být využity 

nejprve tradiční transakční metody, a teprve poté transakční ziskové metody. Z toho 

důvodu je vhodné provést nejprve srovnávací analýzu, například dle tohoto postupu: 100 

1. Určení období, kterých se má analýza týkat. 

2. Obsáhlá analýza činností stálé provozovny a zřizovatele. 

3. Pochopení zkoumaných transakcí. 

4. Zhodnocení interních srovnatelných údajů. 

5. Určení dostupných zdrojů informací externích srovnatelných údajů. 

6. Volba nejvhodnější metody pro stanovení převodních cen. 

7. Identifikace potenciálních srovnatelných údajů. 

8. Určení úprav srovnatelnosti a jejich provedení. 

                                                 
97 Dle § 23 odst. 7 ZDP by se na ně mělo pohlížet jako na osoby jinak spojené, jelikož podléhají jednomu 

vedení. 
98 Bod č. 177. 
99 The authorized OECD approach is to undertake a comparison of dealings between the PE. 
100 Bod 3.4 Směrnice. 



57 

 

 

 

9. Interpretace a použití shromážděných údajů, určení odměny dle principu 

tržního odstupu. 

Pak teprve lze pro stanovení cen mezi spřízněnými osobami použít některou 

z následujících tranferpricingových metod. 

Metody založené na transakcích jsou následující: 

1. Metoda srovnatelné nezávislé ceny (comparable uncontrolled price), 

2. Metoda přirážky k nákladům (cost plus metod), 

3. Metoda stanovení ceny při opětovném prodeji (resale price method). 

Metody založené na rozdělení zisku:  

1. Transakční zisková metoda (transakction net margin profit (TNMN), 

2. Metoda rozdělení zisku (profit split). 

Jednotlivými metodami se budeme podrobně zabývat níže. 

6.3.1 Metoda srovnatelné nezávislé ceny (Comparable uncontrolled 

price) 

Jedná se o jednoduchou a v zásadě i nejpřesnější metodu. Metoda porovnává cenu 

za aktiva nebo poskytnutí služby stálou provozovnou s cenou účtovanou za aktivum nebo 

službu poskytované ve srovnatelné nezávislé transakci za srovnatelných okolností. Pokud 

se tyto ceny liší, je pravděpodobné, že účtované ceny neodpovídají tržním a měly by být 

přizpůsobeny cenám na trhu.  

Hlavním problémem je mnohost transakcí mezi společnostmi nedostupnost 

informací o tržních cenách. V případě, že se však podaří na trhu nalézt srovnatelnou 

transakci, má využití této metody přednost před dalšími metodami. 

 V případě alokace zisků stálé provozovně je tato metoda použitelná 

zejména v případech, kdy se jedná prodej zboží, které lze přesně identifikovat, je ve 

stejném stupni rozpracování a zřizovatel i stálá provozovna jej dodávají nezávislým 

kupujícím. Touto cenou se ocení i transakce mezi zřizovatelem a stálou provozovnou, 

byť se právně nejedná o prodej, ale pouze o vnitropodnikovou transakci (resp. přemístění 

zboží, je-li pohyb zboží v rámci EU a jedná-li se o plátce DPH). 

6.3.2 Metoda nákladů a přirážky (Cost plus metoda) 

Podstatou této metody je zjistit náklady poskytovatele služby nebo prodejce zboží 

na jím uskutečněné prodeje nebo poskytování služeb. K těmto nákladům se připočítá 



58 

 

 

 

určitá procentní přirážka, která tvoří spravedlivou odměnu (a tedy předpokládaný zisk) 

pro poskytovatele těchto služeb nebo prodejce zboží. Tyto poplatky by měly odrážet 

vykonávané funkce a odpovídat i přirážce v odvětví. Součet nákladů a přirážky tvoří tržní 

ocenění transakce.  

Aby byla tato metoda vypovídající, je třeba zajistit, aby v nákladech, na které se 

uplatňuje přirážka, byly zahrnuty veškeré náklady, které daná stálá provozovna skutečně 

má. Jelikož se jedná o součást zřizovatele, pak tyto náklady by měly obsahovat i veškerý 

majetek zřizovatele, který stálá provozovna využívá. Zároveň by do nákladů neměly být 

zahrnovány náklady, které souvisí s jinou činností stálé provozovny, než té, jejíž cena má 

být určena.  

Výše přirážky by měla odpovídat srovnatelné výši v odvětví. Pokud bude rozdílná, 

mělo by dojít k její úpravě. Stejně tak by se mělo postupovat na nákladové straně. Pokud 

by se náklady neupravily, hrozí, že do tržních cen bude promítnuta neefektivnost jedné 

ze stran, která není v souladu s tržními principy. 

Tuto metodu lze využít tam, kde dochází k částečnému zpracování výrobků nebo 

v případě poskytování služeb, kdy musí být zajištěno, že náklady stálé provozovny budou 

pokryty příspěvkem zřizovatele. 

6.3.3 Metoda ceny při opětovném prodeji (resale price metoda) 

Tato metoda spočívá ve zjištění ceny, za kterou by produkt nezávislá osoba 

koupila od svého dodavatele. Od skutečně dosažené prodejní ceny se odečte hrubá marže. 

Hrubá marže by měla pokrývat provozní náklady a zisk. Takto vypočtená hodnota je 

cenou, za kterou by daný produkt byl prodán nezávislému subjektu.  

Tato metoda bývá využívána při přeprodeji zboží nebo služeb. Může být také 

využita i na zprostředkovatelské činnosti. Nejspolehlivější je v těch případech, kdy stálá 

provozovna nepřidává k produktu žádnou přidanou hodnotu, nebo jen minimální. Hrubá 

marže může být také vztažena k provizi, která bývá stanovena procentem z prodaného 

zboží nebo služby.  

Výše hrubé marže (cenového rozpětí) zprostředkovatele by měla odpovídat 

funkcím, které vykonává. Tedy, při stanovení správné výše hrubé marže je třeba vzít 

v úvahu, jaké funkce stálá provozovna pro zřizovatele poskytuje, jaká rizika jsou na ní 

přenesena a také na aktiva, která k tomu využívá. 
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6.3.4 Transakční metoda čistého rozpětí (Transakction net margin profit 

TNMN) 

Jedná se o metodu, která porovnává rentabilitu (ziskovost) stálé provozovny ve 

vztahu k vhodně zvolenému základu. Základem pro toto srovnání budou nejčastěji 

provozní náklady, ale může jít i o tržby nebo aktiva. Nejčastěji bývá poměřována: 

1. Návratnost aktiv ROA 

2. Tržby/provozní náklady 

3. Čistý zisk / tržby 

4. Zisk / náklady 

Aby byla metoda vypovídající, měl by tento podíl být obdobný jako u jiných 

nezávislých subjektů a trhu. Za tímto účelem je vhodné použít vybraná data z účetních 

výkazů jiných subjektů, které podnikají na stejném nebo podobném trhu a které jsou 

k dispozici ve Sbírce listin.  

Princip metody je takový, že určitý vybraný vzorek společností, který podniká ve 

stejném oboru, by měl dosahovat podobné rentability (tedy srovnatelné subjekty by za 

podobné činnosti na stejném trhu měly dosahovat podobný provozní zisk). Ale tato 

představa může být velmi zkreslena. Například rozdíly v efektivnosti, konkurenci, jiné 

struktury nákladů, rozdílné financování, doba přítomnosti na trhu (zavádění nového 

výrobku). 

Jako základ k výpočtu rentability by měly být použity provozní zisky a náklady. 

Nesouvisející náklady a výnosy by neměly být zahrnovány. Mimořádné náklady a 

výnosy, daně, pokuty, to vše by mělo být vyloučeno.  

Ke srovnávání, resp. získávání dat se používá databáze Amadeus. Databázi 

Amadeus má k dispozici i finanční správa, proto mají transferpricingové studie s využitím 

těchto dat krom relevance dat i lepší pozici při obhájení nastavení převodních cen před 

jejími orgány. 

6.3.5 Transakční metoda rozdělení zisku (Profit split) 

Jedná se o metodu „poslední instance“. Obvykle se používá tam, kde nejsou 

činnosti zúčastněných stran zdokumentovány, není jasné, do jaké míry kdo přispívá 

k výsledku a také pokud se výstup neprodává externím subjektům.  

Podstata metody spočívá v určení příspěvku jednotlivých účastníků k dosaženým 

ziskům nebo ztrátám, tak jako by se jednalo o nezávislé osoby. Smysl tedy spočívá 
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v ekonomické úvaze, že pokud jsou přesně rozděleny zásluhy jednotlivých aktérů 

k dosaženému výsledku, je možné podle stejného klíče rozdělit i jeho finanční vyjádření.  

Nejčastěji bývá k rozdělení zisků a ztrát použit tzv. alokační klíč. Tento ukazatel 

přiřazuje určitý podíl na zisku dle podílu jednoho subjektu na celkové kategorii. Jako 

klíčovací kategorie mohou být zvolena různá kritéria (určité nákladové druhy, položky 

aktiv), ale i neúčetní položky (např. m2, počet patentů atd.).  

Metoda by měla být aplikována konzistentně, nelze se tedy z roku na rok změnit 

její výpočet. Dále by poplatník měl být schopen zdůvodnit, proč si vybral tuto metodu a 

nikoliv některou z předcházejících. 

6.3.6 Problémy při alokaci zisku / kombinace metod 

Možná úskalí při přiřazování zisků stálé provozovně, se kterými je třeba se 

vypořádat je několik. Předně je třeba se zmínit o možnosti kombinovat výše uvedené 

metody. Pokud na základě funkční analýzy vyjde najevo, že některé zboží je prodáváno 

zřizovatelem prostřednictvím stálé provozovny a zároveň je prodáváno i například 

dceřinou společností, jeví se jako nejvhodnější použití metody srovnatelné nezávislé 

ceny. V případě, že stálá provozovna provádí pro zřizovatele i jiné činnosti vyjma prodeje 

zboží, např. poskytuje pravidelné informace o vývoji na trhu, provádí reklamní kampaň, 

bude vhodné tyto transakce ocenit metodou cost plus. 

Při kombinaci transfer pricingových metod je důležité zajistit, aby náklady a 

výnosy byly alokovány entitě, které skutečně náleží. Stálé provozovně by náklady měly 

být přičteny pouze jednou, a to ve skutečné výši, jelikož při kombinaci více metod hrozí 

i vícenásobné přičtení nákladů ke stálé provozovně, což zprostředkovaně může vést 

k nižšímu vykázanému základu daně.  

7 Zdanění stálé provozovny dle ZDP 

Pravidla pro stanovení základu daně stálé provozovny jsou upraveny v § 23 odst. 

11 ZDP, který uvádí, že: 

„U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) nemůže být základ daně nižší nebo daňová 

ztráta vyšší, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných 

podmínek poplatník se sídlem či bydlištěm na území České republiky.“ 

Toto ustanovení vychází z článku 7 odst. 2 Vzorové smlouvy OECD, a je 

prakticky stejné i v bilaterálních smlouvách o zamezení dvojího zdanění. 
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Stanovení základu daně stálé provozovny na území ČR by tedy mělo proběhnout 

podle toho, jakého zisku dosahují srovnatelné nezávislé subjekty na trhu. Dále je z tohoto 

ustanovení patrné promítnutí zákazu diskriminace obsažné v článku 24 odst. 3 Vzorové 

smlouvy OECD do ZDP. Výhodou je, že takového zákazu diskriminace uvedeného přímo 

v ZDP se mohou dovolávat i daňoví nerezidenti, kteří jsou daňovými rezidenty státu, s 

nímž ČR nemá uzavřenu žádnou bilaterální smlouvu o zamezení dvojího zdanění. 

Vzhledem k tomu, že bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění nestanoví 

konkrétní a vyčerpávající postup k určení základu daně stálé provozovny, je třeba 

postupovat při určování základu daně podle lokální legislativy, tedy podle ZDP. To 

vyplývá i z článku 3 odst. 2 Vzorové smlouvy OECD, který dává pravidla pro její 

interpretaci: 

 „Každý výraz, který není jinak definován, má pro aplikaci této smlouvy smluvním 

státem význam, který je mu určen právními předpisy tohoto státu, které upravují daně, jež 

jsou předmětem této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad.“ 

Z pohledu stanovení základu daně tedy není rozhodující, zda stálá provozovna 

vznikla daňovému nerezidentovi smluvnímu či nesmluvnímu. Základ daně se v obou 

případech stanoví podle § 23. Tedy tak, že se příjmy (výnosy) odečtou od výdajů 

(nákladů), a to za podmínek stanovených v ZDP. Jinými slovy stanovení základu daně 

stálé provozovny se v plné míře řídí pravidly uvedenými v ZDP (zejména v § 24 a § 25).  

Dle § 23 ZDP odst. 1 se při stanovení základu daně vychází u poplatníků, kteří vedou 

účetnictví z hospodářského výsledku (povinnost stálé provozovny vést účetnictví je 

rozebrána níže). U poplatníků, kteří nemusí vést účetnictví, se vychází rozdílu mezi 

příjmy a výdaji. Pro úplnost dodávám, že ZDP umožňuje související náklady uplatnit buď 

ve skutečné výši nebo procentem z tohoto příjmu (§ 7 odst. 7 ZDP).  

ZDP umožňuje v § 23 odst. 11 ke stanovení základu daně stálé provozovny použít 

i další metody: 

1. Poměru zisku nebo ztráty k nákladům nebo hrubým příjmům u srovnatelných 

poplatníků nebo činností. 

2. Srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize, také hrubá marže) a jiných 

srovnatelných údajů. 

3. Metody rozdělení celkových zisků nebo ztrát zřizovatele stálé provozovny jeho 

různým částem. 
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Mezi náklady, které lze odčíst, lze zahrnout zejména mzdové náklady osob, které 

se vztahují ke stálé provozovně a ostatní související náklady, zejména režijní povahy (na 

provoz účetního oddělení, vedení mezd, cestovné atd.). Dále je možné umořit i část ztráty 

za minulé období. Dle pokynu D-22 se za daňové výdaje stálé provozovny považuje také 

poměrná část celkových administrativních nákladů vynaložených v zahraničí na 

zabezpečení příjmů v ČR. 

Pokyn D-154 uvádí, že při stanovení základu daně stálé provozovny lze vycházet 

i z rozdílu mezi celkovou částkou přijatých úhrad a součtem mzdových a osobních výdajů 

za zaměstnance této stálé provozovny včetně řádně doložených nezbytných výdajů 

(ubytování, cestovné, stěhovací náklady atd.). 

7.1 Zdanění stálé provozovny společníka veřejné obchodní společnosti a 

komplementáře komanditní společnosti 

Příjmy veřejné obchodní společnosti a část příjmů komanditní společnosti jsou 

předmětem daně jejích společníků.  

V rámci komanditní společnosti podléhá zdanění pouze část připadající 

komanditistům.101 Stejně se postupuje u veřejné obchodní společnosti, kdy se dle poměru, 

jakým se jednotliví společníci podílejí na zisku, rozdělí celý její základ daně mezi 

společníky. Společníci fyzické osoby, pak svůj podíl daní jako příjmy z podnikání dle § 

7 odst. 1 písm. d), respektive společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář 

komanditní společnosti zahrnou poměrnou část základu daně nebo daňové ztráty do svého 

základu daně. 

Jak již bylo uvedeno předešlé části, tak dle § 22 odst. 3 vzniká zahraničnímu 

společníkovi (nerezidentovi) veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní 

společnosti stálá provozovna z titulu držby podílu v této společnosti. To platí jak pro 

právnické, tak pro fyzické osoby. Pokud je však společníkem zahraniční daňově 

transparentní entita, může být zdanění jedné společnosti administrativně poměrně 

náročné. ZDP upravuje speciálně zdanění podílu společníků české komanditní 

společnosti a veřejné obchodní společnosti, ale neupravuje zdanění podílu připadající na 

zahraniční daňově transparentní entitu. Na tuto situaci reagovalo MFČR v pokynu č. D-

286, který stanovil, že pokud není společníky transparentní entity doložen jejich daňový 

                                                 
101 § 20 odst. 4 ZDP.  
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domicil, nelze uplatnit transparentnost, a tím ani individuální přístup vůči jednotlivým 

jejím společníkům. Domnívám se, že ke vzniku stálé provozovny společníků dochází, ale 

Finanční správa její vznik neuznává. Pokyn pamatuje i na situaci, kdy plátce příjmu není 

schopen doložit daňový domicil části společníků zahraniční transparentní entity. Tato část 

příjmu připadající na takové společníky by se zdanila jako příjem nerezidentní a 

nesmluvní právnické osoby, tedy v souladu s pravidly uvedenými v § 23 a n. ZDP.  

7.1.1 Podíl českého daňového rezidenta na zahraniční daňově 

transparentní entitě 

Finanční správa se ve svých pokynech zabývala zdaněním příjmů ze zdrojů na 

území ČR, které plynuly zahraničním daňově transparentním entitám. Je však také mnoho 

případů, kdy je český daňový rezident společníkem zahraniční transparentní entity. 

ZDP výslovně upravuje zdanění příjmů z veřejné obchodní společnosti a 

komanditní společnosti, a to na úrovni neomezeně ručících společníků. Ale tato úprava 

se nevztahuje na zahraniční transparentní entity, které na území ČR nepodnikají nebo 

neprovozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů.102 Vzhledem k tomu, že 

tyto zahraniční entity nevedou účetnictví, by se základ daně, který připadá na českého 

společníka, určil v souladu s § 23 odst. 2 písm. b), tedy jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

To potvrdily i závěry z Koordinačního výboru č. 232/09.04.08, kdy MFČR zastává názor, 

že základ daně tvoří pouze příjmy, které českému rezidentovi z účasti v této společnosti 

plynou. Od těchto příjmů mohou být v souladu se ZDP odečteny související náklady. 

Jinými slovy, zahraniční základ daně by měl být upraven tak, aby byl v souladu s českými 

předpisy (tedy zejména ZDP a v případě účetních jednotek i zákonem o účetnictví). Tento 

postup by měl být poplatníkem použit vždy, když dosahuje příjmy v zahraničí, bez ohledu 

na to, zda se jedná nebo nejedná o příjmy dosažené prostřednictvím stálé provozovny, 

nebo ne. 

Praxe českých správců daně je obvykle taková, že respektují, pokud poplatník 

převezme od zahraniční entity svůj podíl jako jedno číslo (tedy nepřevezme příjmy a 

výdaje), které uvede na jeden řádek daňového přiznání. Tedy správci nepožadují, aby 

poplatník upravoval toto číslo podle pravidel stanovení základu daně dle ZDP, protože 

                                                 
102 Dle § 1 odst. 2 písm. b) zákona o účetnictví, který stanoví, že účetními jednotkami jsou i: „zahraniční 

právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo 

zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají 

nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů.“ 
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nemá k dispozici veškeré podklady (faktury, doklady atd.). Správce daně nemůže 

požadovat po společníkovi, aby prokázal, že náklady společnosti v zahraničí jsou daňově 

uznatelné podle ZDP. Tyto skutečnost se primárně zkoumají u společnosti, a v případě, 

že nejsou prokázány, může se upravit základ daně společníkovi. Tato situace by se řešila 

i formou výměny informací, sjednaných v rámci bilaterálních smluv o zamezení dvojího 

zdanění.103 

7.2 Zajištění daně 

Zajištění daně je institut, který úzce souvisí se stálou provozovnou. Jedná se o 

samostatný institut, který existuje vedle dalších způsobů zdanění, mezi které lze zařadit 

techniku, kdy je daň vybírána srážkou (§ 36 ZDP), popřípadě kdy je hrazena zálohově 

prostřednictvím plátce (např. u závislé činnosti § 38h DZP) nebo zálohově samotným 

poplatníkem (§ 38a ZDP). 

Oproti srážkové dani, která často bývá považována za konečné zdanění (není-li 

použit postup dle § 36 odst. 8 ZDP), představuje zajištění daně svým způsobem zálohu 

na budoucí daňovou povinnost daňového nerezidenta, jejíž výše bude definitivně 

vyměřena na základě jeho daňového přiznání.  

Daňový nerezident je v každém případě povinen zkoumat, zda mu v ČR 

v souvislosti s jeho příjmy nevznikla povinnost podat daňové přiznání. Pro fyzické osoby 

se řídí povinnost podat daňové přiznání § 38g ZDP. Povinnost podat daňové přiznání 

vzniká fyzické osobě, jejíž roční příjmy přesáhly 15 tis. Kč. Není však povinna podat 

přiznání, pokud dosáhla příjmy od daně osvobozené nebo příjmy zdaněné srážkovou daní. 

Oproti tomu právnická osoba je povinna dle § 38m odst. 1 ZDP daňové přiznání podat 

vždy, tedy i v případě pokud jeho daňová povinnost je nulová. 

Institut zajištění daně se používá k zabezpečení úhrady daně ze zdanitelných 

příjmů nerezidentů, kteří nejsou rezidenty států, kteří jsou členy EU nebo EHP a tyto 

příjmy nejsou zdaněny srážkovou daní. Výše zajištění činí: 

a) 1 % u příjmů z prodeje investičních nástrojů a z příjmů z úhrad pohledávek 

nabytých postoupením (tedy až z úhrad splátek pohledávky). 

b) 10 % u příjmů ze zdrojů na území ČR uvedených v § 22 (neplatí pro banky, jde-

li o peněžité plnění, poukázání nebo připsání úroků u bank). 

                                                 
103 ZÍKA, V., Zápis z jednání sekce mezinárodního zdanění KDP ČR ze dne 27. října 2012. 
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c) 15 % pro fyzické osoby (resp. 19 % pro právnické osoby) ze základu daně veřejné 

obchodní společnosti nebo komanditní společnosti pro společníka, resp. 

komplementáře komanditní společnosti. 

Zajištění není třeba vždy provádět. Výjimky vyplývají jednak ze smyslu institutu, 

kterým je zajištění daně, která v budoucnu výše specifikovanému daňovému rezidentu 

v ČR vznikne, tedy předmětem zajištění nemohou být příjmy, jsou sice vyjmenovány v § 

22 ZDP, nepodléhají srážkové dani, ale v určitých situacích mohou být od daně z příjmů 

osvobozené (ať již na základě ZDP nebo bilaterálních smluv o zamezení dvojího 

zdanění). 

Výslovně zmíněnými výjimkami jsou úhrady za služby a zboží prováděné 

v maloobchodě, pokud je jejich prodejcem či poskytovatelem daňový nerezident. 

Zajišťovat daň není také třeba u úhrad za nájemné bytových prostor užívaných k bydlení, 

pokud jsou vypláceny fyzickými osobami.  

7.2.1 Zajištění daně u stálé provozovny společníka veřejné obchodní 

společnosti a komplementáře komanditní společnosti 

Podle § 22 odst. 3 se za příjem společníka veřejné obchodní společnosti a 

komplementáře komanditní společnosti, který je daňovým nerezidentem, plynoucí 

z účasti na této obchodní korporaci, považuje za příjem dosaženým prostřednictvím stálé 

provozovny. Dle § 39 odst. 3 a § 39a odst. 2 ZDP je tento nerezident povinen podat do 

15 dnů ode dne vzniku této stálé provozovny podat přihlášku k registraci k dani z příjmů. 

Se vznikem stálé provozovny je zároveň česká veřejná obchodní společnost nebo 

komanditní společnosti povinna provádět zajištění daně dle § 38e odst. 3 ZDP, za 

předpokladu, že tito společníci nebo komplementáři nejsou rezidenty jiného členského 

státu EU nebo EHP. U fyzické osoby se provádí zajištění daně ve výši 15 % a u právnické 

ve výši 19 %.  

7.2.2 Srážka, placení a odvod zajištění daně 

Plátci příjmů, který podléhá zajištění daně, jsou povinni částku odpovídající 

zajištění daně srazit a odvést svému místně příslušnému správci daně. 

Zajištění daně se sráží při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch 

daňového nerezidenta. Nejpozději však v den, kdy vzniká povinnost o dluhu účtovat. 
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V případě osob, které vedou účetnictví, vzniká povinnost účtovat o dluhu okamžikem 

jeho vzniku dle příslušné smlouvy.  

Jiná situace je u zajištění daně daňových nerezidentů, kteří jsou společníky veřejné 

obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti. V tomto případě je 

nutné daň odvést nejpozději do dvou měsíců po skončení zdaňovacího období, pokud 

nedojde k výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch těchto poplatníků dříve. 

Plátce, který provedl zajištění, je povinen zaplatit do konce následujícího měsíce 

po provedení srážky tuto zajištěnou daň zaplatit správci daně. Současně mu vzniká 

povinnost podat tzv. hlášení (konkrétně se jedná o formulář č. 25 5516 – Hlášení plátce 

daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů). V tomto hlášení je třeba 

mimo jiné uvést druh zdanitelného příjmu, z něhož bylo sraženo zajištění daně s odkazem 

na příslušné ustanovení § 22 ZDP. 

7.2.3 Opominutí provést zajištění daně 

Pokud plátce nesplní povinnost zajistit úhradu na daň podle § 38e ZDP, nebo ji 

provede v nižší než zákonné výši, je základem pro její výpočet částka, z níž by po zajištění 

úhrady zbyla částka, která byla plátcem daně poplatníkovi skutečně vyplacena. V případě, 

že tento postup nastane, stanoví se vzorec pro výpočet zajištění daně v souladu s § 38s 

ZDP následovně: 

   100 x P 

ZZD =   

   100 – S 

ZZD  - zvýšený základ pro zajištění daně 

P  - příjem, ze kterého má být zajištěna daň 

S – sazba daně zajištění 

Například měl plátce provést zajištění 1.000 Kč, které neprovedl, a to sazbou ve 

výši 10 %. Připomínám, že pokud by zajištění provedl, zaplatil by zajištění daně ve výši 

10. Vzorec by poté vypadal následovně:  

        100 x 1000 

            = 111,11 

                    100 – 10 

Výše zajištění by tedy v tomto případě byla vyšší o 1,11 (11,11-10). Pokud by se 

jednalo o řády milionů, dopad opomenutí by byl značný. 
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V této souvislosti bych rád zmínil možné komplikace při provádění zajištění daně. 

Jak plyne z § 36e odst. 4, tak zajištění daně se neuplatní mimo jiné, pokud jde o nájemné 

placené fyzickými osobami za bytové prostory, které jsou užívané k bydlení anebo 

k činnostem souvisejícím.  

 Osvobození od povinnosti zajišťovat ovšem nedopadá na případy, kdy je nájemné 

placeno právnickými osobami, tedy pokud tento příjem se považován za příjem ze zdrojů 

na území ČR podle § 22 odst. 1 písm.e) ZDP. Pokud si přestavíme, že mimo úhrad 

nájemného, kaucí, záloh a úhrad za spotřebované služby, které je už samo o sobě náročné 

správně administrovat, bude nutné zohledňovat zajištěnou daň, je patrné, že v těchto 

případech bude často využíváno ustanovení § 38e odst. 8 ZDP. Toto ustanovení umožňuje 

správci daně rozhodnout o nižším zajištění, popřípadě může od zajištění úplně upustit. 

Zvláštností, je fakt, že toto rozhodnutí je závazné i pro ostatní plátce daně (!) a nelze se 

proti němu odvolat. Vzhledem k okruhu osob, pro které je rozhodnutí závazné, by se dalo 

říci, že se jedná o obdobnou konstrukci jako opatření obecné povahy ve správním řádu. 

Opatření obecné povahy104 je vymezeno pouze jako správní akt s konkrétně vymezeným 

předmětem a s obecně určenými adresáty (nikoli s konkrétními adresáty a abstraktním 

předmětem). Vztahuje se tedy vždy k určité konkrétní situaci v oblasti veřejné správy, 

přičemž okruh adresátů je vymezen obecně, nelze je předem a kompletně určit. Od 

právního předpisu se liší tím, že není obecné, upravuje jedinečnou věc, a od rozhodnutí 

se liší zase tím, že nesměřuje vůči konkrétní osobě (osobám). 

Pokud je toto rozhodnutí vydáno, bývá obvykle omezena jeho časová platnost (na 

1 rok). To opět klade zvýšené nároky na osoby, které mají zajištění provádět, jelikož musí 

hlídat platnost rozhodnutí, popřípadě vyžadovat od svého smluvního partnera rozhodnutí 

nové.  

 Dalším problémem u zajištění daně představuje povinnost platit zálohy dle § 38a 

ZDP. Podle § 38a odst. 4 jsou poplatníci povinni platit zálohy na daň ve výši ¼ poslední 

známé daňové povinnosti (za předpokladu, že jejich daňová povinnost byla vyšší než 150 

tis. Kč). Zároveň jsou však jejich obchodní partneři povinni zajišťovat daň na stejnou 

daňovou povinnost. Zálohy jsou tedy v tomto případě hrazeny dvakrát, což pro je pro 

                                                 
104  VEDRAL, Josef. Správní řád : Komentář. 1. vyd. Praha : Bova Polygon, 2006. s. 967. 

PRŮCHA, Petr. Správní právo : Obecná část. 7. vyd. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, 2007. s. 

299-300  
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zahraničního poplatníka, kterého se to týká, jasným impulsem pro podání žádosti o 

zrušení povinnosti zajišťovat daň z plateb, které jsou mu určeny. 

 Pro doplnění informací ohledně zajištění daně, považuji za nebytné uvést, že jsou 

i takové názory, že koncept zajištění daně je považován za diskriminační, a tím pádem za 

nelegální.105 

7.3 Účetnictví stálé provozovny zahraničního subjektu v ČR 

Stálá provozovna podléhá v ČR zdanění. Stanovit základ daně je základním 

předpokladem pro jeho provedení. Zda bude základ daně vycházet z účetnictví nebo 

z příjmů a výdajů bude záležet na druhu stálé provozovny. 

Někteří autoři dovozují povinnost stálé provozovny vést účetnictví, jelikož stálá 

provozovna je dle ZOÚ106 účetní jednotkou. Konkrétně se jedná o ustanovení § 1 odst. 2 

písm. b) ZOÚ, resp. o vyjasnění, zda dopadají povinnosti stanovené pro účetní jednotku 

i na „zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, 

podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést 

účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost 

zvláštních právních předpisů.“ 

Pokud nahlédneme do důvodové zprávy k zákonnému opatření č. 344/2013 Sb., 

kterým bylo naposledy toto ustanovení novelizováno, tak zjistíme, že cílem bylo zahrnout 

mezi účetní jednotky zahraniční jednotky, které nejsou právnickou osobou, ale v zemi 

jejich původu účetní jednotkou jsou. Tyto účetní jednotky jsou dle § 4 odst. 1 povinny 

vést účetnictví ode dne zahájení činnosti (podnikání) až do dne ukončení činnosti na 

území ČR. 

Problematika povinnosti účetnictví byla řešena v nedávné době navržena 

k projednání v rámci Koordinačního výboru, příspěvek však byl bohužel stažen 

                                                 
105 Např. FEKAR, Pavel, 769/16.10.02 - Povinnost k zajištění daně z příjmů právnických osob a principy 

nediskriminace. Praha : Ministerstvo financí ČR, 8. září 2007: „Problém byl řešen již na KV KDP dne 16. 

2. 2000. Odbor 54 MF nadále trvá na svém názoru, že zajištění daně z příjmů podle § 38e odst. 4 ZDP 

právnickým osobám, které nemají na území České republiky své sídlo (§ 17 odst. 3 ZDP), není diskriminací, 

a to ani ve vztahu k Evropské dohodě a k Dohodě o obchodu službami. Diskriminací není, jestliže je zajištění 

daně sráženo nerezidentům a rezidentům nikoliv. Je nutné rozlišovat osobní působnost, neboť ve 

zmiňovaných dokumentech je vymezena rozdílně (státní příslušník, podnik smluvního státu, daňový 

nerezident, státní občan).“ 
106 HÁJEK, Jan. Povinnost stálé provozovny zahraniční osoby vést účetnictví podle českých právních 

předpisů. Daně a právo v praxi. 2013, č. 6., s. 43.  
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předkladatelem.107 Z neprojednaného příspěvku vyplynul závěr, který se zdá být 

logickým rozuzlením: 

  „Ustanovení § 1 odst. 2 ZÚ by mělo být vykládáno tak, že se vztahuje pouze na ty 

případy, kdy se jedná o podnikání zahraniční osoby ve smyslu § 21 odst. 3 a 4 OZ, tedy 

že povinnost vedení účetnictví vzniká pouze v případě soustavné činnosti podnikatele na 

území ČR s povinností zřízení organizační složky a jejím zápisem do OR. Požadavek, aby 

zahraniční osoby (ať již mají či nemají stálou provozovnu v ČR pro účely zdanění), které 

v souladu s platnými právními předpisy nezřídí organizační složku v ČR, vedly účetnictví 

podle ZÚ, by byl v rozporu se svobodou volného pohybu služeb.“ 

Tento názor zastávají i jiní autoři.108 Vzhledem k charakteru stálé provozovny se 

jeví jako potenciální problém rozsah aktiv a pasiv, o kterých bude stálá provozovna 

účtovat. Stálá provozovna není jejich právním vlastníkem, ale vlastníkem ekonomickým. 

Tedy tím, kdo je reálně využívá ke své činnosti. Rozsah účtování o majetku, závazcích a 

pohledávkách a přeneseně o nákladech a výnosech bude vždy záviset na povaze a rozsahu 

činnosti stálé provozovny. Jiný rozsah účtování bude provádět „kamenná“ stálá 

provozovna a jiný rozsah bude mít účetnictví „agentské“ stálé provozovny, bude-li vůbec 

vedeno. 

Zahrnutí zahraničních osob, které na území ČR podnikají, mezi účetní jednotky 

pro tyto osoby znamená povinnost vést účetnictví. Předmětem účetnictví je zejména 

účtování o stavu a pohybu aktiv a pasiv a o výnosech a nákladech. To vše v souladu s 

účetními metodami a prováděcími právními předpisy ZOÚ, zejména s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. 

Pro zahraniční subjekty znamená vznik stálé provozovny administrativní 

komplikace. Zejména dojde ke vzniku nákladů za služby účetních a daňových poradců, 

jelikož nelze předpokládat, že by zahraniční subjekt byl schopen vést účetnictví v souladu 

s § 4 odst. 13, tedy v českém jazyce (krom dalších znalostí). 

Zároveň musí být účetnictví stálé provozovny zahrnuto v účetnictví jejího 

„zřizovatele“. Odlišnosti jednotlivých národních úprav účetnictví neumožňují zobrazení 

                                                 
107 SOŠKA , Jan; VYŠKOVSKÁ  Magdaléna. 391/01.01.13 Povinnost zahraniční osoby vést účetnictví 

[online]. Praha : Generální finanční ředitelství, 23. ledna 2013 [cit. 2015-02-11]. Dostupný na: 

<http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/2013KV_KDP_23_1_2013.pdf>. 
108 Např. SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění zákon o daních 

z příjmů, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, 360 s., s. 114. 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/2013KV_KDP_23_1_2013.pdf
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veškerých transakcí stejně. Z tohoto důvodu musí být národní specifika účtování pro 

účely zahrnutí do účetnictví „zřizovatele“ stálé provozovny upraveny pro správné 

promítnutí do jeho účetnictví. To lze provést zejména správným nastavením účtových 

osnov, resp. tzv. „převodových můstků“ a účetních postupů pro jednotlivé transakce. 

7.3.1 Účetnictví stálé provozovny umístěné v zahraničí 

Zahraniční součásti české entity netvoří samostatné subjekty. Vzhledem k tomu, 

že české účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví, je zřejmé, že v tomto účetnictví 

musí být obsaženy i jejich části umístěné v zahraničí, a to podle českých přepisů. Zároveň 

může být stanovena povinnost vést evidenci i podle místních předpisů ve státě, kde je 

stálá provozovna nebo jiná součást podniku umístěna.  

Díky historickým vazbám ČR a Slovenska vzniklo sdělení k účtování provozoven 

českých podniků na Slovensku109. Ačkoliv bylo sdělení určeno primárně pro úpravu 

postavení stálých provozoven na Slovensku, bylo připuštěno i jeho použití na jakékoliv 

zahraniční stálé provozovny. V rámci tohoto sdělení bylo dovozováno, že stálé 

provozovny českých subjektů mají sice svojí samostatnou daňovou subjektivitu, ale 

zároveň jsou právně součástí české centrály, resp. jejím vnitropodnikovým útvarem. Byly 

umožněny dvě metody, jak vést účetnictví. První metoda umožňovala vést centralizované 

účetnictví. Tedy v rámci české centrály bylo průběžně účtováno o transakcích stálé 

provozovny v českých korunách. Zároveň zde bylo umožněno provést zaúčtování 

transakcí jednou za měsíc a přepočet provést měnovým kurzem k tomuto datu. Nad rámec 

sdělení bylo stanoveno, že zahraniční stálá provozovna mohla vést evidenci jí se 

týkajících transakcí samostatně. 

Druhá metoda umožňovala vedení separátního účetnictví stálé provozovny. 

Jednou ročně (k 31.12) mělo dojít k přepočtu na Kč a spojení účetnictví stálé provozovny 

s účetnictvím centrály. Sdělení konkrétně uvádělo nutnost převést počáteční zůstatky, 

měsíční obraty a konečné zůstatky všech účtů. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedený postup odporoval zákonu o účetnictví, 

zejména ustanovení § 12 odst. 2 ZOÚ, který stanoví, že: „Účetní jednotky jsou povinny 

provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu…“ a 

                                                 
109 Sdělení Ministerstva financí č. 281/69 813/93 ze dne 28.1.1994 k účtování provozoven českých podniků 

na Slovensku. 



71 

 

 

 

v následně i odst. 3, který uvádí, že „Účetní zápisy nesmějí účetní jednotky provádět mimo 

účetní knihy.“ a v neposlední řadě i § 4 odst. 9 „Účetní jednotky jsou povinny vést jedno 

účetnictví za účetní jednotku jako celek.“, byla zveřejněna informace, že výše uvedený 

pokyn k účtování stálých provozoven již není účinný.110 Jeví se jako nezbytné vést 

samostatné účetnictví stálé provozovny nebo jedno účetnictví společné, samozřejmě 

s proúčtováním zvláštností místa, ve kterém je stálá provozovna umístěna. 

7.3.2 Srážková daň a stálá provozovna 

Daňový nerezident, který v ČR vykonává svoji podnikatelskou činnost, by měl 

být seznámen nejen s pravidly pro vznik stálé provozovny, ale též s pravidly pro aplikaci 

srážkové daně. 

Dle § 38c odst. 2 ZDP se za osobu, která je povinna provést srážku daně 

(zahraniční plátce daně) považuje i daňový nerezident, který má na území ČR stálou 

provozovnu (mimo službové). Stejná povinnost platí i pro daňové nerezidenty, kteří v ČR 

zaměstnávají zaměstnance po dobu delší než 183 dní. Za plátce se nepovažují zahraniční 

zastupitelské úřady ani zahraniční právní zaměstnavatele při mezinárodním pronájmu 

pracovní síly. 

Od roku 2009 je umožněno při sražení srážkové daně ze zdroje na území v ČR dle 

§ 22 ZDP vypořádat takto sraženou daň v rámci daňového přiznání v ČR. V rámci 

daňového přiznání je možné dle § 36 odst. 8 ZDP pro daňové nerezidenty z EU a EHP 

uplatnit náklady prokazatelně vynaložené k dosažení vyjmenovaných111 příjmů ze 

zdrojů území ČR.  

Závěr 

Z analýzy vyplynulo, že právní úprava institutu stálé provozovny je v rámci 

českého právního řádu velmi stručná. Velká část materie je uvedena v interních 

instrukcích a oznámeních MFČR a GFŘ. Tyto materiály mají tu nevýhodu, že nejsou 

soustředěny na jednom místě a navíc některé informace, které se na internetových 

stránkách objeví, pak poté zase mizí. Zároveň zůstává otázkou, zda všechny dříve 

uvedené pokyny, informace a instrukce vydané MFČR bude GFŘ respektovat.  

                                                 
110 Ministerstvo Financí ČR. Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, 

oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, případně pro statní účetní jednotky. Finanční zpravodaj, 2007, č. 10, s. 231 
111 Konkrétně se jedná o příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) body 1,2,4,5,6,12 až 14 ZDP. 
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Dalším argumentačním a interpretačním zdrojem pro úpravu institutu stálé 

provozovny je zejména Vzorová smlouva OECD a obecně materiály pocházející 

z pracovních skupin v rámci OECD. Tyto materiály jsou však velmi obecné, jelikož musí 

vyhovovat všem členským státům OECD. Nicméně jejich význam a dopad na celou 

problematiku je zřejmý.  

Z hlediska praktického použití je koncept stálé provozovny v právu ČR nastaven 

spíše přísně, a to zejména ve vztahu k daňovým subjektům, kteří musí úzce spolupracovat 

se svými zahraničními obchodními partnery, jelikož některé informace se i přes vlastní 

aktivitu nedozví. Mám na mysli primárně informace o vzniku stálé provozovny, na kterou 

je navázána povinnost zajišťovat, popřípadě srážet daň.  

Zároveň stále existují nejasnosti ohledně vzniku službové stálé provozovny, kdy 

i přes absenci této úpravy v bilaterálních smlouvách o zamezení dvojího zdanění, GFŘ 

stále prosazuje výklad, že stálá provozovna vzniká i v těchto případech. 

Lze shrnout, že institut stálé provozovny má stále nezanedbatelný význam 

v oblasti mezinárodního zdanění. Spolu s určením daňové rezidence se jedná o velmi 

důležitou otázku, kterou je třeba vždy vyřešit před realizací jakékoliv struktury.  
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Seznam zkratek 
 

ČR – Česká republika 

DPH – daň z přidané hodnoty 

ZDPH – zákon o dani z přidané hodnoty 

ZDP – zákon o daních z příjmů 

ZŽP – zákon o živnostenském podnikání 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

Vzorová smlouva OECD – OECD Model Tax Convention on Income and on Capital  

KDP ČR – Komora daňových poradců České republiky 

EU – Evropská unie 

EHP – Evropský hospodářský prostor 

MFČR – Ministerstvo financí České Republiky 

GFŘ – Generální finanční ředitelství 

SFEU – smlouva o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy 

 

Koordinační výbor – Jednání mezi GFŘ (dříve MFČR) a KDP ČR. 
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Abstrakt 

 
Téma:    Institut stálé provozovny v daňovém právu 

Autor:     Marek Vaněk 

Vedoucí diplomové práce:  JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 

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

vést účetnictví. 
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Abstract 

 
Title:     The concept of the permanent establishment in the tax law 

Author:   Marek Vaněk 

Supervisor:   JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.  

 

 This thesis analyses the law concept of the permanent establishment, mainly the 

legislation contained in the OECD Model Tax Convention and in the Income Tax Act.  

 The first part of the thesis analyses the types of permanent establishment (fixed, 

building and construction sites, service-based, agent-based and permanent establishment 

of the shareholders of partnerships and limited partnerships), separately according the 

OECD Model Tax Convention and according to the Income Tax Act. The thesis also 

analyses subsequent sources of law. The thesis includes a detailed analysis of conditions 

which are necessary for the existence of the permanent establishment, inclusive examples, 

including information of the Ministry of finance and the General Financial Directorate 

that have impact on the permanent establishment treatment. 

Furthermore, the thesis deals with the determination of the tax residency of 

persons and legal bodies which is a significant factor for the application of bilateral 

double taxation treaties (mainly with the circumstances of the existence of the permanent 

establishment), including the issues connected with proving of the tax residency of the 

tax transparent entities. 

Permanent establishment has also impacts in the VAT area. This part of the thesis 

describes the tax impacts of the quasi-sales, and also the transactions between the 

headquarters and the branch. The legislation regarding the place of taxable supply of 

goods or services to a permanent establishment is also covered and described in detail. 

The latest case law is analysed in the analysis as well. The thesis contains the tax 

implications of the relationships with its employees, and together with the international 

hire of labour and road tax. Furthermore, the thesis deals with the definition of the tax 

base of a permanent establishment, separately according to the OECD Model Tax 

Convention, the Report on the Attribution of the profits to permanent establishments, 

Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 
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Afterwards, the thesis describes the determination of tax base through the transfer-pricing 

methods and their relationship to the functional analysis.  

Finally, the Czech legislative on the specification of the tax base is mentioned. 

This chapter also deals with the tax securement and also with the sanctions which are 

connected with the omission to secure the tax. At the end of the chapter, the duty to keep 

accounting of the permanent establishment is explained.  
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