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ÚVOD

Typickým jevem v současnosti, v období prohloubující se globalizace, rychlých
komunikačních kanálů a obrovského nárůstu využívání internetu, je roustoucí migrace
obyvatel mezi státy. Lidé z různých důvodů opouštějí svoje domovy a přesouvají svoje
bydliště za hranice svých domovských zemí. Důvody, které je k tomu vedou, jsou
rodinné, ale ve velké míře se na tom podílí i hledání kvalitního zaměstnání nebo výkon
podnikatelské a investiční činnosti v zahraničí, a jiné. Všechny tyto faktory jsou příčinou
rostoucího významu mezinárodního zdanění fyzických osob. Státy se na straně jedné
snaží o zabezpečovaní služeb a sociálních statků svým občanům, na straně druhé zdaňují
příjmy a majetek svých občanů a nejenom jich, čímž získávají prostředky do státního
rozpočtu. Daně jsou uvalovány na osoby, které ve státě bydlí nebo v něm získávají příjmy.
To může vést ke situacím, kdy je jedna osoba zdaněna ze strany jednoho státu kvůli svým
příjmům a ze strany jiného státu kvůli svému bydlišti, výsledkem čehož je mezinárodní
dvojí zdanění. Se záměrem vyhnout se těmto situacím a podpořit mezinárodní pohyb
výrobků, osob, služeb a kapitálu, státy mezi sebou uzavírají smlouvy k zamezení dvojího
zdanění.
Téma rigorózní práce a to „Mezinárodní zdanění fyzických osob“ jsem si zvolila
z toho důvodu, že v rámci výkonu svého zaměstnání se touto oblastí aktivně zabývám a
mám možnost nahlédnou na mezinárodní zdanění nejen z pohledu pasivního
pozorovatele, ale i z pohledu aktívního zájemce. Jak již napovídá název, předložená
rigorózní práce se zabývá mezinárodním zdaněním fyzických osob. Příjmy fyzických
osob, které mohou být dotčeny mezinárodním zdaněním, mohou pocházet ze zaměstnání,
z podnikatelské činnosti, z kapitálového majetku, z nájmů nebo z ostatních příjmů (např.
příjmy umělců a sportovců, svobodných povolání a jiné). Vzhledem k obsáhlosti této
problematiky není podle mého názoru možné kvalitně popsat a obsáhnout všechny druhy
příjmů fyzických osob a jejich aspekty mezinárodního zdanění. Z toho důvodu se práce
zaměřuje především na oblast příjmů ze závislé činností, která je částečně propojená i
s výkonem činností prostřednictvím stálé provozovny, proto i institut stálé provozovny
bude zčásti předmětem mého zájmu. V práci se nevěnuji aspektům mezinárodního
zdanění právnických osob.
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Cílem rigorózní práce bude analyzovat problematiku mezinárodního zdanění
fyzických osob z pohledu vnitrostátního a mezinárodního práva a navrhnout možné
změny, které by de lege ferenda mohly být vhodné pro optimální nastavení mezinárodní
zdanění přijmů fyzických osob pro daňové poplatníky. Kromě metod indukce a dedukce
bude pro dosažení stanoveného cíle v úvodu práce použita metoda deskripce se záměrem
objasnit základní pojmy a obecné principy používané v souvislosti s mezinárodním
zdaněním fyzických osob, na něž bude navazovat analýza pramenů a právních základů
zdanění příjmů fyzických osob v České republice a mezinárodního dvojího zdanění z
pohledu české legislativy de lege lata i s přihlédnutím na judikaturu českých soudů. Dále
bude předmětem mého zájmu objasnit mezinárodní dvojí zdanění z hlediska
mezinárodního práva, především provést vývojem uzavírání mezinárodních smluv
k zamezení dvojímu zdanění a analyzovat Modelovou smlouvu OECD o zamezení
dvojího zdanění a její vliv na smlouvy uzavírané na jejím podkladě, včetně komparace
české vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění s modelovou smlouvou OECD a
zvláštních ustanovení některých smluv o zamezení dvojího zdanění. Nemohu opomenout
i oblast daňové politiky přímých daní v Evropské unii a příslušnou judikaturu Soudního
dvora Evropské unie. Poté následuje vysvětlení a porovnání přínosů jednostranných a
dvoustranných metod a nástrojů zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění, včetně jejich
demonstrace na konkrétních případech. Závěrem následuje syntéza získaných poznatků.
Mým záměrem je dále stručně objasnit zdaňování příjmů českých rezidentů ze zahraničí
a příjmů českých nerezidentů majících zdroj v České republice s ohledem na ustanovení
současně platného Zákona o daních z příjmů včetně souvisejících předpisů a také
judikatury českých soudů. Komparativní metodou porovnat smlouvy o zamezení dvojímu
zdanění uzavřené mezi ČR a jinými státy, se zaměřením se na oblast daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činností. Na modelovém příkladě se pokusím ozřejmit
mezinárodní dvojí zdanění příjmů daňových rezidentů České republiky ze zdrojů
ve Slovenské republice a to praktickou aplikaci smlouvy o zamezení dvojího zdanění
uzavřené mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, a závěrem porovnám
výsledky s fiktivní situací, která by nastala, kdyby se tato smlouva z nějakého důvodu
neaplikovala.
Ačkoli závěrem práce bude především navrhnout takové změny de lege ferenda
v oblasti mezinárodního zdanění, které by byly příznivé pro daňové poplatníky z hlediska
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vnitrostátního práva i z hlediska práva mezinárodního, domnívám se ale, že vzhledem k
důvodu existence daní a jejich účelu není možné nastavit daňový systém ve všech
ohledech výhodně jen pro daňové poplatníky a v takové míře, že se zamezí
mezinárodnímu dvojímu zdanění zcela, i když to by byl ideální stav.
Na úplný závěr chci dodat, že doufám, že má práce bude zajímavá a prospěšná
pro zájemce o toto téma, a že bude klást nové otázky a navrhovat směry dalšího vývoje v
této oblasti.
Předložená rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 18. března 2016.
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1. Analýza základních pojmů a princípů mezinárodního
dvojího zdanění

1.1. Dvojí zdanění
Daně jsou důležitým a podstatným zdrojem finančních prostředků státu k tomu,
aby mohl plnit své základní funkce. Daně stejně jako poplatky jsou „nástrojem
redistribuce hrubého domácího produktu.“1 Právo státu ukládat daně je také projevem
státní suverenity. Neexistuje prima facie pravidlo mezinárodného práva, které by
omezovalo rozsah státní pravomoci danit příjmy „efektivnost daňové legislativy je ale
závislá alespoň na minimálnem propojení mezi státem ukládajícím daně a daňovým
poplatníkem.“2 Jak ale zjišťovat a vyhodnocovat efektivnost daňové legislativy a státní
správy jako takové? L.Vítek se domnívá, že na rozdíl od kvalitativního hodnocení
efektivnosti státní správy, umožňují indikátory srovnávat efektivnost mezi různými
institucemi, srovnávat ji mezinárodně, porovnávat časově a nastavit systém modernizace
výběru daní.3 Ze širšího pohledu se zdanění podrobují nejen občané státu, ale i všechny
příjmy vznikající na území daného státu, a to bez ohledu na osoby, které tyto příjmy
pobírají, tudíž i na příjmy cizých státních příslušníků a zahraničních společností.
„Suverénním právem každého státu je ukládat v rámci svého teritoria daňové
povinnosti daňovým subjektům, tedy fyzickým a právnickým osobám, bez jakéhokoliv
omezení a bez ohledu na to, jaké jsou daňové systémy jiných států.“4
Protože stát ukládá daně nezávislé na jiných státech, na základě vlastních a
specifických daňových zákonů a pravidel, zákonitě se daňové systémy různých států liší.
Tyto odlišnosti vedou k tomu, že dochází ke střetu různých daňových systémů a k jejích
nekompatibilitě, což má v nemalé míře dopad i na daňové subjekty.

1

BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 4. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, str. 97

2

HJI PANAYI, Christiana. Double taxation, tax treaties, treaty-shopping and the European Community.
Aspen Publishers, 2007, str. 1
VÍTEK, Leoš. Ekonomická analýza zdanění příjmů. 1. vyd. Praha: IREAS, Institut pro strukturální
politiku, 2008, str.131
3

4

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012, str. 11
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Rozsah daňových povinností je dán vztahem ke státnímu území. Tento vztah
vzniká buďto mezi poplatníkem neboli osobou mající příjem a státem, což charakterizuje
osobní daňovou příslušnost, nebo vzniká mezi předmětem daně neboli příjmem či
majetkem a státem, což charakterizuje věcnou daňovou příslušnost. Osobní daňová
příslušnost je u fyzické osoby založena tehdy, když má fyzická osoba na území daného
státu bydliště nebo na území daného státu pobýva po určitou zákonem definovanou dobu.
U právnických osob je osobní daňová příslušnost z povahy věci odlišná a je dána buďto
sídlem, místem skutečného vedení, registrací nebo výkonem činností právnické osoby.
Daňovými povinnostmi v širším slova smyslu rozumíme „jakékoliv povinné platby, které
státy ukládají na základě zákona fyzickým a právnickým osobám ve prospěch státního a
místních rozpočtů, státních fondů, korporací veřejného práva aj.“5 Vzhledem k povaze a
zaměření obsahu rigorózní práce se v dalších kapitolách budu soustředit výhradně na
daňové aspekty týkající se jenom fyzických osob.
Fyzické a právnické osoby mající osobní daňovou příslušnost a neomezenou
daňovou povinnost vůči státu, na základě které podléhají zdanění celosvětových příjmů
na území tohoto státu, se nazívají tzv. daňovými tuzemci (angl. residents).6 Všechny
ostatní fyzické a právnické osoby jsou z pohledu daňového práva daného státu tzv.
daňovými cizozemci (angl. non- residents) a mají omezenou daňovou povinnosti vůči
státu.7 Daňová příslušnost je rozhodující pro stanovení rozsahu daňových povinností. Její
rozsah a podmínky nejsou upraveny ve všech státech stejně. Tyto odlišnosti vedou
k existenci dvojího zdanění. Více se budu daňové příslušnosti věnovat v kapitole 2.2.
Vznik dvojího zdanění se pokusím vysvětlit na následujícím obecném příkladě.
Pokud jsou plátce příjmu i jeho příjemce rezidenty jednoho státu, žádný problém
nevzniká, daň z příjmu přísluší tomuto státu. Jestliže je plátce příjmu rezidentem jednoho
státu a příjemce tohoto příjmu rezidentem jiného státu, vzniká problém. První stát si bude
dělat nárok na daň z tohoto příjmu z titulu toho, že se zdroj příjmu nachází na jeho území.
Ale i druhý stát si bude dělat nárok na tento příjem a bude ho chtít zdanit tak, aby všichny

5

ALEŠ, Jan. Dvojí zdanění v zahraničním obchodě. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha:, 1991, str.9

SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 13
6

7

Ibid. Str. 14
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jeho rezidenti byli spravedlivě zdanění ze všech příjmů. Z toho vyplývá, že poplatníci
uskutečňující přeshraniční operace podléhají více než jedné jurisdikci, podléhají vyššímu
zdanění, než jakému by podléhali, kdyby uskutečňovali transakce v rámci území jedného
státu. V důsledku konfliktu zdaňovacích oprávění států jsou poplatníci podrobeni
dvounásobnému nebo někdy i vícenásobnému zdanění stejnou daní.
O dvojím zdanění mluvíme tehdy „jestliže tentýž předmět daně, tzn. příjem nebo
majetek, je více než jednou podroben zdanění stejnou nebo obdobnou daní.“8
Za dvojí zdanění se ale neoznačuje případ, „kdy je stejná transakce zatížena
dvěma různymi daněmi z důvodu vzniku dvou odlišných předmětů daně.“9
Předmětem daně, se kterým se nejčastěji můžeme setkat v souvislosti s dvojím
zdaněním je obecná hospodářská skutečnost, tj. příjmy a výnosy z činnosti fyzických a
právnických osob a příjmy a výnosy z činnosti nakládání s tímto majetkem. Dvojí zdanění
se vyskytuje jak ve vnitrostátním tak i v mezinárodním právu, tudíž rozlišujeme:


Vnitrostátní dvojí zdanění



Mezinárodní dvojí zdanění
Vnitrostátní dvojí zdanění vzniká uvnitř jednoho státu, umožňují jej jeho daňové

předpisy a je součástí daňového systému tohoto státu.10 Jeho existence je upravována
cíleně, je výsledkem úmyslu zákonodárce a jeho existence má přímé a fiskální důvody.
V České republice je dvojí zdanění u jednoho poplatníka přímo vyloučeno
zákonem.11 Co ale není vyloučeno, je zdanění téhož příjmu u dvou různých poplatníků.
Tady se nabízí jako příklad zdanění podílu na zisku, kdy je zisk jako výnos společnosti
nejprve zdaněn daní z příjmů právnických osob a následně, v případě výplaty tohoto
podílu fyzické osobě, je podíl na zisku zdaněn ještě jako příjem podléhající dani z příjmů
8

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012, str. 12

SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 30
9

10

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012, str. 12

§ 3 odst. 2 ZDP udává, že: „Do základu daně se nezahrňují částky, které již byly zdaněny podle tohoto
zákona u téhož poplatníka nebo u poplatníka zaniklého bez provedení likvidace v případě, kdy jsou
příjmem u jeho právního nástupce.“
11

9

fyzických osob. Také ke vnitrostátnímu dvojímu zdanění docházi tehdy, když jsou „stejné
nebo podobné daně ukladány stejnému subjektu v rámci státu s federatívním
uspořádáním.“12 Typickým příkladem takových států s federatívním uspořádáním je
Spolková republika Německo (dále také „SRN“), Švýcarsko nebo Spojené státy
Americké (dále také „USA“).
Mezinárodní dvojí zdanění se od vnitrostátního dvojího zdanění zásadně liší svou
povahou. Jeho vznik není úmyslem zákonodárce a nemá přímé ekonomické ani fiskální
důvody.13 Ve sjednodušeném pojetí u mezinárodního dvojího zdanění dochází ke kolizi
dvou nebo více daňových právních systému různých států k příjmům téže osoby. Ing.
Zuzana Rylová, Ph.D. vznik mezinárodního dvojího zdanění vysvětluje jako situaci
„jestliže fyzická nebo právnická osoba, která je rezidentem jednoho státu, pobírá
zdanitelné příjmy ze zdrojů v jiném státě.“14 Mezinárodní dvojí zdanění má největší
dopad především na přímé daně důchodového typu.
Podle jiného názoru a to Jana Širokého „Mezinárodní dvojí zdanění vzniká
v důsledku kolize dvou nebo více daňových systémů různých států a je nežádoucí, neboť
snižuje zisk a nemotivuje poplatníky k aktivitám na území jiných států.“15
V této kapitole jsem nastínila základní pojmy dvojího zdanění, v té následující
popíši blíže souvislosti problematiky mezinárodního dvojího zdanění, která je hlavním
tématem této práce.

1.2. Mezinárodní dvojí zdanění: pojem, historie a jeho význam
Jak bylo výše uvedeno, daňové předpisy dvou nebo více států se v určité části
překrývají a proto dochází k mezinárodnímu dvojímu zdanění. Mezinárodní dvojí zdanění
přirozeně vyplývá ze suverénního práva státu na ukladání daňových povinností a s tím

12

International tax glossary. Rev., 2nd ed. /. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation,
c1992, str.8
13
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 31
14

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Anag, 2012, str. 12

15

ŠIROKÝ, Daně v Evropské Unii, Linde, 2006, str. 49
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spojené široké možnosti konstrukce daňového sytému, a to zejména co se týče definice
daňového rezidenství a rozsahu vymezení zdanitelných příjmů. V jednom státě je tento
příjem zdaněn z titulu, že je příjemce tohoto příjmu rezidentem jednoho státu a ve druhém
státě se zdroj příjmů nachází. Stát rezidenta tohoto příjmu uplatňuje legitimní právo
zdanit příjmy všech svých rezidentů z celosvětových příjmů v celém rozsahu, ale také
stát, kde se zdroj příjmů nachází, uplatňuje legitimní právo zdanit příjem nacházejíci se
na jeho územi. V tomto případě lze mluvit o kolizi rezident vs. zdroj příjmu. Také se
mohou vyskytovat případy, kdy dva státy pohlížejí na tutéž osobu jako na svého daňového
rezidenta a z tohoto titulu mají oba státy zájem na jejím zdanění jakožto legitimní právo
státu zdanit příjmy všech svých rezidentů - tady lze mluvit o kolizi rezident vs. rezident.
Taktéž může nastat situace, kdy dva státy alokují zdroj příjmů na své území, oba státy
uplatňuji své právo zdanit příjmy majíci zdroj na jejich území - dochází tedy ke kolizi
zdroj vs. zdroj příjmu.
Na mezinárodní dvojí zdanění je nahlíženo jako na nežádoucí jev a proto existují
snahy pro jeho odstranění nebo alespoň eliminování. Dvojí zdanění má demotivujíci
charakter a to z důvodů že:


brání volnému pohybu kapitálu, tudíž je překážkou mezinárodného obchodu,



zatěžuje daňové poplatníky, což vede k poklesu zahraničních investicí.16
Velice častým důsledkem dvojího zdanění je i vyhýbání se daňové povinnosti a

podnikání různých kroků k šikovnému využití možností, jež zákon nabízí, ale které jsou
už často na hranici legálnosti. Za touto hranicí jsou daňové úniky, které lze chápat jako
neplacení daní v rozporu se zákonem.17V současné době rozvoje ekonomických aktivit
v celosvětovém měřítku, prohloubující se globalizace a technického rozvoje, jsou
jednotlivé státy nuceny ke vzájemné spolupráci (kromě jiných) i v oblasti daňové. Tento
trend je viditelný již po druhé světové válce. Do té doby se daňové systémy států mohly
rozvíjet samostatně, protože vysoká cla a hraniční kontroly omezovaly pohyb zboží.

The Chartered accountant: International taxation [online], India, april 2004, [cit. 10.5.2015] 12x ročně,
dostupný z WWW:<http://icai.org/new_post.html?post_id=2546&c_id=259>
16

17

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd: Anag, 2012, str. 14
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Zakázán či přísně monitorován byl i pohyb kapitálu, lidé pracovali především ve státě, ve
kterém měli trvalé bydliště a firmy působily v zemích, kde měly svoje sídlo.18
Co lze tedy chápat pod pojmem mezinárodní dvojí zdanění? Tento pojem je
velmi zavádějící. V kontextu mezinárodního práva zahrňuje všechny daňové aspekty
vznikající v národních daňových právech které obsahují mezinárodní prvek.
Stotožňuji se s názorem, že mezinárodní dvojí zdanění představuje „soubor
národních i nadnárodních daňových pravidel, které se aplikují na transakce
s mezinárodním prvkem.“ 19
Tímto mezinárodním prvkem může být:


Cizí předmět daně- např. zdanění zahraničního příjmu tuzemského poplatníka,



Cizí subjekt daně- např. zahraniční poplatník daně,



Cizí obsah- práva a povinnosti týkající se zahraničního území- např. započtení
v zahraničí zaplacené daně.
Daně jako součást národních legislativ jednotlivých států přispívají k tomu, že

mezinárodní zdanění podporuje i cíle vnitrostátních daňových systémů. Tyto cíle jsou:


Podpora spravedlnosti zavedením stejného daňového zatížení poplatníků
s podobným příjmem, bez ohledu na zdroj příjmu,



Zvýšení vnitrostátní konkurenceschopnosti fiskalními nástroji a podpora
ekonomického růstu,



Získání poměrného podílu z příjmů na mezistátních transakcích a



Zabezpečení spravedlivé rovnováhy mezi exportní a importní kapitálovou
neutralitou20
Právní

úprava

mezinárodního

dvojího

zdanění

je

obsažena

nejenom

v mezinárodních dokumentech ale i v národních právních úpravách, ve kterých řeší
ŠIROKÝ, Jan. Základy daňové teorie s praktickými příklady. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer,
2015, s. 87
18

KOTÁB, Petr. Mezinárodní aspekty zdanění v České republice: dizertační práce. Praha, 2014, 172 s.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Bakeš, str. 6
19

20

ROHATGI, Roy. Basic international taxation. Kluwer Law Internat, 2002, str. 1
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převážně oblasti zamezení vzniku dvojího zdanění, boj proti daňovým únikům a jiné.
Národní právní úpravy se snaží dopady dvojího zdanění omezit nebo alespoň částečně
snížit a to použitím různých opatření. Takové úlevy mohou mít formu zápočtu daně
zaplacené v zahraničí na vnitrostátní daňovou povinnost, vynětí zahraničního příjmu nebo
uznání daně zaplacené v zahraničí jako položky snižujíci základ daně. Aplikace těchto
opatření ale nemusí být dostatečná, (vyplývající z rozdílnosti vnitrostátních úprav) - často
je málo flexibilní. Proto je výhodnejší řešit daňové konflikty pomocí smluv o zamezení
dvojího zdanění. V mezinárodní oblasti se jedná o komplex právně závazných ale i
nezávazných právních dokumentů.
Mezinárodní dvojí zdanění se dotýká i mezinárodního obchodu, ve kterém
dochází k mnoha obchodním transakcím, které generují zisky. Na zdanění těchto
transakcí mají zájem všechny země, kterých se obchodní transakce dotýkají. V tomto
prostředí se mezinárodním dvojím zdaněním rozumí „globální daňová pravidla, která se
uplatňuje na transakce mezi dvěma nebo více státy světa nebo subjekty z nich.“21
V mezinárodním obchodu dochází také k interakaci mezinárodních daňových
vztahů. Ale co lze chápat pod tímto pojmem? Jedná se, jak již název popisuje, o daňové
vztahy, tudíž vztahy vznikající z daňové povinnosti, v jejichž rámci má subjekt veřejného
práva oprávnění k inkasu daně od subjektu práva soukromého. Za daňově právní vztahy
lze považovat i další vztahy vznikající z daňových předpisů, přestože z nich přímo
nevzniká právo státu na zaplacení daně. A za mezinárodní daňové vztahy můžeme
považovat ty daňové vztahy, ve kterých existuje přeshraniční prvek. Ve skutečnosti se
nejedná o vztahy mezinárodní v původním významu slova. Těmto vztahům lépe odpovídá
označení daňové vztahy s mezinárodním prvkem neboli daňové vztahy mezistátní.
Použití pojmu mezinárodní je ale velmi časté, i když ne úplně přesné. Pojem se vztahuje
k období vývoje mezinárodního práva veřejného, kdy užití tohoto pojmu i přes jeho jistou
nepřesnost dostalo význam i před výrazem „mezistátní“.22 Je to z toho důvodu, že se

KOTÁB, Petr. Mezinárodní aspekty zdanění v České republice: dizertační práce. Praha, 2014, 172 s.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Bakeš, Str. 8
21

ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 24.
22
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nejedná o daňové právní vztahy mezi státy navzájem, ale mezi osobami soukromého
práva.
V této souvislosti je vhodné zmínit historický exkurz do vývoje mezinárodního
dvojího zdanění. Liberalizace světové ekonomiky nastala po ukončení druhé světové
války. Současné daňové systémy států, především států združených do Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále také „OECD“), jsou výsledkem vývoje procesu
první poloviny dvacátého století, období, ve kterém nebyl přeshraniční obchod v takovém
měřítku, jak ho známe dnes. Daňový systém plně funkční v národním kontextu ztrácel
schopnosti interakcí s jinými národními systémy, k nimž zákonitě začalo docházet u
přeshraničního obchodu..
V 60. letech 20. století dochází k prolomení obchodních bariér a také k nárůstu
daňových úniků. V tomto období narůstají také ekonomické aktivity obchodních
společností. USA jako první zavádějí legislativu- cílem které je kontrola a zabránění
vyhýbání se obcházení placení daní nebo placení nižších daní, ke kterému docházelo
formou zakládání poboček společností v zahraničí a jsou brzo následovány dalšími státy.
Zdokonalení komunikačních kanálů, lepší a rychlejší propojení mezi lidmi, a
obrovský nárůst využívání internetu vede k tomu, že svět se jeví menší, a lépe dosažitelný,
ve kterém se formuje silná globální komunita. Autor A. Kumsa vysvětluje, že lidstvo se
ve svém vývoji nezastaví. Globalizací chápe jako „všezahrňující proces, jehož
prostředníctvím se prohlubuje vzájemná závislost jednotlivých částí světa, které se
zároveň přizpůsobují dominantnímu jádru.“23Zatímco mezinárodní zdanění v posledním
desetiletí bylo otázkou jen velkých společností a majetných jednotlivců, v současnosti
více a více obchodních činností jednotlivců a společností všech velikostí překračují
národní hranice. Jako následek větší komplexnosti daňových zákonů, pravidel a správy
daní lze pozorovat i větší spolupráci mezi národy a změny daňových politik států směrem
k tvorbě silného a stabilního daňového systému v globálnem světě.24

TOMEŠ, Jiří, David FESTA a Josef NOVOTNÝ. Konflikt světů a svět konfliktů: střety idejí a zájmů v
současném světě. 1. vyd. Praha: P3K, 2007.str. 31
23
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West Sussex: Bloomsbury Professional, 2012, str. 21

14

Současná rychlost rozvoje ekonomických aktivit hlavně v oblasti soukromého
sektoru a informačních technologií vede ke stále hlubší globalizaci. Hranice mizí,
vzdálenosti mezi státy se zkracují a toto vše přispívá ke zvýšenému pohybu osob, služeb,
zboží a kapitálu. V případě, že se ekonomické aktivity uskutečňují na území jednoho
státu, jak tomu bylo v minulosti, žádný problém nenastává, aplikuje se na ně daňové právo
tohoto státu. Ke složitejším situacím ale dochází v případě přeshraničních aktivit. Zde
vyvstávají otázky právo kterého státu aplikovat. Proto je nevyhnutelná existence sytémů
a způsobů řešení těchto situací s mezinárodním prvkem. Neexistence právní úpravy řešení
dvojího zdanění by vedla k tomu, že podnikatel uskutečňující ekonomické aktivity by byl
zdaňován ve vícero státech, což by vedlo k demotivaci tyto ekonomické aktivity vůbec
realizovat. Řešením nastíněných situací je spolupráce těchto subjektů, které sledují
společný cíl. Jedná se o vytvoření právního rámce na nadnárodní úrovni, který by vzniklé
konflikty řešil efektivně a byl by státy akceptován. I vzhledem k tomu, že jednotlivé státy
podléhají globální konkurenci, v konečném důsledku nemohou vlastní daňové systémy
izolovat. Tato daňová konkurence podněcuje státy ke kooperaci a nutí je hledat řešení na
odvrácení důsledků daňové konkurence.
Na poli mezinárodního zdanění je celosvětově uzavřeno velké množství
bilateriálních nebo multilaterárních dohod. Tento fakt poukazuje na potřebu poznání
pravidel zdaňování v případě existence mezinárodního prvku. Právní úprava
mezinárodního zdanění není obsažena jenom v mezinárodních dokumentech ale i
v národních právních úpravách jednotlivých států. Lze konstatovat, že cílem
mezinárodního dvojího zdanění je určení pravidel a postupů při zdaňovaní příjmů a
majetku v transakcích s mezinárodním prvkem. Je nutno zdůraznit, že pojem
mezinárodního dvojího zdanění je velice široký a proto není nutno se soustředit jen na
oblast zamezení vzniku dvojího zdanění ale i na jiné oblasti jako jsou mezinárodní daňová
plánování, daňové ráje, harmonizace daní, oblast boje proti daňovým únikům a legalizaci
příjmů z trestné činnosti, a jiné. Zatímco v minulosti se otázky zaměřovaly především na
oblast cel, v současnosti se zájem přesunul do oblastí mezinárodních daňových vztahů.
V této oblasti země řeší především tři problémy:


Existence či neexistence dovozních a vývozních daní,

15



Zdaňování zahraničních příjmů obyvatel a příjmů cizinců vykonávajících činnost
na území



Koordinace a harmonizace daňových systémů různých zemí.25
Státy se nerady vzdávají práva zdaňovat ekonomické aktivity svých rezidentů

provedené mimo území státu nebo aktivit rezidentů a nerezidentů na území svého státu.
Právo zdaňovat je vnímáno jako projev státní suverenity.

26

Teoreticky neexistují žádná

globální fiskální pravidla, záleží jenom na svevůli státu, jak si upraví daňovou
problematiku. Na druhou stranu, daňová legislatíva je efektivní jenom tehdy, když
existuje alespoň minimálni propojení mezi státem uvalujícím daně a daňovým
poplatníkem. Takovým propojením lze chápat pobyt, občanství, obvykle zdržování se,
apod. Tudíž vyvstává otázka, který stát je v mezinárodním zdanění oprávněn podrobit
dani fyzické a právnické osoby? Kromě greografických hranic daných států musíme
nahlížet i na koncept daňové jurisdikce. Většina států, stejně jako Česká republika (dále
také „ČR“), používá ve svých daňových systémech oba tyto typy jurisdikcí, ale nejsou
výjimkou státy, které používají jenom jeden typ.27
Podívejme se na tři základní koncepty daňové jurisdikce obecně celosvětově
používané, jimiž jsou: koncept jurisdikce zdroje příjmu, jurisdikce pobytu a jurisdikce
občanství.

 Jurisdikce zdroje příjmu (lat. in rem)
Koncept jurisdikce zdroje, také znám jako „teritoriální princip“ neboli princip
„omezeného zdanění“ vychází z věcné příslušnosti, tedy odkud příjem plyne. Podle
tohoto konceptu „ státy zdaňují veškerý příjem a aktivity vznikajíci nebo majíci původ na
územi tohoto státu“28 a to bez ohledu na to, jestli se jedná o příjem daňového rezidenta či

25

ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. str. 221

26

HJI PANAYI, Christiana. Double taxation, tax treaties, treaty-shopping and the European Community.
Aspen Publishers, 2007, str. 1
Jurisdikci zdroje, nebo-li zdaňování příjmů majících zdroj na území států, lze nalést v daňových
systémech např. Argentiny, Jihoafrické republiky, Honkongu a jiné.
27
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ARNOLD, Brian J a Michael J MCINTYRE. International tax primer. The Hague: Kluwer Law
International, 1995, str. 19
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nerezidenta. Tento koncept zdůvodňuje několik teorií jako například teorii užitku, podle
které, má stát oprávnění k zdanění příjmů vzniklého výsledkem aktivit na jeho územi.
Další teorii podporujíci tento princip je teorie suverenity, podle které je stát oprávněn
zdaňovat příjem vzniklý na jeho územi, v rámci jeho hranic, jakožto jeho zvrchované
právo bez ohledu na to, zda tento příjem náleží i nerezidentům.29
Podle mezinárodních zvyklostí, v případě že nastane kolize státu zdroje a státu
pobytu, se obecně očekává od státu pobytu poskytnout daňovou úlevu z dvojitého
zdanění, ale hodně mezinárodní smluv explicitně přiznává tuto povinnost státu zdroje.
Přesto, že je tato priorita přiznána státu zdroje, mnoho států nedefinuje dostatečně, co se
za zdroj příjmu považuje. Princip jurisdikce zdroje je výhodnější pro státy, které jsou
zaměřené na import, jelikož v těchto státech je zdaněn příjem vytvořený uvnitř státu i
příjem vytvořený daňovými nerezidenty.

 Jurisdikce pobytu neboli rezidence (lat. in personam)
Jurisdikce pobytu neboli princip „zdanění celosvětových příjmů t. j neomezeného
zdanění“ vychází z osobní příslušnosti k určitému státu. Podle tohoto konceptu, osoby
mající pobyt na území určitého státu zdaňují svůj celosvětový příjem bez ohledu na to,
kde se zdroj příjmů nachází a bez ohledu na existenci souběžného pobytu na území jiného
státu. Tudíž zdaňují příjem z domácich i zahraničních zdrojů.
Státy musí ale jasně definovat pravidla, definujíci pojem „pobyt“ u daňového
poplatníka. Různé státy tuto definici, neboli test, stanovují různým způsobem. U
některých států je pro definici pobytu rozhodující trvalý pobyt, u jiných je to obvykle
zdržováni se ve státu po určitou dobu. Princip jurisdikce pobytu je výhodnejší pro státy,
které jsou zaměřené na export, jelikož v těchto státech je zdaněn i příjem ze zahraničí,
generovaný daňovými poplatníky majíci pobyt v exportujícim státě.
Přikláním se k názoru autorů, podle kterých je jurisdikce pobytu (rezidence)
výhodnější ve srovnání s jurisdikcí zdroje. Demonstrují to tyto čtyři základní faktory:
první faktor má pragmatický základ a je jím fyzická přítomnost osoby na konrétním místě
v konkrétní dobu, tudíž stanovení místa pobytu se zdá být přesnější ve srovnání se

29

HJI PANAYI, Christiana. Double taxation, tax treaties, treaty-shopping and the European Community.
Aspen Publishers, 2007, str. 2
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stanovením zdroje příjmů (ten je v některých případech obtížné lokalizovat). Druhým
faktorem je samotný statut osoby, která je v rámci jedné jurisdikce součástí jedné
společnosti, což také přispíva k tomu, že je jednodušší určit krajinu pobytu, a třetím
faktorem je překrývaní se místa pobytu s politickou loajalitou ke státu. Podle posledního
faktoru je jurisdikce pobytu v souladu s cíly neutrality daní při exportu kapitálu, tudíž
stejnou daňovou povinností pro poplatníka bez ohledu na místo výkonu ekonomických
aktivit. 30

 Jurisdikce občanství
Podle jurisdikce „občanství“ stát podrobuje dani celosvětové příjmy svých
občanů bez ohledu na to, jestli se místo jejich pobytu nachází na jeho územi či nikoliv.
Princip jurisdikce občanství, neboli občanská daň, se uplatňuje velmi zřídka a jedným
z hlavných reprezentantů uplatňujíci tento princip je USA. USA pohlížejí a zdaňují
veškeré své občany jako rezidenty, a to na základě konkrétně stanovených pravidel,
kterými jsou např. doba rozhodná pro vznik rezidenství a ukončení rezidenství, výjimky
týkající se cest dočasného charakteru, cest ze zdravotních důvodů, apod.31
Stejně jak USA i Eritrea patří mezi krajiny, které zdaňují celosvětový příjem
svých občanů rezidentů, ale zdaňují příjem i nerezidentů, tj.těch, kteří mají daňovou
rezidenci mimo území USA a Eritrei. Kromě toho, že zdanění v USA podléhá celosvětový
příjem amerických občanů, dani podléhá v USA také příjem ze zdrojů rezidentů - občanů
jiných států a lokální příjem nerezidentů- bčanů jiných státu. Za nepodání daňového
přiznání nezřídka hrozí občanům USA vysoké sankce. Eritrea zdaňuje celosvětový příjem
svých občanů nerezidentů, tj. z příjmů vzniklého mimo její území, sníženou sazbou daně

30

REUVEN, S. Avi-Yonah. The Structure of International Taxation: A Proposal for Simplification. Texas
Law Review, 1996, roč. 74, č. 2, str. 12
31

IRS publication 513[online] Tax information for the visitors to the United States [cit. 9.8.2015].
Dostupné z WWW:< https://tax.wustl.edu/StudentAndScholarResources/Documents/p513_2011%20%20Tax%20Information%20for%20Visitors%20to%20the%20US.pdf>.
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ve výši 2%.

32

Ve specifických situacích užívá prvků občanské daně i několik jiných

afrických států.33
Mezinárodní dvojí zdanění vzniká z různých příčin, ale všechny vyplývají
z právní kolize daňových zákonů ve vazbě na zmíněné jurisdikce:


Konkurující neomezená daňová povinnost: nastává při dvou nebo vícenásobné
rezidenci poplatníka, když občan státu a dlohodobě pobývá ve státě B. Každý ze
státu chce zdanit osobu ze všech příjmů. Takový konflik je redukován smlouvou
o zamezení dvojího zdanění.



Konkurující omezená daňová povinnost: osoba není rezidentem státu A ani
státu B. Je ale zdaňována v obou státech z důvodu příjmů pobíraných z jednoho
smluvního státu (např. pobírá příjmy prostřednictvím stálé provozovny). Tento
konflik leží mimo působiště smlouvy o zamezení dvojího zdanění.



Konkurence mezi omezenou a neomezenou daňovou povinnosti: rezident státu
A pobírá příjmy ze státu B a oba státy tento příjem zdaňují. Tento konflik řeší
smlouva o zamezení dvojího zdanění tak, že jeden ze státu se vzdá práva na
zdanění anebo se právo na zdanění rozdelí mězi oba státy.

1.3. Mezinárodní právní a ekonomické dvojí zdanění
Jak již bylo vysvětleno v předešlých kapitolách, mezinárodní dvojí zdanění vzniká
především na základě kolizí daňověprávních úprav dvou nebo více států. Nicméně jsem
toho názoru, že k mezinárodnímu dvojímu zdanění může dojít i v důsledku nejednotnosti
používání obsahově rozdílných definic pojmů, jakými jsou například daňový rezident,
daňový nerezident, příjem nebo jiné pro daňové právo zásadní termíny v různých státech.
Obecně literatura dále rozlišuje mezinárodní dvojí zdanění na mezinárodní právní dvojí
zdanení a mezinárodní ekonomické dvojí zdanění.

32

International Momentary Fund [online]. Eritrea: Selected issues and Statistical Appendix [cit.
9.8.2015]. Dostupné z WWW:< http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03166.pdf>.
Viz. např. International Taxation, In: Wikipedia,[cit 20.10.2015]. Dostupné z WWW:<
https://en.wikipedia.org/wiki/International_taxation>.
33
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1.3.1. Mezinárodní právní dvojí zdanění
Mezinárodní právní dvojí zdanění je podle definice OECD definováno „jako
vymáhání srovnatelných daní od jednoho daňového poplatníka ze stejného předmětu
zdanění a za stejné období ve dvou nebo více daňových jurisdikcích.“34 Dochází k němu
v případech, kdy u téhož poplatníka dva státy zdaňují stejný příjem, jeden stát z titulu
jeho rezidenství a druhý stát z titulu zdroje příjmu na jeho území. K tomuto dvojímu
zdanění ani nemusí dojít ve stejném zdaňovacím období. Výsledkem je vždy dosažení
nižšího zisku než by byl, kdyby se dvojímu zdanění podařilo zamezit.
Příklad č. 1:
Daňový poplatník, rezident ČR zároveň pracující v Norsku pro norského zaměstnavatele.
Tento příjem z Norska bude zahrnovat v českém daňovém přiznání.
Zhodnocení: Nicméně bez ohledu na existenci smluv o zamezení dvojímu zdanění, bude
příjem z Norska také zdaněn v Norsku v souladu s norskými daňovými předpisy, neboť se
bude jednat o osobu, která je subjektem omezené daňové povinnosti.35
Ke dvojímu zdanění v právním smyslu dochází tam, „kde je uvalena stejná nebo
podobná daň dvěma nebo vícero jurisdikcemi stejnému plátci, na stejný zdanitelný příjem
nebo kapitál.“36 Nejčastěji k tomuto zdanění dochází tam, kde mezi státy neexistuje
smlouva o zamezení dvojímu zdanění. Pak zde může nastat typická situace, kdy dva státy
požadují daň z jednoho příjmu. Jako příklad tohoto typu dvojího zdanění lze uvést případ
příhraničního pracovníka (tzv. pendlera), kterého podle svého národního práva považují
za svého daňového rezidenta obě země tj. země ve které má bydliště a také země, ve které
je zaměstnán. Tento problém se nazývá duální rezidence.

34

OECD [online] Glossary of tax terms [cit. 24.8.2016] Dostupné z WWW:<
http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm#D>.
35

RASMUSSEN, Mogens. International double taxation. Aspen Publishers, 2011, str.5

36

International tax glossary. Rev., 2nd ed. /. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation,
c1992, str.81
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Mezinárodní právní dvojí zdanění je velmi nebezpečné pro mobilitu fyzických
osob mezi jednotlivými státy v rámci jejich výdělečné činnosti. Pokud by existence
mezinárodního právního dvojího zdanění převýšila výhody ze získavání příjmů v jiných
státech, vedlo by to k utlumení vykonávání výdělečných činností mimo stát rezidentury.

1.3.2. Mezinárodní ekonomické dvojí zdanění
Mezinárodní ekonomické dvojí zdanění, neboli tzv. nepravé zdanění je
charakterizováno jako „vymáhání shodného nebo obdobného druhu daní za shodné
období, ze shodného příjmu, který je předmětem takové daně, ale tento příjem je
v dispozici různých daňových poplatníků.“ Jsou to situace „kdy státy uvalují daň na různé
poplatníky, ale na základě stejného předmětu zdanění.“37
Podstatný rozdíl mezi těmito dvěma podobami mezinárodního dvojího zdanění
lze pozorovat i na výsledku aplikace meznárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.
Právnímu dvojímu zdanění lze obvykle mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího
zdanění zabránit, v případě vzniku dvojího rezidentství zcela, neboť na základě smlouvy
může být poplatník rezidentem pouze v jednom ze smluvních států. Použití smlouvy je
tedy účinné. V případě ekonomického dvojího zdanění je situace složitější. Existence
mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění pouze zmírňuje dvojí zdanění.
Smlouvy umožňují poplatníkovi použít metodu zápočtu daně zaplacené v zahraničí.
Nepříznivým, ale opačným důsledkem nesouladu mezi daňovými právními předpisy
jednotlivých států může být i tzv. dvojí nezdanění. V takovém případě nebude příjem
zdaněn vůbec, byť i neúmyslně, a to ani v jednom ze zainteresovaných států.
Východiskem studia mezinárodního dvojího zdanění je znalost domácích
právních systému různých států. Národní vlády regulují daňovou sazbu, základ daně,
výběr a placení daní. Mezinárodní dohody ale nemohou ukládat další daně nebo navýšit
daňovou sazbu. Mohou daň jedině omezit popřípadě zajistit úlevu na dani.38 Mezinárodní
právní a ekonomické dvojí zdanění představují i nástroj hospodářske politiky pro stát.

37

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012, str. 14

38

ROHATGI, Roy. Basic international taxation. London [u.a.]: Kluwer Law Internat, 2002. str. 3
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Stát takto může subjekty podléhájicí zdanění motivovat nebo naopak demotivovat od
určitých činností.

1.4. Principy mezinárodního dvojího zdanění
Mezinárodní dvojí zdanění stejně jako jiná odvětví práva se vyznačuje některými
základními principy, které tvoří pilíře mezinárodního daňového práva. Tyto principy,
zejména principy práva finančního, lze také považovat za zásady daňového práva. Podle
M. Radvana jsou to tyto principy:


„Nulum tributum sine lege, neboli není daně bez zákona- zásada podle které nelze
uvalit daň bez toho, aby taková daň byla stanovena zákonem,



Zásada daňové spravedlnosti,



Zásada efektivnosti neboli neutrality,



Zásada zákazu dvojího zdanění jednoho a téhož příjmu,



Zásada jednoznačnosti předpisu daňového práva,



Zásada primárně fiskálního účelu zdanění,



Zásada únosnosti daně.“39
Souhlasím s názorem Ľ. Grúňa, že těmi nejdůležitejšími principy, které ovládají

daňovou teorii, a kterými se budu zabývat víc do detailů, jsou principy spravedlnosti a
efektivnosti.40
 Spravedlnost
Neboli jen dobrá daň je spravedlivá daň. Když daňoví poplatníci vnímají daň jako
spravedlivou, o to spíš ji budou platit. A také spravedlivá daň značí vyšší
pravděpodobnost, že placení daně nebudou obcházet. V případě fyzických osob je nutno
podotknout, že „spravedlivá daň je taková daň, která je vybírána v souladu se
schopnostmi poplatníků ji platit, tudíž tehdy, když poplatníci disponují dostatečnými
RADVAN, Michal. Finanční právo a finanční správa - berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2008, str. 54
39

GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, 335 s.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-745-4., s. 126
40
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ekonomickými prostředky“.41 Podle mého názoru je tento princip založen na poměru
užitku který poplatník získává za služby poskytované mu státem a na výši daňové
povinnosti, která poplatníkovi vůči státu vzniká. Za spravedlivý je považován systém ten,
ve kterém poplatníci odvádějící stejně vysoké daně mají stejný prospěch ze služeb
poskytovaných státem. Tedy poplatníci, kteří odvádějí vyšší daně, mají i vyšší prospěch
z těchto služeb. Vyvstává tu ale problém, jakým způsobem lze měřit užitek plynoucí
poplatníkovi daně a jakým způsobem zajistit plnění daňové povinnosti.
Obecně rozlišujeme dva typy spravedlnosti v daňovém právu, a to spravedlnost
horizontální a spravedlnost vertikální. V případě horizontální spravedlnosti alespoň dvě
osoby disponující stejnou úrovní příjmů podléhají stejné nebo obdobné dani. V případě
vertikální spravedlnosti se podle názoru P. Jánošíkové rozumí případy „kdy ti, kteří mají
stejně, by měli platit také stejně, a ten kdo má víc, by měl víc platit, což odpovídá principu
platební schopnosti“42 neboli v jiném pojetí, když jeden poplatník disponuje většími
ekonomickými schopnostmi, měl by platit i vyšší daň, což vlastně vysvětluje podstatu
progresivního zdaňování. Nicméně způsob, jakým je možné změřit možnosti platby daní
u poplatníků, může být velmi problematický a náročný a může vést k mnoha otázkám.
Souhlasím s názorem J. Širokého, který uvádí, že přes politické rozhodnutí je vertikální
spravedlnost realizována progresivním zdaněním.43 Z pohledu mezinárodního zdanění
JUDr. Petr Kotáb uvádí, že u principu spravedlnosti se ve finálním výsledku jedná o
uvalení stejného daňového zatížení na domácí a zahraniční popolatníky, disponující
stejnými příjmy, stejnou platební schopností, bez ohledu na zdroj těchto příjmů.44
 Efektivnost – neboli neutralita.

41

MILLER, Angharad a Lynne OATS. Principles of international taxation. 3rd ed. Haywards Heath,
West Sussex: Bloomsbury Professional, 2012, str. 6
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, str. 296
42

ŠIROKÝ, Jan. Základy daňové teorie s praktickými příklady. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer,
2015, str.37
43

KOTÁB, Petr. Mezinárodní aspekty zdanění v České republice: dizertační práce. Praha, 2014, 172 s.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Bakeš, Str. 9
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Efektivnost daní lze vnímat dvěma úhly pohledu, jednak jak uvádí J. Široký, z
pohledu hloubky narušení trhu po zavedění daně a jednak z pohledu efektivnosti činnosti
souvísejících s výběrem daně, správou a kontrolou.45 Podle mého názoru ohledně
principu efektivnosti by zdanění nemělo ovlivňovat rozhodování poplatníků např.
v souvislosti s výběrem volby práce či nikoliv, výběrem výrobních faktorů, utrácením
nebo spořením peněz, investicemi apod. Ideálním stavem lze nazvat to, když je daň
neutrální v takovém smyslu, že ekonomické rozhodnutí ovlivňuje co nejméně, neboli
jakákoliv ekonomická rozhodnutí mají daňový poplatníci přijmout bez ohledu na daňové
důsledky. Princip efektivnosti neboli neutrality chápala klasická finanční věda
následovně:


Daně hradí všechny fyzické a právnické osoby vzhledem ke svým finančním
možnostem tak, aby zdanění bylo rovnoměrné,



Když je zdanění rovnoměrně rozložené, vzájemné relace důchodu mezi
zdaňovanými subjekty před zdaněním a po zdanění jsou stejné,



Poměry důchodu, a finanční situace daňových subjektů před i po zdanění se nemá
v zásadě změnit,



Kritérium neutrality zdanění lze dosáhnout tím, že existuje jednotná
proporcionální daňová sazba, kterou se zdaňuje důchod,



Klasické kritérium daňové neutrality předpokladá splnění 2 cílů:



Daně by neměly měnit chování občanů jako spotřebitelů, které je zaměřené na
uspokojování jejich potřeb



Daně by neměly ovlivnit chování podnikatelů soukromého sektoru v dosahování
zisků
Zdrojem neefektivnosti daní je podle K. Kubátové distorzita daní a náklady na

administratívní činnost poplatníků a správu daní.46
V mezinárodním zdanění se tento princip aplikuje v přeshraničních transakcích.
Absolutní neutralita je ve skutečnosti velmi těžko dosažitelná, ale ideální daňový systém
ŠIROKÝ, Jan. Základy daňové teorie s praktickými příklady. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer,
2015, str.39
45

KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, str.
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by měl být konstruován tak, aby daňové subjekty neměly možnost svou motivaci
přizpůsobovat ekonomické aktivitě v závislosti na tom, jaký budou mít tyto aktivity
dopad na daňové důsledky.
Příklad č. 2
Daňový poplatník zvažuje investici svých peněžních prostředků do zahraničí. Rozhoduje
se mezi státem A, kde je daňová sazba vyšší nežli ve státě B, kde je ale větší trh a možnost
vyšší maximalizace zisku. Ve druhém státem B, je daňová sazba ze zisku nižší ale je tu
menší trh. Nakonec se daňový poplatník rozhodne investovat do krajiny B a to vzhledem
k nižší daňové sazbě.
Zhodnocení: Jak je patrné z rozhodnutí poplatníka, daň ovlivnila jeho chování, tudíž nelze
ji považovat v tomto případě za neutrální.
Většina zemí aplikuje princip neutrality prostřednictvím institutu zamezení
dvojího zdanění a to použitím různých nástrojů k jeho dosažení. Rozlišujeme 2 druhy
neutrality:


Neutralita daní při exportu kapitálu (angl.capital export neutrality) – značí
„stejnou daňovou povinnost pro poplatníka bez ohledu na místo výkonu
ekonomických aktivit (jestli k jejím výkonu docházi ve státě bydliště poplatníka
nebo v zahraničí)“47



Neutralita daní při importu kapitálu (angl. capital import neutrality) – značí
„stejné daňové zatížení ekonomických aktivit na stejném trhu bez ohledu na místo
řízení ekonomického subjektu“48. Jak konstatuje Hji Panayi, toto s sebou přináší
rovnost v daňovém zatížení rezidentů i nerezidentů.49
Neutralitu daní při exportu kapitálu lze dosáhnout použitím metody zápočtu, kdy

se daň zaplacená v zahraničí započte oproti daňové povinnosti v zemi rezidence z

47

WEISBACH David.A, [online] The Use of Neutralities in International Tax Policy, [cit. 20.10.2015],
Dostupné z WWW:<
http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Events/conferences/symposia/2014/weisba
ch-2.pdff>.
48

Ibid.

49

HJI PANAYI, Christiana. Double taxation, tax treaties, treaty-shopping and the European Community.
Aspen Publishers, c2007, str. 9
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celosvětových příjmů. Na rozdíl od toho lze neutralitu daní při importu dosáhnou
použitím metody vynětí, kdy při zdaňovaní celosvětvých příjmů poplatník v zemi, kde je
rezidentem, vyjme ze základu daně příjmy ze zahraničí, tudíž je vůbec nezdaňuje. Tento
koncept s sebou přináší nevýhodu v takovém smyslu, že státy s nižším daňovým
zatížením mohou motivovat ekonomické subjekty k ekonomické aktivitě, proto celková
neutralita daní nebude dosažena. Tento koncept upřednostňují spíše rozvojové státy,
kdežto koncept neutrality daní při exportu upřednostňují spíše státy ekonomicky vyspělé.
Kromě dvou výše zmíněných principů lze v daňovém právu najít i principy další,
kterými jsou:
 Suverenita
Tento princip je nejvýznamnější zásadou mezinárodního zdanění. „Jedná se o
nezávislost jakéhokoliv státu na jiných státech a značí také, že všechny státy jsou si rovny
a autonomní v tom, jaký daňový systém si zvolí a jakým způsobem budou provádět
daňovou politiku.“50 V souvislosti s tímto principem suverenity rozeznávame dva typy
daňové působnosti:


Teritoriální



Osobní
Princip suverenity představuje kolizi dvou nebo více daňových systémů a dvou

nebo více států ve zdanění příjmu. Hlavní příčinou kolize je fakt, že obvykle každý stát
zdaňuje:


Všechny příjmy fyzických osob majících na jeho území bydliště nebo se na jeho
území zdržují po určitou dobu



Všechny příjmy, jejichž zdroj je na území tohoto státu, bez ohledu na daňový
domicil jeho příjemce

KOTÁB, Petr. Mezinárodní aspekty zdanění v České republice: dizertační práce. Praha, 2014, 172 s.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Bakeš, Str. 15
50
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Příklad č. 3
Poplatník má bydliště na území ČR a pobírá příjmy ze Slovenské republiky (dále také
„SR“).. ČR zdaňuje daňového poplatníka z jeho celosvětových příjmů tj. z příjmů ze SR
i ČR a to proto, že poplatník je rezidentem ČR a v souladu s principem suverenity přísluší
daň ČR. ČR z hlediska osobní daňové příslušnosti zdaní jakýkoliv příjm rezidenta bez
ohledu na to, z jakého státu tento příjem pochází. SR má také zájem zdanit daňového
poplatníka, ale jenom z příjmů, které poplatník na jeho území vygeneroval.
Zhodnocení: tímto dochází ke konfliktu daňových suverenit těchto dvou států.
Mezi další principy daňového práva, kterými by se měl optimální daňový systém
vyznačovat, patří princip pružnosti, právní perfektnosti a politické průhlednosti. Avšak
nutno poznamenat, že žádný stát nemůže současně dosáhnout optimálního naplnění všech
daňových principů.
Z vnitrostátní judikatury se k principům daňového práva vyjádřil i Nejvyšší
správní soud České republiky (dále také „NSS ČR“) ve svém rozsudku 29 Af 59/201258 ze dne 24. dubna 2014 a to následně“ Dbát některých základních principů daňového
práva (a veřejného práva obecně), které jsou v daných souvislostech relevantní, zejména
principu legální licence a enumerativnosti státních pretenzí, principu právní jistoty a
principu předvídatelnosti právní regulace, z nichž plyne zákaz analogie v neprospěch
daňového subjektu a zásada, že v případě, že daňový zákon z důvodu své nejasnosti,
nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo ‚mezery v zákoně‘ umožňujte vícero rovnocenně
přesvědčivých výkladů, je nutno použít takový z nich, který je vůči daňovému subjektu
mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval své daňové zákony natolik jednoznačně,
srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval výkladové nejasnosti; v opačném
případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli zákonodárce).“51

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 24. 4. 2014, sp. zn. 29 Af 59/2012. In: Rozšířené
vyhledávání rozhodnutí správních soudů ČR [online]. Nejvyšší správní soud ČR [cit. 22. 10. 2015].
Dostupné z WWW:<
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2012/29_Af_59_2012___zruseno__R__20140513081710
_prevedeno.pdf>
51
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2. Mezinárodní dvojí zdanění z hlediska české legislativy

2.1. Prameny daňového práva
Daně jsou upravené daňovým právem, které kromě daní reguluje i poplatky, cla a
další povinné dávky. Jedná se o subodvětví finančního práva, tudíž se nejedná o
samostatné odvětví, jak je tomu u práva finančního, které na rozdíl od práva daňového
naplnilo veškerá odvětvotvorná kritéria, mezi které řadíme např. samostatnost a
specifičnost předmětu právní regulace, či společenskou akceptaci daného odvětví.
Daňovým právem se nazývá „ta část finančních norem, které upravují hmotnou, ale i
procesní stránku daňové soustavy.52Jedná se o normy upravující druhy daní, jejich
subjekty, předmět, základ, sazbu a také normy, které upravují vyměření, placení a
vymáhání daní. Prameny práva se z hlediska právní nauky označují formy objektivního
práva. Ve formálním slova smyslu se za „prameny práva označují ty formy, v nichž je
právo označeno a v nichž je třeba hledat právní normy, které jsou přímým pramenem
poznání práva, z čehož vyplývá, že pravidla, které nemají ve světe uznanou formu
právních pramenů, nejsou právními normami.“53
Prameny práva daňového jako právní normy regulující daňověprávní vztahy jsou
v České republice nasledujíci:
-

Ústavní pořádek České republiky

-

Ratifikované mezinárodní smlouvy

-

Zákony

-

Nařízení vlády

-

Vyhlášky

-

Smlouva o založení Evropského Společenství a Nařízení a Směrnice Rady
Evropských Společenství

52

GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009,str. 146

BOGUSZAK Jiří, ČAPEK Jiří, GERLOCH Aleš, Teorie práva, 2 aktualiz. a dopl. Vyd., ASPI, 2004,
str. 38
53
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Ukladání daní stejně jako i jiných povinností musí být v ČR v souladu s ústavním
pořádkem. Ústavní pořádek České republiky tvoří hl. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava
České republiky (dále také „Ústava“) a Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních
práv a svobod (dále také „LZPS“). Z hlediska daňového práva je důležitý čl. 4 odst. 1
LZPS který stanoví, že „povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho
mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“54 Text samotné Ústavy
neobsahuje přímo ustanovení týkající se daní ale čl. 11 odst. 5 LZPS stanoví, že „daně a
poplatky lze ukládat jen na základě zákona,“55 čímž byla v právním řádu České republiky
zakotvena jedna ze základních zásad daňového práva. Ohledně tohoto spojení „na základě
zákona“ je potřeba odlišovat případy, kdy podzákonný právní předpis konkretizuje
ustanovení zákona od případů ,kdy podzákonný právní předpis přímo ukládá povinnosti.
První případy jsou podle R. Boháče přípustné, pokuď se pohybují secundum etc intra
legem.56 Kromě této zásady týkající se daňového práva se v daňově-právních vztazích
uplatňují i další zásady zakotvené v Listině základních práv a svobod a dalších právních
předpisech nejvyšší právní síly, a to zásada rovnosti před zákonem a demokratického
právního státu.57
Dalšími prameny daňového práva jsou zákony, kterými se upravují jednotlivé
typy daní. Zdanění příjmů fyzických a právnických osob, včetně oblasti dvojího zdanění,
které je předmětem zájmu této práce, je upraveno zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZDP“). Pro oblast mezinárodního
dvojího zdanění fyzických osob jsou důležité tyto právní termíny: rozdělení poplatníků
na daňové rezidenty (§2 odst. 2) a daňové nerezidenty (§2 odst. 3), stálá provozovna (§22

54

Viz čl. 4 odst. 1 Ústavního zákon č. 2/1993 Sb Listina základních práv a svobod

55

Viz čl. 11 odst. 5 Ústavního zákona č. 2/1993 Sb Listina základních práv a svobod

BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, Daně a
finance, 2015, vydavatelství Comenius Print, s.r.o., ročník XXIII, č. 1, str. 5, ISSN 1801-6006
56

Ustanovení čl. 13 odst 1 LZPS udává, že: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu
pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo
sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného
postavení.“
57

Čl. Ustanovení čl. 42 odst. 2 LZPS udává, že: „Cizinci požívají v České a Slovenské Federativní
Republice lidských práv a základních svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně
občanům.“
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odst. 2), vymezení příjmů považovaných za příjmy ze zdroje na území České republiky
(§22 odst.1), ustanovení o zdanění těchto příjmů zvláštní sazbou daně (§36). Rozsah
daňové povinnosti je určen rozsahem osobní a věcné přílsušnosti, čemuž se budu věnovat
v další kapitole. Formou zákona je upraveno i procesní daňové právo. Jde především o
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále také „DŘ“), kterým byl zrušen zákon č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků a to především jeho ustanovení §125 DŘ a §256 DŘ týkající
se registrační povinnosti poplatníků mající příjem ze zdrojů na územi ČR a zmocnění
Ministertsva financí ČR (dále také „MF ČR“) které může ve vztahu k zahraničí činit
opatření k zajištění vzájemnosti nebo odvetná opatření za účelem vzájemného vyrovnání
zdanění. Problematiky daní se dotýká i trestní zákonník č. 40/2009 Sb., a zákon č.
523/1992 Sb., o daňovém poradenství a komoře daňových poradců. Ochrana veřejných
subjektivných práv daňových subjektů před rozhodnutími vydanými správními orgány
v daňovém řízení je poskytována soudy ve správním soudnictví, v souladu se zákonem č.
150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Nepochybně jsou pramenem daňového práva i obecně závazné právní normy
vydávané k provedení některých ustanovení zákona. Jsou tou především vyhlášky
Ministerstva financí a Nařízení vlády. Právo vydávat vyhlášky na základě a v mezích
zákona je zakotveno přímo Ústavou. Na rozdíl od nařízení, které je vláda oprávněna
vydávat, aniž by k tomu potřebovala přímé zmocnění v zákoně, mohou být vyhlášky
vydávány toliko v případech, že jsou k tomu příslušné orgány zmocněny zákonem. K
podzákonným pramenům dále patří vyhlášky jiných správních úřadů a orgánů územní
samosprávy.
Dalším významným pramenem práva, a to konkrétně pro oblast daní, jsou
metodické pokyny vydávané MF ČR. Pokyny nelze považovat za právní normy, neboť
postrádají obecnou závaznost, ale jejich vydávání odráží snahu MF ČR o sjednocení
interpretační praxe daňových zákonů. Jsou často užitečným vodítkem. Stejné postavení
mají i pokyny Generálního finančního ředitelství (dále také „GFŘ“).58 Pokyny řady D
Generální finanční ředitelství bylo zřízeno zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě české
republiky, ve znění pozdějších předpisů. Je nejvyšším správním úřadem pro správu daní. Má
celorepublikovou působnost, řídí finanční ředitelství, je samostatnou účetní jednotkou. Přebralo pak právě
tu část agendy, kterou dříve vykonávalo Ministerstvo financí podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních
finančních orgánech. Je mu mimo jiné svěřeno podílet se v oboru své působnosti na zajišťování úkolů
souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní
58
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jsou uveřejňovány ve Finančním zpravodaji MF ČR. V praxi je hodně využíván pokyn
GFŘ č. D-2259 nahrazující pokyn GFŘ D-6 (který nahrazoval původní pokyn D-300 a
několik ještě starších pokynů). Také nemůžu opomenout pokyn MF ČR č. D-286 a sdělení
k praktické aplikaci tohoto pokynu.60
Důležitým pramenem daňového práva, jsou také ratifikované mezinárodní
smlouvy, především dohody o zamezení dvojího zdanění a smlouvy o zabránění
daňovému úniku. Na základě zákona č. 395/2001 Sb., byla do článku 10 Ústavy vložena
obecná inkorporační klauzule, která stanovila, že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k
jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí
právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se
mezinárodní smlouva.“61 Tento článek obsahující princip aplikační přednosti zaručuje, že
při případném nesouladu vnitrostátního práva s mezinárodní smlouvou musí být
respektována právě mezinárodní smlouva. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího
zdanění jsou tedy nadřazeny zákonu o daních z příjmů a budou použity přednostně bez
ohledu na to, kdy byl ZDP z příjmů přijat. K současnému stavu má ČR uzavřené smluvy
o zamezení dvojímu zdanění s 85 státy.62 Přehled platných smluv k 1. 1. 2016 obsahuje
Finanční zpravodaj čj. MF-16 063/2012-15.

spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z členství v
mezinárodních organizacích (§ 4 odst.2 písm. b) ZÚFO) a na základě pověření ministerstva zajišťovat
úkoly ústředního kontaktního orgánu pro vzájemnou mezinárodní administrativní spolupráci se státními
orgány jiných států a mezinárodními organizacemi v oblasti své působnosti, včetně mezinárodní
koordinace řešení zjištěných případů daňových úniků, a z pověření ministerstva poskytovat mezinárodní
pomoc při správě daní a při vymáhání některých finančních, tudíž i daňových pohledávek.
Pokyn GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, Dostupné z WWW:< http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/dzakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf>.
59

Pokyn č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR ze dne
1.9. 2005.60 vydaného MF ČR čj. 49/85663/205-493, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č.
10/1 2005 pod č. 43
60
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Viz čl. 10 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky

Ministerstvo financí České republiky. [online]. Přehled platných smluv České republiky o zamezení
dvojího zdanění k 5.02.2016. [cit. 01. 03. 2016]. Dostupné z WWW<:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv>.
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Po vstupu České Republiky do Evropské unie (dále také „EU“) je nutno při
obecném výkladu o pramenech práva pojednat rovněž o pramenech práva Evropské
unie, neboť evropské komunitární právo je považováno s účinností ke dni 1. května 2005
za součást právního řádu České republiky. Z primárních pramenů komunitárního práva
se jedná o Smlouvu o Evropské Unii (dále také „SEU“) a Smlouvu o fungování Evropské
Unie (dále také „SFEU“) především její čl. 110-113 SFEU, a Listinu základních práv EU
coby základní právní normy Evropské unie. Mezi sekundární prameny komunitárního
práva řadíme přímo aplikovatelná nařízení, směrnice, soudní rozhodnutí Soudu prvního
stupně a soudního dvora EU, další rozhodnutí orgánů EU, doporučení a stanoviska.
V souvislosti s prameny práva nelze opomenout i judikatúru soudů v ČR. Některá
soudní rozhodnutí jsou pramenem práva v ČR jakožto nálezy Ústavního soudu (dále také
„ÚS“), některá jen prameny práva doplňují. Legitimitou daňové legislativy České
republiky se zabýval Nejvyšší správní soud ČR, který ve svém rozsudku č.j. 5 Afs 1/200963 ze dne 31.7.2009 vyslovil stěžejní zásadu přiměřenosti a tansparentnosti daňové
soustavy, ze které je nutno při výkladu daňových zákonů vycházet, a to takto: „Jakkoli
má stát v řadě vztahů vrchnostenské postavení, je jeho prvotní podstata založena na
smluvní bázi. To mimo jiné znamená, že každá fyzická i právnická osoba má ve vztahu ke
státu nejen řadu povinností (souhrnně podřaditelných pod povinnost respektovat jeho
právní řád), nýbrž rovněž řadu práv. Touto optikou nazíráno představuje daňový systém
nejen nezbytný prostředek k materiální existenci státu, nýbrž především jakýsi test
legitimity instituce státu. Soustava daní proto musí být z hlediska její koncepce i konkrétní
aplikace transparentní, předvídatelná a přiměřená. V opačném případě zmíněnou
legitimizační funkci nemůže splňovat a v konečném důsledku tak zpochybňuje samotný
význam a funkci státu.“63
Dalším podobným rozsudkem je rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 2 Afs
24/2005 ze dne 14. července 2005 zakotvující zásadu in dubio pro mitius, vyjadřující se
v pochybnostech ve prospěch daňového subjektu. „Krajský soud přitom neopomene dbát
některých základních principů daňového práva (a veřejného práva obecně), které jsou v

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2009, sp. zn. 5 Afs 1/2009. In: Rozšířené vyhledávání
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR [online]. Nejvyšší soud ČR [cit. 9. 1. 2016]. Dostupné z WWW:<
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0001_5Afs_0900057A_prevedeno.pdf>
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daných souvislostech relevantní, zejména principu legální licence a enumerativnosti
státních pretenzí, principu právní jistoty a principu předvídatelnosti právní regulace, z
nichž plyne zákaz analogie v neprospěch daňového subjektu a zásada, že v případě, že
daňový zákon z důvodu své nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo „mezery v
zákoně“ umožňuje vícero rovnocenně přesvědčivých výkladů, je nutno použít takový z
nich, který je vůči daňovému subjektu mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval své
daňové zákony natolik jednoznačně, srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval
výkladové nejasnosti; v opačném případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli
zákonodárce.“64
Přezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní, poplatků nebo jiných obdobných
peněžitých plnění se Ústavní soud věnoval již mnohokrát, např. v nálezech sp. zn. Pl. ÚS
3/02, Pl. ÚS 12/03 či Pl. ÚS 7/03 (sv. 34, s. 184, č. 512/2004 Sb.).
Tady se nabízí uvést Nález ÚS spis. zn. Pl. ÚS 53/10 ze dne 19. 4. 2011 obsahující
důležité právní názory ÚS: „Ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny obsahuje ústavní zmocnění
Parlamentu ke stanovení daní a poplatků, zároveň však ústavně aprobuje omezení
vlastnického práva, k němuž v souvislosti s jejich stanovením, vyměřením a výběrem
dochází (srov. nález ze dne 1. června 2005 sp. zn. IV. ÚS 29/05, N 113/37 SbNU 463).
Daň je totiž ukládána ve veřejném zájmu, kterým je získání příjmů státního rozpočtu za
účely spojenými s naplňováním funkcí státu.“

Dále také „Pro stanovení daňové

povinnosti se uplatní i požadavky vyplývající ze zásady právního státu podle čl. 1 odst. 1
Ústavy, jež se obecně vztahují na tvorbu právních předpisů. Jedná se především o
požadavek určitosti, princip právní jistoty a zákaz retroaktivity.”65
Mezinárodní zdanění příjmů fyzických osob lze podle výše zmíněného nalézt ve
vícero typech právních předpisů, jekožto vnitrostátního tak i mezinárodního práva. Tímto
však výčet pramenů ve formálním smyslu není konečný. Problematikou zdanění
fyzických osob se dotýká legislativa Evropské unie a judikatura Soudního dvora
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 7. 2005, sp. zn. 2 Afs 24/2005. In: Rozšířené vyhledávání
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR [online]. Nejvyšší soud ČR [cit. 9. 1. 2016]. Dostupné z WWW:<
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0024_2Afs_0500044A_prevedeno.pdf>
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Evropské unie (dále také „SDEU“). V rámci jednotlivých systémů práva zobrazuje právní
úpravu následující schéma pramenů:
Vnitrostátní a mezinárodní prameny daňového práva
Vnitrostátní

Ústavní

Mezinárodní

Právo Evropské Unie

Zákon č. 586/1992 S b. o daních Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. Smlouvy o zamezení
Směrnice č. 2010/24/EU
z příjmů v platném znění
Ústava
dvojího zdanění

Zákon č. 280/2009 S b. daňový Ústavní zákon ČNR č. 2/1993 S b. Smlouvy
upravující
Směrnice č. 2014/107/EU
řád v platném znění
Listina základních práv a svobod mezinárodní přepravu

Zákon č. 191/2004 S b. o
meznárodní
pomoci
při
vymáhání některých finančních
pohledávek, v platném znění

Rozhodnutí Soudního dvora
EU

Zákon č. 253/2000 S b. o
mezinárodní pomoci při správě
daní, v platném znění

Tabulka č. 1: Prameny daňového práva, vlastní zpracování

2.2. Právní základ: daňová příslušnost a daňová povinnost
Daňově právní vztah subjektu ke státu je založen např.tím, že se subjekt ve státě
určitou dobu zdržuje, že na území tohoto státu dosahuje příjem nebo že na území tohoto
státu vlastní majetek. Státy k uplatnění daňových zákonů musí, v první řadě, jasně
definovat pravidla vymezujíci tyto pojmy v rámci svého vnistrostátního práva. Kromě
vnitrostátního práva je tento rozsah vymezen také v mezinárodních smlouvách. Jedná se
o příslušnost:
 Osobní
 Věcnou
Z hlediska mezinárodního zdanění příjmů fyzických osob považuji za důležité
objasnit pojmy jako je osobní a věcná daňová příslušnost, jelikož jsou to ty dva základni
faktory, od kterých se odvozuje spojení s příslušností daně k určitému státu.

34

„Osobní daňovou příslušností se rozumí samotný vztah fyzické nebo právnické
osoby ke konkrétnímu státu. V závislosti na osobní daňové příslušnosti se pak určuje
rozsah daňové povinnosti fyzické nebo právnické osoby.“66 Tímto lze chápat vymezení
okruhu osob, na které se vztahuje daňová suverenita státu. Jeho přesné určení je důležité
pro správné stanovení daňové povinnosti polatníků. Jelikož národní předpisy obsahují
vlastní pravidla osobní daňové příslušnosti, v praxi dochází ke konfliktu osobních
daňových příslušností ke dvěma nebo více státům, což vede k tomu, že daňovému
poplatníkovi hrozí zdanění ve více státech. Tyto dotčené státy řeší takovéto situace
formou bilaterálních smluv a to aplikací různých pomocných kritérií stanovených v těchto
smlouvách. Nejčastější kritéria určení osobní daňové příslušnosti u fyzických osob jsou:
 Fyzická přítomnost v zemi po určitou dobu
 Bydliště
 Centrum životních zájmů
 Trvalý pobyt
 Registrace do registru obyvatel
 Občanství
Tato kriteria vyplývají z vnitrostátních právních úprav. V případě dvojité osobní
daňové příslušnosti a existence bilaterání daňové smlouvy, použije se tato smlouva
upravující pořadí kritérií, jejichž aplikací se určí, která země je země daňové rezidence
takové osoby.

Pokud mezi dotčenými státy taková smlouva uzavřena není, nelze

spolehlivě zabránit dvojímu zdanění. Také je nutno poznamenat, že daňová příslušnost je
pojem odlišný od pojmu státní příslušnost, i když často dochází k jeho ztotožňování.
Rozsah daňových povinnosti poplatníka vůči konkretnímu státu je primárně
určen skutečností, zda je daňový subjekt daňovým rezidentem daného státu či nikoliv.
Daňové rezidenství je vymezeno na dvou úrovních a to na úrovni vnitrostátní a na úrovni
mezinárodní. Když mluvíme o daňovém rezidentovi, mluvíme o poplatníkovi
s neomezenou daňovou povinností (angl. unlimited tax liability), tudíž se u něj daňová
povinnost vztahuje jak na příjmy ze zdrojů států rezidentury tak i na zdroje ze zahraničí.
Když mluvíme o daňovém nerezidentovi, jedná se o poplatníka s omezenou daňovou
povinností (angl. limited tax liability), tudíž zdanění se vztahuje pouze na příjmy
66
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plynoucích mu ze zdrojů státu jeho rezidentury. Do vymezení rezidentury se bez ohledu
na existenci smlouvy o zamezení dvojího zdanění promítá zásada svrchované rovnosti,
ze které vyplývá, že „žádný stát nemůže diktovat jinému, že se fyzická osoba jeho
rezidentem nestane.“67 O rozsahu daňové povinnosti tedy rozhoduje daňová příslušnost
čili daňový domicil. M. Děrgel tento pojem chápe jako „podmínky, za nichž je poplatník
považován za daňového rezidenta.“68 Naproti tomu autoři Š. Klein a K. Žídek ho chápou
jako „místo, kde má subjekt neomezenou daňovou povinnost a dále uvádějí, že je tento
pojem rozhodný nejen pro určení daňové povinnosti, ale i pro daňový režim kterému bude
subjekt podroben.“69
„Věcná daňová příslušnost je dána předmětem daně. A to které příjmy a za jakých
podmínek jsou předmětem daně, je stanoveno vnitrostátními daňovými předpisy.“70
Většinou se jedná o takový příjem, který je silně spjat s konkrétním státem, který má
potom legitimní nárok tento příjem zdaňovat. Nejčastěji se jedná o nemovitvý majetek.
Kromě toho to mohou být i příjmy plynoucí z činnosti stálé provozovny, dividendy, úroky
a licenční poplatky, příjmy ze závislých činností, ze svobodného povolání, příjmy z titulu
odměn členů statutárních orgánů právnické osoby, výhry v loteriích, sázkach, apod.

2.3 Daňové subjekty podle vnitrostátní právní úpravy a jejích
povinností při zdaňování příjmů s mezinárodním prvkem
Daň z příjmů je možné rozdělit na daň z příjmů fyzických osob a na daň z příjmů
právnických osob. Vzhledem k tématu rigorózní práce, soustředení se bude moje
soustředení zaměřovat jenom na fyzické osoby. Fyzické osoby, které jsou přímo

MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním
systémům, zvláště k právu českému. 5., podstatně upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008,
str. 41
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podrobeny dani z příjmů, jsou poplatníky daně z příjmů. Táto definice nevyplývá ze znění
daňového řádu, nicméně i nadále platí definice předchozí právní úpravy, tj. §6 zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Poplatníci daně z příjmů mají z hlediska daňové
povinnosti určitý vztah ke státu, založený buďto pobytem na území státu nebo výkonem
hospodářské činnosti na území státu. Daňová suverenita českého daňového práva se
vztahuje na vymezený okruh osob definovaný zákonem o daních z příjmů. Jak již bylo
nastíněno v kapitole 1.1, jedná se buďto o daňového tuzemce neboli rezidenta a daňového
cizozemce neboli nerezidenta. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické
osoby upravené v §2 ZDP. Pojem fyzické osoby je zákonem chápán velmi obecně a široce
- poplatníkem je každá fyzická osoba, jíž plynou zdanitelné příjmy, bez ohledu na věk,
občanství či charakter příjmů.71 Zákon rozlišuje dva typy poplatníků- daňové rezidenty a
daňové nerezidenty. Obecně, rezidentem je poplatník, který má neomezenou daňovou
povinnost a nerezidentem je ten poplatník, který má omezenou daňovou povinnost jenom
na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR. Donedávna nebyl pojem daňový rezident a
daňový nerezident součástí vnitrostátního práva ČR, tudíž se jednalo o označení
vyplývající z mezinárodního práva.
K významné změne došlo od 1. 1. 2014, kdy vstoupila v účinnost rozsáhlá novela
ZDP, která tyto pojmy zavádí a to v §2 odst. 1 ZDP.72 Zákon o daních z příjmů definuje
daňového rezidenta- fyzickou osobu- v §2 odst. 2 ZDP jako osobu, která má nejen
bydliště na území ČR ale se i na území ČR obvykle zdržuje tj. alespoň 183 dnů v
kalendářním roce. Není rozhodující, jestli osoba stráví tuto dobu na území celkově nebo
v několika následujících obdobích a také jestli se osoba zdržuje celý den nebo jenom jeho
část. Výjimka z obvyklého zdržování podle §2 odst. 3 ZDP se týká poplatníků, kteří se
na území ČR zdržují pouze za účelem studia nebo léčení. Tito poplatníci jsou daňovými
nerezidenty i v případě, že se na území ČR obvykle zdržují. Ve znění platném po poslední

PELC, Vladimír. Daně z příjmů: s komentářem 2015, 15. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2015,
str. 33
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velké novele ZDP je rozhodující ustanovení §2 odst. 2 ZDP73 a §2 odst. 4 ZDP.74
V případě, že si osoba z nesmluvního státu pronajme byt na území ČR s úmyslem se trvale
zde zdržovat, stává se daňovým rezidentem již před uplynutím testu 183 dní. Bydliště se
často zaměňuje s pojmy trvalý pobyt, přechodný pobyt, trvalé a přechodné bydliště.
Bydlištěm podle znění ZDP rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z
nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
Definice stáleho bytu je upravena v pokynu GFŘ č. D- 22, podle které se stálým
bytem rozumí „byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již
vlastní, či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která
umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy.
Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem
jeho osobního a rodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči,
či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (samostatnou činnost,
zaměstnání apod.).“75 Z dikce zákona i pokynu vyplývá, že se osoba z nesmluvního státu
stane českým daňovým rezidentem zpětně, tj. k počátku zdaňovacého období, jestliže se
bude na územi ČR zdržovat déle než 183 dní v roce nebo jestliže si pronajme v ČR byt
s úmyslem trvale se v něm zdržovat. Tady bych podotkla, že pokyny MF ČR a GFŘ
nejsou obecně závazným pramenem práva, je nutno je ale brát v potaz u výkladu právních
předpisů.
K podmínce dispozice stálým bytem poplatníkem kdykoliv podle jeho potřeb, by
měl mít poplatník k takovému bytu nepřetržitý přístup. Také je nutno zmínit, že při
posuzování jestli má poplatník na území ČR stálý byt, je irelevantní forma stálého bytu,

Ustanovení §2 odst.2 ZDP udává, že: „Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud,
mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky
mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak
i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.“
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tj. jestli se jedná o rodinný dům, byt v panelovém domě nebo o jinou formu bydlení, a
také je irelevantní forma užívání tohoto bytu, bez ohledu na to, jestli je byt ve vlastníctví
poplatníka nebo v nájmu nebo podnájmu poplatníkem.
Ohledně podmínky úmyslu trvalého zdržování se tady nabízí uvést, že zákon
nedefinuje, co lze chápat pod pojmem „trvale“, což může vést k problémům s určením
daňového rezidenství a v praxi činit potíže. Jak uvádí M. Vyškovská, pojem trvalost totiž
může být pojmem velice relativním a subjektivním.76 Nicméně se v praxi ustálila zvyklost
chápání pojmu „trvale“ jako předpoklad dlouhodobosti pobytu a existence tomu
nasvědčujícich okolností.

stály byt a
bydliště
Kritéria daňového
rezidentství
podle ZDP

nebo
úmysl se zdržovat na
území ČR
obvyklé zdržování se
na území ČR

Obrázek č. 1: Kritéria daňového rezidentství podle platného znění ZDP, vlastní
zpracování

Příklad č. 4
Příklad daňové rezidence z titulu bydliště. Pan Jan Navrátil je českým státním občanem,
podnikajícím na území ČR. Jeho firmu vede tým manažerů, tudíž se pan Navrátil rozhodl
přestěhovat do zahraničí. Koupil si dům na Španělském pobřeží, kam se přestěhoval se
svojí rodinou, stal se členem místního fotbalového spolku a v ČR se združuje jenom
několik dní v roce. Dům, který v ČR vlastnil, prodal, tudíž se jeho bydliště přesunulo do
Španělska.

VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Cizinci a daně: zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních
příslušníků v České republice. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, str.
17
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Zhodnocení: Bez ohledu na jeho české státní občanství, je pan Navrátil daňovým
nerezidentem ČR, v ČR nemá ani bydliště ani se obvykle nezdržuje.
Příklad daňové rezidence z titulu obvyklého zdržování se. Kdyby nastala situace, že se
pan Navrátil musel často z pracovních důvodů vracet do ČR a počet dní které v ČR strávil
by překročili 183 dní v příslušném kalendářním roce.
Zhodnocení: Pan Navrátil by se stal znova daňovým rezidentem ČR z titulu obvyklého
zdržování se.
Podmínky pro vznik daňového rezidentství jsou v některých státech podobné těm
v ZDP, ale v některých státech se výrazně líši nebo jsou méně obvyklé. Pro ilustraci uvedu
příklad, jak daňové právo Španělského království definuje daňového rezidenta pro
fyzické osoby: daňový rezident je osoba, která naplňuje alespoň jedno z těchto kritérií:



Pobývá na území Španělska po dobu delší než 183 dní nebo



Na území Španělska se nachází středisko jejho ekonomických zájmů nebo



Kterého manžel/manželka nebo nezletilý mají bydliště ve Španělsku.77
Pokud konkrétní osoba odpovídá kritériím daňového rezidenta v ČR, místně

příslušný správce daně vystaví této osobě a na její vlastní žádost tiskopis- Potvrzení o
daňovém domicilu. Tento tiskopis lze vystavit jenom osobě, na kterou lze použít
ustanovení konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Státním příslušníkům
z bezesmluvních států tento tiskopis vystavit nelze, stejně jako rezidentům ČR bez vztahu
k předmětu konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Potvrzení se vystavuje buď
k datu vystavení, nebo za zdaňovací období a to pouze za období minulé, tj. které již
uplynulo.
Daňový nerezident je „poplatník s omezenou daňovou povinností vůči tomuto
státu. Jeho daňová povinnost je zde omezena výhradně na příjmy ze zdrojů na území

Viz informace hledně daně z příjmů fyzických osob ve Španělsku, dostupné z WWW: <
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta_de_las_personas_f%C3%ADsicas_(Espa%C3%B
1a)#Criterio_general>
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tohoto státu, na majetek nacházející se na území tohoto státu, popř. i jiným způsobem.“78
Nutno poznamenat, že toto neplatí výhradě, některé státy zdaňují svým nerezidentům
příjem ze zdroje ze zahraničí, např. Indie, Izrael, Jamajka a jiné. Státy často disponuji
právní úpravou, která definuje výčet příjmů, které si státy nárokují u nerezidentů zdanit.

Zákon o daních z příjmů vymezuje daňového nerezidenta v §2 odst. 3
negativně, tj je jím „každá osoba která není daňový rezident nebo pokuď to o nich stanoví
mezinárodní smlouva.“79
V souhrnu, daňovým nerezidentem je tedy fyzická osoba, která na území ČR:


nemá bydliště,



obvykle se nezdržuje,



zdržuje se méně než 183 dní v roce,



zdržuje se pouze z důvodu studia či léčení.
V této souvislosti je nutno zmínit, že zákon stanoví výjimku a za daňového

nerezidenta považuje i ty osoby, které na území ČR studují nebo se léči, i když se na
území ČR obvykle zdržují a za normálních okolností by byli považováni za daňové
rezidenty. Tato výjimka je pochopitelná, protože tyto osoby na území ČR nepobývají za
účelem výkonu ekonomických činností.
V souvislosti s definicí daňového nerezidenta je potřeba vymezit, který příjem se
považuje za příjem ze zdroje na území České republiky. Taxativní výčet těchto příjmů
nalezneme v ustanovení § 22 ZDP a toto má význam jenom pro nerezidenty jelikož český
daňový rezident daní všechny příjmy bez ohledu na jakém území se jejich zdroj nachází.
Pro určení zdroje příjmů je důležité zjistit, kde je činnost, ze které jsou příjmy podrobené
dani v ČR, prováděná. Pravidlo provádění činností je důležité zejména u vyplácených
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 14
78

Ustanovení §2 odst.3 ZDP udává, že: „Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v
odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti, mají daňovou povinnost,
která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na
území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají
daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v
případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.”
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příjmů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, z příjmů ze závislé
činnosti vykonávané na území ČR, z příjmů z nezávislé činnosti (právníků, lékařů, atd.),
z příjmů z poskytování služeb, u příjmů z osobně vykonávaných činností veřejně
vystupujícího umělce, spoluúčinkujících osob a z odměn členů statutárních orgánů. U
příjmů týkajících se prodeje nebo užívání nemovitých věcí je rozhodujíci místo umístnění
věcí. U příjmů z licenčních poplatků, dividend, podílů na ziscích, úroků, příjmů z užívání
movité věci, se tyto příjmy považují za příjmy ze zdrojů na území ČR jsou-li vypláceny
rezidenty ČR nebo stálými provozovnamy nerezidentů ČR. V této souvislosti, ohledně
zdroje příjmů, se ztotožňuji s názorem V. Sojky, podle kterého dochází často k chybě,
kdy se připisuje velký význam místu, ze kterého je příjem vyplácen a osobě, která tento
příjem vyplácí.80 Uvedu dva příklady. Když slovenský daňový rezident vykonává
závislou práci jako vedoucí pracovník v ČR a část jeho mzdy mu vyplácí mateřská
společnost na účet v SR, stále se jedná o příjem na území ČR, protože souvisí s výkonem
práce na území ČR a je také v ČR podroben dani z příjmů ze závislé činnosti. Stejným
případem je, kdy český podnikatel je požádán slovenským finančním úřadem, aby na SR
zahrnul do základu daně příjmy související s výkonem činnosti v tamní stalé provozovně,
ačkoli mu tyto příjmy vypláci jiný subjekt na český účet. Zajímavostí je ustanovení § 22
odst. 1 písm. b) ZDP, jež stanoví, že příjmem ze zdrojů na území ČR se u daňových
nerezidentů rozumí i příjmy ze závislé činnosti, která je vykonávána na území ČR nebo
na palubách lodí a letadel. Jakékoliv jiné příjmy, výsloveně neuvedené v §22 ZDP
zdanění v ČR nepodléhá. Je potřeba mít ale na paměti, že tento okruh může být
modifikován Modelovou smlouvou OECD (dále také „MS OECD“), ale pouze ve smyslu
zúžení, neboť MS OECD nemůže stanovit jiné daňové povinnosti nad rámec vnitrostátní
úpravy.
S ohledem na klasifikaci příjmů ze zdrojů na území ČR, považuji za potřebné
odlíšit pojmy okamžitý příjemce a skutečný vlastník příjmu. Okamžitý příjemce příjmu
může byt kterákoliv osoba, které je příjem poukázan bez ohledu na to, zda má z příjmu
reálný užitek, naproti tomu, skutečný vlastník příjmů je „osoba, které je třeba tento

SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 23
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příjem ekonomicky objektivně přisoudit, a která ho je aké povinna zdanit.“81 Skutečný
vlastník příjmů je definován v §19 odst. 6 ZDP.82

2.4 Změna daňové rezidence v průběhu zdaňovacího období
Ve skutečnosti nastávají situace, kdy docházi ke změnám daňové rezidence i
v průběhu zdaňovacího období. Tento problém není řešen MS OECD ani vnitrostátní
právní normou, lze je nalést jenom v komentáři k čl. 4 MS OECD, a co se týče české
legislativy, také v nezávazním právním aktu, pokynu GFŘ č. D-22, který ve svém čl. IV
dodává „Dojde-li u poplatníka ke změně v rozsahu povinnosti vůči České republice (§ 2
odst. 2 nebo odst. 3 zákona) v průběhu zdaňovacího období v důsledku změny bydliště,
posuzuje se jeho statut za příslušné části roku samostatně.“
Z toho vyplývá, že v případě změny daňové rezidence v průběhu zdaňovacího
období, je poplatník část období rezidentem jednoho státu a zbylou část období
rezidentem státu druhého. Nicméně následující část v pokynu GFŘ č. D-22 podle názoru
Vlastimila Sojky není v souladu s konceptem zamezení dvojího zdanění. „V případě
vzniku neomezené daňové povinnosti v České republice (§2 odst. 2 zákona) v důsledku
skutečnosti, že se zde poplatnik obvykle zdržuje, uplatní se tento statut pro celé zdaňovací
období.“ Osobně se přikláním k tomuto názoru i ja samotná a preferuji přístup vycházejíci
z komentáře k čl. 4 odst. 2 MS OECD. 83
Také podle zkušeností Magdalény Vyškovské česká finanční správa v tomto
ohledu postupuje spíše dle komentáře k MS OECD čl. 4, než dle pokynu GFŘ č. D-22 a
akceptuje tímto možnost dělené rezidence v průběhu jednoho zdaňovacího období.
Nicméně zastává názor, se kterým plně souhlasím, že otázka dělené rezidence vyvolává

81

Ibid, str. 24

Ustanovení §19 odst. 6 ZDP udává, že: „Příjemce podílu na zisku, příjmu z převodu podílu mateřské
společnosti v dceřiné společnosti, úroků z úvěrového finančního nástroje a licenčních poplatků je jejich
skutečným vlastníkem, pokud tyto platby přijímá ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako zprostředkovatel,
zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu.“
82

83

OECD [online] Commentaries on the articles of the model tax convention [cit. 5.1.2016] Dostupné z
WWW:< http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf>
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otázniky a bylo by vhodné, aby do budoucna Minsterstvo financií ČR upravilo znění ZDP
tak, aby toto ustanovení nevyvolávalo právní nejistotu.84
Výše uvedené je akceptovatelné pro poplatníka z nesmluvního státu. U poplatníků
ze smluvích států je tato situace neakceptovatelná. U nich by nemělo docházet k tomu, že
poplatník je část zdaňovacího období daňovým rezidentem jednoho státu a část
zdaňovacího období daňovým rezidentem státu druhého. V případě takto vzniklých
situací, je potřeba řešit kolizní situace smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Příklad č.5
Manželé Novákovi si v lednu koupili domek na jihu Itálie. V květnu stejného roku svůj byt
v ČR prodali a přestěhovali se do Itálie. Do května jsou manželé Novákovi považováni za
daňové rezidenty ČR, od května za daňové rezidenty Itálie.
Zhodnocení: Při změně bydliště je nutnou posoudit každou část roku samostatně. Za
období od května do prosince, kdy v ČR neměli bydliště, se budou do běhu 183 denní
lhůty započítávat každé započaté dny, které stráví v ČR a v případě, že tyto dny převýší
183 dní, budou manželé Novákovi daňovými rezidenty jenom ČR.

2.5 Vnitrostátní dvojí zdanění
I přestože je hlavním tématem práce mezinárodní dvojí zdanění, nelze opomenout,
že se v ČR vyskytuje i zdanění vnitrostátní, které bych rozvinula trochu detailněji. Někdy
se i ve vnitrostátním dvojím zdanění vyskytuje prvek mezinárodní, jak to bude zřejmé z
popisu níže. Jak již bylo vysvětleno v první kapitole, vnitrostátní dvojí zdanění vzniká
uvnitř jednoho státu, daňové předpisy státu ho legálně umožňují, a je součástí daňového
systému tohoto státu. Jeho existence je výsledkem úmyslu zákonodárce, proto je
upravováno cíleně. Jinými slovy také označuje situaci, kdy je tentýž předmět daně,
nejčastěji příjem, zdaněn dvakrát stejnou nebo podobnou daní. I když je existence

VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího
správního soudu a Conseil d'Etat (Francie). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str.
47
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vnitrostátního dvojího zdanění vyloučena v ČR zákonem, lze říci, že se jedná o právní
zdanění, které zákon vylučuje. Vnitrostátní zdanění ekonomické je v ČR bežné při
zdaňování příjmů z kapitálového majteku. V této souvislosti lze uvažovat o efektivitě
takového zdaňování a o vlivu na ekonomické chování poplatníků.
Procesní stránkou vnitrostátního dvojího zdanění se zabýval Ústavní soud ČR ve
svém Nálezu čl. III. ÚS 667/02 ze dne 11. 3. 2004 kde uvádí, že při ukládání a vymáhání
daní ze zákona jsou orgány veřejné moci povinny šetřit podstatu a smysl základních práv
a svobod, což znamená že, „že i za situace, kdy platná právní úprava umožňuje zdanit
jeden a tentýž příjem u dvou daňových subjektů, je třeba respektovat princip zákazu
dvojího zdanění.“85 U této ústavní stížnosti šlo o zkoumání, jestli není v rozporu s ústavně
zaručenými lidskými právy a svobodami, když daňová povinnost z jednoho příjmu byla
předepsaná k zaplacení dvěma rozdílným subjektům. Poprvé to byl subjekt - fyzická
osoba a její daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a podruhé to byl subjekt
- fyzická osoba a její daň ze samostatné výdělečné činnosti. Z rozhodnutí Ústavního
soudu ČR vyplývá závěr, že správce daně při ukladání a vymáhání daní jsou povinny
respektovat zásadu zákazu dvojího zdanění.86
Podívejme se, ve kterých situacích vzniká vnitrostátní dvojí zdanění v ČR:
 Zisky obchodních korporací (zisky akciových společností nebo společností
s ručením omezeným): dividendy vyplácené akcionářům z čistého zisku po
zdanění akciové společnosti a podíly společníků na čistém zisku po zdanění
společnosti s.r.o. jsou pak zdaněny jako příjem akcionáře a společníka, tudíž
dochází ke dvojímu zdanění. Poprvé jsou zdaněny podle §21 odst. 1 ZDP sazbou
19% a následně nato jako podíl na zisku z účasti na obchodní společnosti sazbou

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 3. 2004, sp. zn. III ÚS 667/02 In: Vyhledávání rozhodnutí
ústavního soudu ČR [online]. Ústavní soud ČR [cit. 14. 5. 2015]. Dostupné z WWW:<
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=16857&pos=1&cnt=3&typ=result>
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O zcela identických případech Ústavní soud ČR rozhodoval i v nálezech IV. ÚS 666/02, sp. zn. I. ÚS
621/02 a sp. zn. I. ÚS 621/02.
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15%.87 V případě s.r.o. jako příjem podílu na zisku z účasti na s.r.o. taky sazbou
15%.88
 Zisky komanditních společností: daňový základ se dělí na část odpovídající
komanditistům a část odpovídající komplementářům. Část odpovídající
komanditistům se nejdřív zdaní jako zisk společnosti a poté je podruhé zdaněn
jako příjem komanditistů sazbou 15%.89
 Podíl tichého společníka90: podíl tichého společníka na zisku mu je vyplácen
podnikatelem z čistého zisku, a následně je podruhé zdaněn daní 15%.91
 Zisky kapitálových společností a jejích dcéřiných společností: Akciové
společnosti a s.r.o. tzv. mateřské společnosti zakládají nové společnosti tzv.
dceřiné společnosti. Mateřská společnost dostává od dceřiné podíl na zisku po
zdanění. Mateřská společnost tento zisk zahrne do svých celkových příjmů, tudíž
je zisk zdaněn podruhé, a to zvláštní sazbou daně 15%.92 V případě, že mateřské
společnosti plynou příjmy od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem
ČR nebo státu EU a mateřské společnost má po dobu min. 12 měsíců nepřetržitě
podíl alespoň 10% na základním kapitálu dceřiné společnosti, jsou tyto příjmy
mateřské společnosti od daně osvobozeny.93

2.6 Ustanovení Zákona o daních z příjmů a mezinárodní dvojí
zdanění
V této kapitole popíšu ustanovení české vnitrostátní právní úpravy vztahující se
na zdaňování příjmů s mezinárodním prvkem. Příslušná ustanovení jsou obsažena v

87

Viz §8 odst. 1 písm. a) a §36 odst.2 písm a) ZDP

88

Viz. §8 odst. 1 písm. a) a §36 odst.2 písm b) ZDP

89

Viz. §8 odst. 1 písm. a) a §20 odst. 4 a §36 odst. 2 písm b) ZDP
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Viz. §2747-2755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

91

Viz. §8 odst. 1 písm. b) a §36 odst.2 písm d) ZDP

92

Viz. §36 odst. 1 písm. b) bod. 1 a §36 odst. 2. písm. a) a b) ZDP

93

Viz §19 odst. 1 písm ze) a zi) odst. 3 a 4. ZDP platného do 31.12.2000.
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zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Vzhledem k faktu, že
v současné době má ČR uzavřený velký počet smluv o zamezení dvojího zdanění, se
vnitrostátní úprava použije jenom na řešení případů s nesmluvními státy, jejíchž počet je
minimální.
Jedním z nejpodstatnějších ustanoveních ZDP dotýkajíci se mezinárodního
dvojího zdanění je §2 ZDP definující poplatníky z daně z příjmů fyzických osob
(detailněji rozvedené v kapitole 2.3). Konkrétní definici daňového rezidenta a nerezidenta
přinesla do §2 odst. 1 ZDP novela provedená zákonným opatřením Senátu č. 344/2013
Sb. Dále nelze opomenou §22 odst. 1 ZDP s taxativním výčtem zdroje příjmů na území
ČR. Těmto zdrojům příjmuů se budu více věnovat v kapitole č. 5. Významným pojmem
je pojem stálá provozovna, definice je zakotvena v §22 odst. 2 ZDP, a tento institut bude
také více rozveden v kapitole č. 5 této práce. Další ustanovení související s mezinárodním
dvojím zdaněním je ustanovení §38f ZDP, které upravuje zamezení dvojího zdanění.
Tady se nabízí načrtnout změny tohoto ustanovení v historickém kontextu.
Ustanovení §38f ZDP bylo do konce roku 2000 čistě jednostranné vnitrostátní
opatření k zamezení dvojímu zdanění. Jeho výhodou byla možnost jeho uplatnění
poplatníkem bez ohledu na to, jestli příjmy poplatníka plynuly ze státu, se kterým měla
ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, či nikoliv. Zakotvilo metodu
prostého zápočtu v §38f odst. 1 ZDP, podle které si poplatník mohl od celosvětové
daňové povinnosti v ČR odečíst daň zaplacenou v zahraničí nejvýše do částky daně
z příjmů připadající na příjmy plynoucí ze zahraničí. V případě, že měl poplatník příjmy
ze státu, se kterým měla ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, při
vyloučení dvojího zdanění se postupovalo podle této smlouvy a daň zaplacena ve
smluvném státě se započetla na daňovou povinnost v ČR nejvýše částkou, která mohla
být vybírána ve smluvním státě v souladu se smlouvou. Pro příjmy ze závislé činností
vykonávané v zahraničí, které byly vyplácené zaměstnavatelem se sídlem v zahraničí
nebo se sídlem na území ČR, pokud byly k tíži stále provozovny v zahraničí, byla
stanovená metoda vynětí s výhradou progrese.94 Jestliže bylo výhodnější pro poplatníka
postupovat podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mělo se postupovat podle této
smlouvy postupovat.

94

Ustanovení §38f odst. 2 a 3 ZDP ve znění účinném do 31.12.2000.
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Od 1. 1. 2001 byl zákonem č. 492/2000 Sb. novelizován ZDP a zásadní změnu
přinesl v oblasti vyloučení dvojího zdanění. Tímto došlo k podstatné změně, kdy u
poplatníka- českého daňového rezidenta mohou být vyloučeny z dvojího zdanění příjmy
ze zahraničí, ale jen v případě, že se jedná o příjmy ze státu se kterým má ČR uzavřenou
smlouvu o zamezení dvojího zdanění. V případě příjmu plynoucího z nesmluvního státu,
se tato daň zaplacená v zahraničí nezapočítáva na celosvětovou daňovou povinnost v ČR,
nýbrž je uznaná pouze jako výdaj, který sníží výši zahraničního příjmu poplatníka.
V současné právní úpravě jsou východiskem vyloučení dvojího zdanění příjmu ze
zahraničí plynoucího daňovým rezidentům příslušná ustanovení smlouvy o zamezení
dvojího zdanění podle §38f odst. 1 ZDP. Smlouva o zamezení dvojího zdanění tedy
určuje, která metoda se použije, ale vlastní postup při aplikaci metod je stanoven v §38
odst. 2 až 13 ZDP. Zákonem č. 216/2009 Sb. který novelizoval ZDP, došlo k podstatné
změně metody vyoučení dvojího zdanění příjmů ze závislé činnosti ze státu, s nímž má
ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. U těchto příjmů lze podle platného
znění ZDP uplatnit metodu vynětí s výhradou progrese, ale to jenom za předpokladu, že
příjmy ze zahraničí byly v zahraničí i zdaněny. To je zakotveno v §38f odst. 4 ZDP.95
V případě, že metoda vyloučení dvojího zdanění je podle smlouvy o zamezení dvojího
zdanění pro poplatníka výhodnější, lze podstupovat podle §38f odst. 1 ZDP a znění
smlouvy o zamezení dvojího zdanění použít. Tato právní úprava přijatá v roce 2009 byla
účinná již za daňové období roku 2008 a podle mého mínění se jedná o změnu pozitivní,
výhodnou pro daňového poplatníka, i když ve srovnání s právní úpravou platnou do konce
roku 2000, tato úprava přináší podstatná omezení použití tohoto ustanovení. Velmi
podstatným je ustanovení §37 ZDP které zakotvuje princip aplikační přednosti
mezinárodní smlouvy před zákonem. Toto ustanovení zákona je v účinnosti od 1. 1.
1993, tudíž ještě dříve, než došlo k novelizaci Ústavy, a to i jejího čl. 10 Ústavy, který
zavádí zásadu aplikační přednosti mezinárodní smlouvy před zákonem. Mezinárodními

Obdobnou úpravu obsahoval §38f odst. 3 ZDP ve znění účinném do 31.12.200 podle kterého: „Příjmy
ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí plynoucí poplatníkům uvedeným v §2 odst. 2 od
zaměstnavatele se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí nebo od zaměstnavatele se sídlem nebo bydlištěm
v České republice, pokud příjmy ze závislé činnosti jdou k tíží stále provozovny v zahraničí, se vyjímají ze
zdanění. Z ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň procentem daňového zatížení zjištěným ze základu
daně nesníženého o tuto vyjmutou část. V případě, že je to pro poplatníka výhodnější, použije se i u těchto
příjmů ustanovení odstavce 2.“
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smlouvami jsou v daňové oblasti smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kterých smluvní
stranou je ČR, a je těmito smlouvami vázána.
Dalším důležitým ustanovením je §38f odst. 3 ZDP definující příjmy ze zdrojů
v zahraničí, kterými se rozumí „příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí, které
podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou, snížené o
související výdaje (náklady) stanovené podle tohoto zákona.“ Odčitatelné položky a
položky snižující základ daně podle zahraničních daňových předpisů nelze při stanovení
základu daně v ČR uplatnit. Kromě metody vynětí upravuje ZDP i metodu zahrnutí daně
zaplacené v zahraničí do nákladů. Touto metodou se mezinárodní zdanění úplně
nevylučuje, ale jenom zmírňuje. Jedná se také jenom o doplňkovou metodu - použije se,
když daň zaplacená v zahraničí nebyla celá započtena na celosvětovou daňovou
povinnost v ČR nebo když byla daň v zahraničí zaplacená v nesmluvním státě. Metoda
zahrnutí daně, obsažena v §38f odst. 2 písm ch) ZDP dává možnost poplatníkovi daňovému rezidentovi - uplatnit daň z příjmů zaplacenou v zahraničí jako výdaj (náklad)
u příjmů, které se zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně, a to
pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f
ZDP. Tento výdaj (náklad) se uplatní v následujícím zdaňovacím období nebo období, za
něž je podáváno daňové přiznání, následujícím po zdaňovacím období, nebo období, za
něž je podáváno daňové přiznání, jehož se týká zahraniční daň, která nebyla započtena na
daňovou povinnost v tuzemsku. Podle §24 odst. 2 písm ch.) ZDP se zakotvuje možnost
poplatníkům-daňovým rezidentům, zahrnout daň z příjmů a daň darovací zaplacenou v
zahraničí do výdajů (nákladů) a to pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně,
případně do samostatného základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena
na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f ZDP. To vylučuje zahrnutí nákladů na
příjmy, které podléhají metode vynětí. Metodu zahrnutí daně do výdajů (nákladů) lze
uplatnit i u příjmu ze závislé činností a funkčních požitků, kdy podle dikce v §6 odst. 13
ZDP je základem daně příjem poplatníka ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž
ČR neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, který je zvýšený o povinné pojistné
podle odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. V případě, že
by se jednalo o příjem z nesmluvního státu, lze tento příjem snížit o daň zaplacenou z
tohoto příjmu pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v
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tuzemsku podle § 38f ZDP v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se
musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně.
Dalšími ustanoveními ZDP týkající se mezinárodního dvojího zdanění jsou
ustanovení §36 ZDP ohledně zvláštní sazby daně, §38d ZDP ohledně daně vybírané
srážkou a §38e ZDP který se týká podmínek a povinností ohledně zajištění daně, jejímž
poplatníkem je daňový nerezident ČR, který není ani rezidentem jiného členského státu
Evropské Unie nebo států Evropského hospodářského prostoru. ZDP také pamatuje na
zdanění příjmů úrokového charakteru a vyloučení dvojího zdanění v této oblasti. Byla-li
z příjmů úrokového charakteru v zahraničí sražena daň vyšší, než jaká je uvedena v
příslušné mezinárodní smlouvě, lze podle platného §38f odst. 12 ZDP českému
daňovému rezidentovi snížit daňovou povinnost, pokud tato daň byla v zahraničí sražena
v souladu s právním předpisem Evropských společenství. Zde se jedná se o směrnici Rady
EU.96 Je-li celková daňová povinnost nižší než daň sražená v souladu s právním
předpisem Evropských společenství, vznikne poplatníkovi ve výši rozdílu přeplatek.
V případě bezúplatných příjmů nabytých darem, které byly předmětem smlouvy o
zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací, se mezinárodní dvojí zdanění
vylučuje v souladu s metodou uvedenou v této smlouvě.
Závěrem této kapitoly zesumarizuji, jak rekodifikace práva soukromého, ke které
v ČR došlo schválením zákonů č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také „NOZ“),
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních spoločnostech a družstvech, neboli zákon o
obchodních korporacích (dále také „ZOK“) a zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním
právu soukromém, s účinnosti k 1. lednu 2014, ovlivnila oblast mezinárodního dvojího
zdanění. Je potřeba brát v potaz, že daňové zákony jsou normami práva veřejného a
nemohou mít na ně zásadní dopad normy práva soukromého (NOZ,ZOK), ale i zde platí
určité výjimky. Již vzpomínané výjimky jsou upraveny v zákonném opatření Senátu č.
344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
a o změně některých zákonů. Vzhledem k tomu, že NOZ a ZOK obsahují značně odlišnou
terminologii a významné koncepční změny, jejich existence se přemítla i do navazujíci
Směrnice Rady 2014/48/EU ze dne 24.3.2014, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů
z úspor v podobě úrokových plateb. Dostupné z WWW:< http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=celex:32014L0048>
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legislativy což platí i pro daňové zákony. Daňové zákony buďto přebraly terminologii
soukromého práva nebo si vytvořily vlastní definice pojmů. Tyto změny se dotkly i
samotného ZDP, například kdy se v ZDP nahradily termíny pronájem za nájem nebo
slovo půjčka za zápůjčku, doba za lhůtu, nemovitost za nemovitou věc, domácnost za
společně hospodařící domácnost. Kromě jiného se zavádí nový právní institut svěřenský
fond. Také termín příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky se mění na příjmy ze
závislé činnosti, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se mění na
příjmy ze samostatné činnosti, a jsou zavedeny pojmy daňový rezident ČR a daňový
nerezident. V oblasti úpravy předmětu daně z příjmů, a jejích zařazení mezi příjmy
pocházející ze zdrojů na území ČR, byly tyto příjmy rozšířeny o bezúplatné příjmy. Došlo
také k rozšíření výjimek a osvobození od bezůplatného nabytí. V souvislosti
s bezúplatnými příjmy, které jsou nově považovány za příjmy ze zdrojů na území ČR, se
v zásadě jedná o příjmy z darování, jelikož v případě dědictví došlo k úplnému
osvobození fyzických a právnických osob od zdanění. Mimo dopadů rekodifikace práva
soukromého se tady nabízí uvést i další změny, ke kterým došlo v souvislosti se zrušením
zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí k 1.
1. 2014. Příjem, který doposud podléhal dani dědické a dani darovací, byl intergrován do
ZDP a podroben dani z příjmů a daň z převodu nemovitostí byla nahrazena daní z nabytí
nemovitých věcí ve smyslu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí. Na tuto novou soukromoprávní úpravou nemovitých věcí navazuje i
nová úprava věřejnoprávní, daňová. V souvislosti s rekodifikací považuji za důležité
sdělit, že již za zdaňovací období 2014 se používá nový pokyn GFŘ D-22, který
nahrazuje pokyn GFŘ D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení
ZDP. Lze konstatovat, že přibližně polovina ustanovení pokynu GFŘ D-22 kopíruje
ustanovení původního pokynu D-6. V pokynu D-22 je většina změn vyvolána reakcí na
rekodifikaci práva soukromého a proto mnohé změny jsou tak pouze terminologické.
Změny daňových zákonů přímo související s rekodifikací soukromého práva
můžeme rozdělit na změny reagující na změny v terminologii soukromého práva a na
změny reagující na věcné změny soukromého práva. S ohledem na terminologické
změny, a na ne úplně jednoznačné ustanovení § 3029 NOZ97, tedy na skutečnost, že v
Ustanovení § 3029 odst. 1 NOZ udává, že: „Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto
zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona.“
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daňovém právu platí zásada ukládání povinností pouze na základě zákona a zásada v
pochybnostech ve prospěch daňového subjektu, bylo v daňovém právu přistoupeno k
důslednému terminologickému přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého
práva.

Ustanovení § 3029 odst. 2 NOZ, udává, že: „Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nejsou dotčena
ustanovení právních předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů
upravujících zvláštní soukromá práva.“

52

3. Mezinárodní dvojí zdanění z hlediska mezinárodního práva

3.1. Obecně o smlouvách o zamezení dvojího zdanění
„Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou mezinárodní dohody, které se snaží
harmonizovat konflikty vznikajíci uplatňováním překrývajících se daňových zákonů více
než jednoho státu.“
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Řeší situace, kdy si nárok na zdanění celosvětových příjmů

uplatňují, z důvodu široké definice pojmu rezident ve svých vnitrostátních předpisech,
dvě nebo více smluvních zemí. Primárním účelem smluv je alokace práv ke zdanění a
poskytnutí úlev v případě vzniku dvojího zdanění.99 Lze tedy shrnout, že se nejedná o
soubor pravidel k řešení konfliktů, smlouvy spíše poskytují nezávislé mechanizmy
zabránění dvojímu zdanění občanům smluvních států. Účelem smluv není ovlivňovat
ekonomická rohodnutí subjektů, ale v souladu s principem daňové neutrality mají působit
na subjekty v co nejmenším rozsahu.100 Text vzorových smluv o zamezení dvojího
zdanění je jenom doporučený, bez právní závaznosti jak na národní tak i na mezinárodní
úrovni. Jak tvrdí Roy Rohatgi, jedná se jednoduše o dokument uzavřeny mezinárodní
organizaci. 101Také se často uvádí, že hlavním cílem smluv o zamezení dvojího zdanění
je odstranění dvojího zdanění, „zabránění dvojímu zdanění je neodmyslitelným prvkem
smluv a je již přítomný v názvu samotných smluv o zamezení dvojího zdanění.“102 Podle
Nerudové „mezinárodní smlouvy nezavádějí nové typy daní, ale pouze doplňují či mění
ustanovení národních daňových sytémů jednotlivých států. Rozlišuje mezinárodní
smlouvy:
 Omezené- týkající se specifického druhu příjmu
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 Komplexní- týkající se veškerých druhů příjmů.“103
Svým významem mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění překonaly
mezinárodní obyčeje a jejich existence v globálném světě usnadňuje realizaci
přeshraničního obchodu a investiční činnost, a to odstraňováním daňových překážek.
Dalším z cílů mezinárodní smluv je podle autorů B. J. Arnolda a M.J. Mcintyre vyloučení
daňových úniků, tj. vyhýbání se daním, výměna informací a stanovení opatření k řešení
sporných případů.104Ztotožňuji se s názorem autorů Š.Kleina a K. Žídka, že „z hlediska
mezinárodních operací mají smlouvy o zamezení dvojího zdanění význam zejména:


v situaci, kdy příjem zahraniční osoby lze podrobit výhodnějšímu zdanění pode
smlouvy,



aplikací smlouvy se lze účinně vyhnout nevýhodné domácí právní úpravě.105
Tady se nabízí úvest stručný přehled historického vývoje smluv o zamezení

dvojího zdanění ve světě. S ohledem na území ČR nelze opomenout, že první soudobá
bilaterální smlouva zdaňovaní příjmů a majetku byla podepsána mezi Pruskem a
Rakousko-Uherskem v roce 1899. V celosvětovem měřítku můžeme model smlouvy
OECD o zamezení dvojího zdanění historicky datovat do období 19. století a to
v souvislosti se vznikem prvních diplomatických dohod, cílem kterých bylo zabránit
diskriminací diplomatických zástupců jednoho státu pracujících ve státě jiném. Obsah
těchto dohod byl rozšířen i na oblast daní z příjmů, začátkem 20 století.106
Po první světové válce Společenství národů zahájilo aktivní tvorbu smluv o
zamezení dvojího zdanění. Tyto snahy vyústily v návrh smluv dvou modelů, Mexického
v roce 1943 a Londýnského v roce 1946. Tyto návrhy nebyly přijaty a práce na tvorbě
smluv se přesouvá do rukou Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (dále
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také OEEC).107 Růst ekonomické závislosti členských států OEEC po druhé světové válce
sílil a to vedlo k potřebě hledat prostředky k zamezení dvojího zdanění. I přesto, že
členské státy uzavřely více než 50 bilaterální smluv o zamezení dvojího zdanění, jejích
struktura a principy zdanění se lišily. Proto v roce 1956 Fiskální komise OEEC započala
práce na návrhu prvního jednotného modelu, který by sjednotil již uzavřené smlouvy
mezi jednotlivými členskými státy OEEC. Výsledkem činnosti komise byl Návrh
smlouv o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku nebo označené jako Model Tax
Convention on Income and Capital. V roce 1963 rada OECD přijala doporučení, na
jehož základě měly být reevidovány smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jež byly mezi
státy OECD uzavřeny. Na základě výsledků a zkušeností s reevidací smluv byl v roce
1977 přijat nový jednotný model. Vzhledem ke změnám ve světové ekonomice byl návrh
zreevidován a další nový model byl přijat v roce 1992. Tento začaly využívat k uzavírání
smluv o zamezení dvojího zdanění i nečlenské země OECD. Změny v ekonomickém
vývoj a vstup nových členům OECD vedl k další reevidaci modelu v letech 1997, potom
2000, 2003, 2005, 2008, 2010, k poslední revizi MS OECD došlo v roce 2014.108
Zatímco MS OECD byla určena pro smluvní státy srovnatelné hospodářské
úrovně, kde právo zdanit příjem je ponecháno státu, v němž je poplatník rezidentem, byla
vytvořena jiná, Modelová smlouva Organizace spojených národů (dále také „MS
OSN“) vydaná v roce 1980 označená jako United Nations Model Double Taxation
Convention between Developed and Developming Countries. U členských států této
smlouvy se očekával jednostranný tok investic do rozvojových zemí a příjmů
z rozvojových zemí. Tato smlouva v podstatě následuje modelovou smlouvu OECD,
kromě současného článku č. 29- Územní působnost (tento článek byl ze smlouvy
vyřazen). B. J. Arnold a M. J. Mcintyre uvádí, že je vhodné nahlížet na tuto smlouvu jako

OEEC se přetransformovala v roce 1961 na Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dalé
také „OECD“)
107

108

OECD [online] 2014 Update to the OECD Model tax convention [cit. 20.6.2015] Dostupné z WWW:<
http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-update-model-tax-concention.pdf>.

55

na důležitou modifikaci MS OECD, ne jako na samostatný nezávislý model.109 Posledná
revize této smlouvy byla provedena v roce 2011.110
V ohledem na oba modely bude zajímavé zamyslet se nad podobnostmi a rozdíly
těchto modelů. Ze srovnání vyplývá, že oba modely vzorových smluv mají podobnou
strukturu, obsahují ustanovení o osobním a věcném rozsahu, základní definice pojmů,
pravidla pro určení daňového domicilu a pro definice stálé provozovny, ustanovení o
zdanění jednotlivých druhů příjmů, metody pro vyloučení dvojího zdanění příjmů,
ustanovení o zákazu diskriminace, pravidla pro řešení sporu dohodou, ujednání o výměně
informací, výjimky pro členy diplomatických misí, údaje o vstupu v platnost a ustanovení
o možnosti výpovědi. Rozdíly mezi MS OECD a MS OSN nejsou nijak významné neboť
MS OSN, jak již bylo řečeno výše, vychází z podkladů MS OECD. Některé instituty,
jakož právo státu zdanění příjmů, stálá provozovna, dividendy, úroky, licenční poplatky
a ostatní příjmy, se ale líší. Také se především odlišují smluvní strany, mezi kterými jsou
smlouvy uzavírány. MS OECD je uzavírána mezi státy porovnatelné ekonomické úrovně,
MS OSN je uzavírána mezi hospodářsky vyspělými státy a rozvojovými zeměmi, neboť
právo vybírání daní z příjmů je ponecháno státu, ve kterém se nachází zdroj příjmů
poplatníka a ne státu rezidence, jak je tomu u MS OECD, díky čemuž zůstávají zisky
v rozvojové zemi. Také MS OSN stanovuje několik podmínek, kterými jsou: nízká sazba
daně zahraničním rezidentům ve státě zdroje příjmů, zdanění jenom čistých příjmů
z majetku po odečtení nákladů spojených s jejím dosažením a přerozdělení čási příjmů
do státu, který poskytuje kapitál. MS OSN obsahuje některá ustanovení, která neobsahuje
MS OECD, a některá ustanovení jsou odlišná. Jedním z rozdílů je menší omezení daňové
jurisdikce státu zdroje v MS OSN (např. omezení státu zdroje ohledně srážkové daně
dividend, úroků, licenčních poplatků uložených státem zdroje). Hlavními rozdíly jsou
tedy v čl. 5, podle kterého MS OSN uznává dodatečné právo státu zdroje zdanit příjem
ve smlouvě definovaných situacích, dále čl. 7, čl. 8, čl.12,čl. 13, čl. 14- nezávislá
povolání, který byl v MS OECD vypuštěn, čl.16, čl.18, čl.20, čl. 21 a čl. 26. Mezi

109

ARNOLD, Brian J a Michael J MCINTYRE. International tax primer. The Hague: Kluwer Law
International, c1995, str. 95
110

United Nations [online] Model Double Taxation Convention between Developed and Developing
Countries [cit. 5.1.2016] Dostupné z WWW:<
http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf>

56

modelovými smlouvami můžeme pozorovat 4 zásadní oblasti rozdílů: z hlediska oblasti
příjmů nalezneme hlavní rozdíly týkajíci se definice stálé provozovny, kterou MS OSN
chápe více extenzivně a předpokládá kratší časový limit pro vznik stálé provozovny 6
měsíců, namísto 12 měsíců jak je tomu v MS OECD. Také považuje za stálou provozovnu
pojišťovací společnosti. Další rozdíly jsou v oblasti zisků z podnikání a oblasti
dividend, úroků, licenčních poplatků, ke zdanění kterých dochází ve státě zdroje do
určité výše z hrubé částky, na rozdíl od MS OECD, kde ke zdanění příjmů z licenčních
poplatků je přiznáno státu rezidence, oblasti zisků ze zcizení majetku a ostatních
příjmů, které jsou také zdaňovány ve státě zdroje na rozdíl od MS OECD, kde jsou
zdaňovány ve státě rezidence. Závěrem k oběma modelovým smlouvám nemůžu
opomenout zajímavý názor A. Lymer, podle kterého jsou modelové smlouvy prototypem,
který určuje výchozí body státům vstoupujícich do obchodních jednání s jinými státy.111
Co se týče osobního rozsahu MS OECD, ta se v případě fyzických osob vztahuje
na osoby mající bydliště v jednom nebo i více státech,112 bez ohledu na státní občanství,
s výjimkou např. USA.
Stát B

Stát B

zdanění z důvodu
bydliště, t.j neomezená
daňová povinnost

zdanění z důvodu zdroje
příjmů, tj. omezená
daňová povinnost

Stát A

Dvojí rezidence

zdanění z důvodu
bydliště, t.j. neomezená
daňová povinnost

Další pravidlá podle
Smlouvy o zamezení
dvojího zdanění

Stát A
zdanění z důvodu zdroje
příjmů, tj. omezená
daňová povinnost

Rezident státu B

Rezident státu A

Nerezident obou
smluvních státu, Smlouva
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Obrázek č. 2: Osobní působnost vs. rezidentství MS OECD, vlastní zpracování
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S ohledem na věcný rozsah MS OECD, se smlouva kromě daně majetkové
vztahuje i na přímé daně obou smluvních států platných k datu jejího podpisu a také se
smlouva aplikuje na jakékoliv obdobné daně, pokuď dojde ve smluvních státech ke
změnám. Co se týče práva státu zdanit přijem poplatníka, je nutno podotknout, že
Z.Rylová zastává názor, podle kterého„zásadním principem mezinárodního zdanění je
prioritní právo státu zdroje na zdanění příjmů a stát příjemce, čili rezidenta, je zavázan
daň zaplacenou ve druhém státě určitým způsobem zohlednit tak, aby nedocházelo ke
dvojímu zdanění.“113
Lze říct, že význam uzavírání smluv o zamezení dvojího zdanění je velký. Jejich
existence v globálném světě usnadňuje realizaci mezinárodního obchodu a investiční
činnost, a to odstraňováním daňových překážek, které umožňují pohyb přeshraničních
investic.114 Podle novelizovaného komentáře k článku 1 MS OECD je hlavním smyslem
smluv o zamezení dvojího zdanění podpořit výměnu zboží a služeb, pohyb kapitálů a
osob, a to prostřednictvím vyloučení mezinárodního dvojího zdanění. Dalším smyslem
smlouvy je zabránit vyhýbaní se neplnění daňové povinnosti a daňovým únikům.115
V první řadě se jedná o zamezení dvojímu zdanění příjmů daňovým rezidentům
smluvních států, které se tradičně dělí na státy zdroje a státy rezidence. Jak uvádí M.
Vyškovská, toto rozdělení států je zásadní protože nárok na rozdělení určitého příjmu se
dělí s ohledem na toto kritérium.116 Státy smlouvy alokují zdaňovací práva ale také
povinnosti státu rezidence poskytnout poplatníkům úlevu od dvojího zdanění. Neméně
důležitým cílem je i sjednocení smyslu některých daňových pojmů. Dalším z cílů
mezinárodní smluv je podle autorů B. J. Arnolda a M. J. Mcintyre vyloučení daňových
úniků, tj. vyhýbání se daním, výměna informací a stanovení opatření k řešení sporných
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případů.117Také je tu snaha předcházení diskriminace mezi daňovými poplatníky a
poskytování opatření daňové a právní jistoty v mezinárodních operacích. Souhlasím
s názorem Ch. Hji Panayi, že smlouvy o zamezení dvojího zdanění usnadňují pohyb
kapitálu, výrobků, služeb a osob a vedou k rozvoji lepších obchodních a ekonomických
vztahů mezi státy.118 Jenom vztahy založené na důvěře a právní jistotě mohou vést
k progresu v mezinárdním obchodu. Důležitým faktorem smluv je i rozdělení podílu obou
smluvních států na daňových výnosech. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění nemohou
ukládat daňové povinnosti nad rámec povinností uložených národním právem. „Mohou
je jenom redukovat nebo vyloučit.“119 Základ smluv tvoří existující daňová soustava
smluvních států. Podstatou smluv je tedy „stanovení určitých kritérií ve vztahu ke zdanění
jednotlivých příjmů tak, aby nedošlo k vytvoření daňové nejistoty.“120 Na závěr nelze
opomenout, že vzhledem k rozdílným výškám daňových sazeb v různých státech, mohou
být smlouvy výhodně použivány k tzv. daňovému plánování, tj. „strukturaci investic do
různých států, jehož výsledkem je optimalizace, tzn. snížení daňové povinnosti
poplatníka v rámci jeho celosvětových příjmů na minimum.“121
Záveřem lze shrnout tři hlavní důvody, které vedou státy k uzavírájí smluv o
zamezení dvojího zdanění. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění především sledují:


Zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění,



Zamezení mezinárodnímu dvojímu nezdanění,



Zamezení či znížení možností daňových úniků.
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3.2. Modelová smlouva OECD, její komentáře a její přínos
Je pravdou že vliv modelové smlouvy OECD neustále roste od samého počátku,
především proto, že tento model umožňuje zemím s rozlišnými národními daňovými
systémy harmonizovat pravidla přeshraničních aktivit. O nárůstu jeho vlivu svědčí i fakt,
že většinu dříve uzavřených smluv členské státy reevidovaly, a že se tento model rozšířil
i do zemí, které nejsou členskými zeměmi OECD.
Modelová smlouva OECD je rozčleněná do 7 kapitol. Tyto kapitoly jsou
následující:
1) Rozsah smlouvy
2) Definice
3) Zdanění příjmů
4) Zdanění kapitálu
5) Metody k odstranění dvojího zdanění
6) Speciální ustanovení
7) Závěrečná ustanovení
Text obsažen v sedmi kapitolách je pak následně rozdělen do 31 článků, které
můžeme zařadit nasledovně:
Články1-5 a čl. 9- definují některé pojmy
Články 6-8 a články 10-22 ustanovují, ve kterém státě bude příjem zdaněn.
Články 23-31 obsahují specifická ustanovení vztahující se spíše nepřímo na zdanění
některých příjmů.122
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené dle MS OECD mají
obecně následující strukturu ve znění z července 2014:
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Číslo
článku
Preambule
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23A
23B
24
25
26
27
28
29
30
31

Obsah článku česky

Obsah článku anglicky

Osoby, na které se smlouva vztahuje
Daně, na které se smlouva vztahuje
Všeobecné definice
Rezident
Stálá provozovna
Příjmy z nemovitého majetku
Zisky podniků

Persons Covered
Taxes Covered
General definitions
Resident
Permanent Establishment
Income from immovable property
Business profits

Mezinárodní doprava

Shipping, inland waterways transport and air
transport

Sdružené podniky
Dividendy
Úroky
Licenční poplatky
Zisky ze zcizení majetku

Associated enterprises
Dividends
Interests
Royalties
Capital gains

Vypuštěn. Původní článek 14 Nezávislá povolání byl z modelu
OECD vypuštěn v roce 2000
Příjmy ze zaměstnání
Tantiémy
Umělci a sportovci
Penze
Veřejné funkce
Studenti
Ostatní příjmy
Majetek
Zamezení dvojího zdanění
- metoda vynětí
- metoda zápočtu
Zákaz diskriminace
Řešení případů dohodou
Výměna informací
Pomoc při výběru daní
Členové
diplomatických
konzulárních úřadů
Územní působnost
Vstup v platnost
Výpověď

Income from employment
Directors´ fees
Enterteiners and sportspersmen
Pensions
Government Services
Students
Other income
Capital
Exemption Method
Credit Method
Non- discrimination
Mutual Agreement procedure
Exchange of information
Assistance in the collection of taxes
a Members of diplomatic missions and consular
posts
Territorial extension
Entry into force
Termination

Tabulka č. 2: Struktura MS OECD, zdroj: http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-modeltax-convention-articles.pdf, vlastní zpracování

61

MS OECD ve svých článcích čl. 6-8 a 10-22 určuje pro různé druhy příjmů práva
pro její zdanění, které přišluší buďto státu zdroje nebo státu rezidence, přičemž platí
obecné pravidlo, že výhradní právo zdanění je lokalizováno do státu rezidence
poplatníka (s výjimkou nemovitého majetku, movitého majetku, který je součástí
obchodného majetku a u lodí, letadel a souvisejícího movitého majetku). Dále ale platí,
že v případě, že smlouva přizná i státu zdroje zdanit příjem, zároveň stanoví, jakým
způsobem dojde ve státě rezidence k zamezení, nebo alespoň k minimalizaci dvojího
zdanění. V článcích 23A a 23B MS OECD je ponecháno právo na daném státu, aby si
zvolil jednu ze dvou metod zamezení dvojího zdanění: metodu vynětí, tj. příjem nebo
kapitál je zdaněn ve státě zdroje a ve státě, kde je poplatník rezidentem je ze zdanění
vyjmut, nebo metodu zápočtu, tj. příjem nebo kapitál je zdaněn ve státě zdroje i ve státě
rezidence, ale daň zaplacená ve státě zdroje je odečtená z celkové daňové povinnosti ve
státě, kde je poplatník rezidentem. Při zdaňovaní majetku a příjmů na základě modelu
OECD může dojít ke třem situacím:
1. Příjem a majetek mohou být ve státě zdroje zdaněny neomezeně (např. příjem
z nemovitosti, zisky stálých provozoven nacházející se na tomto území a jiné).
2. Příjem a majetek mohou být ve státě zdroje zdaněny omezeně (např. dividendy a
úroky)
3. Příjem a majetek nemusí být ve státě zdroje nezdaněny vůbec (např. licenční
poplatky, penze a jiné).
Tady je nutno uvést, že ne všechny smlouvy o zamezení dvojího zdanění
inspirovány MS OECD obsahují těchto 31 článků, některé články státy nemají potřebu
do smluv zahrňovat. MS OECD slouží členským státům jako insirace a je jenom na
dohodě smluvních stran, které oblasti mezinárodního zdanění je potřeba smluvně upravit.
Výsledkem jednání a dohod smluvních stran je nakonec smlouva, která má podobnou
strukturu jako MS OECD avšak obsahuje některé významné odlišnosti.
V této práci se nebudu detailněji věnovat všem článkům MS OECD, ale pokladám
za důležité uvést některé z těch důležitějších článků, jakožto čl. 24 MS OECD, kde je
zakotven princip zákazu diskriminace, který říká, jak uvádí V. Sojka: „státní příslušníci
a stálé provozovny podniků smluvního státu nesmějí být při zdaňování příjmů podrobeni
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tíživějšímu a nevýhodnějšímu zdanění a s ním spojeným povinnostem pouze z důvodu
svého zahraničního bydliště nebo sídla nebo odlišného občanství.“123 Nebo-li, podle slov
jiných autorů, diskriminačním chováním se chápe rozdílné zacházení s osobami na
nesmyslném, irelevantním a nahodilém základě, tudíž zákaz diskriminace značí stejné
nebo neutrální zacházení se všemi osobami.124
Dále za velmi důležité články lze považovat čl. 25 a čl. 26 MS OECD. Podle čl.
25 může daňový subjekt v zemi své daňové rezidence požadovat nápravu jeho zdanění ve
smluvním státě, pokud takové zdanění neodpovídá uzavřené smlouvě. Jedná se o zásadu
řešení sporů dohodou. Konkrétně čl. 25 odst 3 MS OECD stanoví: „Příslušné úřady
smluvních států se budou snažit vyřešit vzájemnou dohodou jakékoli obtíže nebo
pochybnosti, které mohou vzniknout při výkladu nebo aplikaci této smlouvy. Mohou se
také poradit za účelem vyloučení dvojího zdanění v případech, které tato smlouva
neobsahuje.“
Čl. 26 MS OECD se týká výměny informaci, což zavazuje smluvní strany
k tomu, aby si poskytovaly informace nezbytné k uplatňování smlouvy. Konkrétně
stanoví:„Příslušné úřady smluvních států si budou vyměňovat takové informace, jaké jsou
nutné pro provádění ustanovení této smlouvy nebo vnitrostátních právních předpisů,
které se vztahují na daně jakéhokoliv druhu ukládané jménem smluvních států, jejich
nižších správních útvarů nebo místních úřadů, pokud zdanění, které upravují, není
v rozporu se smlouvou. Výměna informací není omezená články 1 a 2.
Poněkud trochu více se budu věnovat úpravě příjmů ze zaměstnání v textu MS
OECD, jelikož se jedná o nejčastější typ příjmů fyzických osob. Příjem ze zaměstnání
je upraven v čl. 15 MS OECD.125 Do působnosti tohoto článku tedy nespadají příjmy
jako jsou tantiémy, penze a příjmy z veřejných funkcí, které jsou upravené
v samostatných článcích 16, 18 a 19 MS OECD. Cílem tohoto ustanovení je spravidlivé
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 222
123
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rozdělení daňového výnosu mezi stát rezidence a stát zdroje. V článku 15 MS OECD je
obsaženo obecné pravidlo, podle kterého odměny ze zaměstnání rezidenta smluvního
státu jsou zdaněny v tomto státě. V druhém odstavci článku 15 MS OECD je popsána
výjimka z pravidla, podle kterého, pokuď rezident smluvního státu vykonává zaměstnání
ve státě druhém, než ve státě rezidence, může být příjem z tohoto zaměstnání zdaněn tam,
a to za splnění všech následujících podmínek najednou:


Příjemce je přítomen ve státě kde vykonává zaměstnání během jednoho nebo více
období, které nepřekročí 183 dní v jakémkoliv 12 měsíčním období začínajícím
nebo končícím v příslušném daňovém roce,



Odměny jsou placeny zaměstnavatelem nebo za zaměstnavatele, který není
rezidentem v druhém státě,



Odměny nejdou k tíži stálé provozovny, jíž má zaměstnavatel ve druhém
smluvním státě.
Důvodem pro zavedení těchto pravidel je zajištění symetrie v mezinárodním

zdaňování.126 K první podmínce, komentář k MS OECD konkrétně k čl. 15 MS OECD
stanoví, co lze počítat do 183 denní lhůty.127 V každém případě se do této lhůty započítává
každý započatý den, včetně dnů které poplatník stráví na území druhého státu i mimo
pracovní dni, tj. i ve dnech jakými jsou dovolená, víkendy, nemoci, státní svátky, školení
apod. Výjimkou z tohoto pravidla je přejezd přes druhý stát, v rámci cesty mezi dvěma
body ležícími mimo tento druhý stát. Také mohou nastat komplikace v případě znění
textu, kdy odměny jsou placené zaměstnavatelem nebo za zaměstnavatele, který není
rezidentem druhého státu. Proto podle komentáře mohou státy při uzavíraní SZDZ upravit
znění této druhé podmínky, v tomto znění: odměny placené zaměstnavatelem nebo za
zaměstnavatele, který je rezidentem prvního státu. Myšlenka ustanovení ohledně druhé
podmínky spočívá v tom, že příjem má být zdaněn tam, kde je odměna nebo mzda uznána
jako náklad a snižuje výsledek hospodaření. Dále MS OECD ani její komentář nedefinuje,
co lze chápat pod pojmem zaměstnavatel. Tady se dostávame do situace, kdy může potom
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v praxi docházet ke zněužití tohoto pravidla a to v případech, kdy je změstnanec
zaměstnán pracovní agenturou, která nemá sídlo v tomto druhém státě. Státy totiž
nepovažují pracovní agenturu za opravdového zaměstnavatele. V někerých smlouvách,
kterých je ČR smluvní stranou, je tento článek doplněn o právě chybějící definici, podle
které zaměstnavatel je „osoba, která má právo na vykonanou práci, a která nese
odpovědnost a riziko spojené s vykonáváním práce.“128 K poslední třetí podmínce, která
stanoví, že odměny nejdou k tíží stalé provozovny je nutno poznamenat komentář D.
Nerudové, že výjimka z tohoto základního pravidla se nevztahuje na odměny, které by
mohly vést k odpočtu při samotném výpočtu zisku stálé provozovny nacházející se ve
státě výkonu zaměstnání.129
Ustanovení čl. 15 lze nejlépe objasnit na následujícím příkladě:
Příklad č. 6
Český zaměstnavatel vysílá svého zaměstnance, daňového rezidenta ČR ve smyslu čl. 4
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a SR, na práci do SR. Tento
zaměstnavatel tak jako i zaměstnanec musí sledovat tři faktory, které rozhodují o tom, zda
příjem zaměstnance bude podléhat zdanění v ČR nebo na SR.
Zhodnocení: v případě, že pobyt zaměstnance na SR přesáhne celkem 183 dní
v jakémkoliv 12 měsíčním období začínajícím nebo končícím v příslušném daňovém roce,
náleží právo zdanit příjem SR od zahájení pracovní činnosti, přičemž základem daně jsou
veškeré příjmy plynoucí z titulu tohoto zaměstnání v Kč, EUR a půjde s největší
pravděpodobností o povinnost pro poplatníka podat daňové přiznání v SR. Příjem
českého rezidenta bude podléhat zdanění v SR také v případě, jestliže mu bude jeho příjem
vyplácen přímo slovenským zaměstnavatelem, u něhož bude zaměstnán. A nejčastějším
případem který může nastat je ten, když je český rezident vyslán do SR na práci do stálé
provozovny. V tomto případě náleží právo na daň od počátku výkonu zaměstnání SR, není
už nutno počítat 183 dňové období.

Viz Čl.14 bod 4. Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
128
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Příklad č. 7
Český zaměstnavatel vysílá svého zaměstnance, daňového rezidenta SR na práci do SR.
Zhodnocení: v tomto případě náleží právo na zdanění SR, neboť se nejedná o zaměstnání
v zahraničí ale ve státě, kde je zaměstnanec rezidentem.
Jak již bylo popsáno výše, v souvislosti s čl. 15 MS OECD, MS OECD kromě
samotného textu zahrňuje také komentáře, pozorování a výhrady. Smlouvy a komenáře
vydáva OECD v anglickém a francouzském jazyce, český překlad zatím vydán nebyl. MS
OECD má jenom doporučený formát textu bez právní závaznosti jak již na národní tak i
na mezinárodní úrovni. Její použití je ponecháno na volnému uvážení, není povinná ani
pro členy OECD, je jakýmsi vodítkem pro uzavírání smluv mezi smluvními partnery.
Komentáře jsou důležité jako pomocný výkladový prostředek, nejedná se o přímý pramen
práva a závazný právní předpis. ČR nevyplývá mezinárodní závazek řídit se komentáři
k MS OECD. Text MS OECD spolu s Komentáři poskytují podrobný návod sjednávání
takových smluv a především jejich interpretaci. Podstatnou roli komentářů vidí M.
Vyškovská při řešení sporů ohledně výkladů smlouvy o zamezení dvojího zdanění když
uvádí: „je tedy podle mého názoru vhodné ke komentáře platném v roce sjednání dané
smlouvy ve sporných případech přihlížet.“130 Důležité je ale upozornit, že v případě
komentářů je nutno přihlížet na takové znění textu komentářě, které existovalo
v okamžiku uzavření příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Toto potvrzuje i
správní praxe v ČR. V české judikature se ke komentářům vyjádřil i Nejvyšší správní
soud ve svém rozsudku ze dne 10. února 2005 čj. 2 Afs 108/2004 ve kterém uvádí: „Ležíli posouzení daňové povinnosti na daňovém subjektu (ten je povinen daň sám vypočítat a
uhradit), musí být daňová povinnost stanovena jednoznačně. Nelze předpokládat a po
daňovém subjektu požadovat jako chování právním řádem předepsané, že daňový subjekt
bude sledovat a respektovat pozdější dohody, pokud se nestanou součástí mezinárodní
smlouvy, podle níž je daňová povinnost posuzována (a tedy nebudou vnitrostátně právně
závazné), či pozdější praxi závazně nevyjádřenou a navíc jdoucí v rozporu s definicí
VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího
správního soudu a Conseil d'Etat (Francie). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str.
29
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pojmů obsažených ve smlouvách.“131 Co se týče pozorování, ty se týkají posouzení
komentářů MS OECD, kdežto výhrady posuzují přijetí textu členskými státy.
Přínos MS OECD je obrovský, přináší daňovou jistotu a to hlavně tím že:


Řeší situace dvojité rezidence



Definuje druhy zdanitelného příjmu



Určuje právo na zdanění mezi členskými státy



Poskytuje konkrétní pravidla určujíci zdroj příjmů



Jedná se o mezinárodně akceptovanou smlouvu



Pomáhá při interpretaci pojmů



Zabraňuje ad hoc rozhodnutím daňových úřadů
Smlouva také určuje přerozdělení daňových příjmů, připouští také další benefity

jako např. reciproční vynětí (např. příjem z letecké přepravy), obsahuje speciální
ustanovení minimalizujíci přeshraniční daňové konflikty. Obsahuje také speciální
ustanovení zamezujíci daňovou diskriminaci a pomáhá daňovému plánování
přeshraničních transakcí. Hlavním cílem smluv o zamezení dvojího zdanění je podle R.
Rohatgi vyloučení nebo zmírnění břemena dvojího zdanění, vyloučení diskriminačního
zdanění a podpora daňových úřadů při jednání případů souvisejících s daňovými úniky.132

3.3 Daňový rezident podle Modelové smlouvy OECD o zamezení
dvojího zdanění
Jedním ze základních cílů MS OECD je určit, ve kterém státě bude mít poplatník
neomezenou daňovou povinnost, čili určit stát, ve kterém bude poplatník daňovým
rezidentem. Vyřešení této otázky je obzvlášť důležité za situace, kdy si víc než jeden stát
činní nárok na neomezenou daňovou povinnost poplatnika. Určení rezidentury má kromě

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.2.2005, č.j. 2 Afs 108/2004 - 106. In:nssoud ČR [cit.
19. 1. 2016]. Dostupné z WWW:<
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2004/0108_2Afs_0400106A_prevedeno.pdf>
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stanovení daňových povinnosti vliv i na podmínky pro uplatnění odečítatelných položek,
položek snižujících základ daně a jiné.133 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění,
následující modelovou smlouvu OECD, definují daňové rezidenty tak, jak je vymezuji
vnitřní předpisy smluvních států, jestliže se toto vymezení opírá o pojmy jako bydliště,
stálý pobyt, místo vedení a jiné podobné kritérium.
Pro správné pochopení významu MS OECD je důležité mít na paměti princip
proporcionality těchto mezinárodních smluv, který zjednodušeně znamená, že tyto
smlouvy nesmějí zakládat nové povinnosti relevantním poplatníkům (daňovým
rezidentům smluvních států), ale pouze je mohou od těchto povinností (daných
vnitrostátním právem) oprostit. Z pohledu mezinárodního zdanění ma daňový poplatník
povinnost jenom tehdy, pokud je ta dána vnitrostátní úpravou a zároveň není eliminována
MS OECD.
Proto je na prvním místě nutno proveřit, zda je fyzická osoba rezidentem podle
vnitrostátní legislatívy daných států. V případě, že z daňové legislatívy smluvního státu
rezidenství poplatníkovi nevyplývá, nemůže se stát rezidentem ani prostředníctvím MS
OECD.
Čl. 4 odst. 1 MS OECD bývá označen pod názvem Rezident nebo Daňový
domicil a stanoví: „Výraz rezidentem smluvního státu označuje pro účely této smlouvy
každou osobu, která je podle právních předpisů tohoto státu podrobena v tomto státě
zdanění z důvodu svého bydliště, trvalého pobytu, místa vedení, nebo jakéhokoliv jiného
podobného kritéria, a rovněž zahrnuje tento stát a jakýkoliv nižší správní útvar nebo
místní úřad tohoto státu. Tento výraz však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobená
zdanění v tomto státě pouze z důvodu příjmů ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam
umístěného.“
Nevede-li použití vnitrostátních právních předpisů k určení rezidentství neboli
osobní daňové příslušnosti a také v případech, kdy dva nebo více smluvních států na
základě své vnitřní legislatívy považuji poplatníka sa svého daňového rezidenta, je
v tomto momentě potřeba přistoupit k aplikaci čl. 4 odst. 2 MS OECD, je-li mezi státy
uzavřena. Ten stanoví posloupnost pravidel jak postupovat v těchto případech a v pořadí
133
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v jakém jsou vyjmenovány a to až do chvíle, kdy je spolehlivě určená rezidence
poplatníka v jenom jednom z daných státu. Podívejme sa na tato pravidla neboli kritéria
v souladu s českou legislativou a MS OECD, kdy je ČR její smluvní stanou. Kritéria jsou
následující:
V případech, když je poplatnik považován za rezidenta dvou států, tak je
rezidentem toho státu, ve kterém má k dispozici stálý byt. Sálý byt není ve MS OECD
definován. Podstatné také je, že pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění
definici určitého termínu neobsahuje, podle posledního odstavce článku 3 MS OECD se
použije definice z vnitřního daňového zákona smluvního státu který smlouvu aplikuje,
platného v době, kdy se smlouva aplikuje. Pokud je definice obsažena v daňovém zákoně,
použije se podle tohoto článku přednostně tato definice před definicí z obecného práva.
Jak již byla výše zmíněna definice stálého bytu podle ZDP, ta je chápána podobně i v
komentářích k MS OECD a může se jednat o vlastní dům, pronajatý byt nebo pronajatou
místnost. Jedná se jenom o takové místo bydlení, které má dlouhodobý charakter, tudíž
které není pronajaté za účelem pracovních cest, rekreace apod.
Jestliže má poplatník stálý byt v obou smluvních státech, nastupuje druhé
kritérium kterým je centrum životních zájmů. Podle tohoto kritéria je zásadní určit, ke
kterému z obou států má poplatník užší osobní a ekonomické vztahy. Nutno je si všímat,
kde má poplatník rodinu, kde vykonává zaměstnání nebo podnikání, kde má zřízené
bankovní účty, kde se účasní kulturních, sportovních a jiných aktivit. Také výpis
z bankovního účtu a četnost plateb z tohoto účtu, místo vydání průkazů jako občanský,
řidičský, platby za spotřebovanou energií apod. mohou potvrdit tyto skutečnosti. Na
všechny tyto okolnosti musí být nahlíženo komplexně. I v případě, kdy si poplatník
uchová byt v jednom státě po tom, co si pořídil byt v jiném, může prokazovat, že si
uchoval středisko svých životních zájmů v tomto státě, ve vazbě na svoji rodinu apod.
V neposlední řadě podle V. Sojky může mít pro určení centra životních zájmů význam i
subjektivní vyjádření poplatníka o jeho budoucích úmyslech ohledně dlouhodobého
životního zakotvení.134Toto kritérium je velice objektivní a záleží na poplatníkovi jak je
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schopen prokázat existenci relevantních skutečností potvrzujících centrum životních
zájmů.
V případě, že je obtížné zjistit, kde se nachází skutečné středisko životních zájmů
poplatníka, popř. poplatník nemá stálý byt v žádném z obou států, nastupuje třetí
kritérium, a tím je rozhodujíci místo, kde se poplatník obvykle zdržuje. Podobně jak tomu
bylo u stálého bytu, MS OECD také nedefinuje, co se chápe pod pojmem obvyklé
zdržování. Použije se tedy ve významu, jakým ho chápou vnitrostátní předpisy, a tím je
v ČR doba přesahující minimálně 183 dní v kalendářním roce. U této skutečnosti je nutno
uvést rozsudek Městského soudu v Praze čj. 28 Ca 355/98-25 vydaný dne 12. 3. 1999,
který podle názoru Mgr. Magdalény Vyškovské opomněl princip subsidiarity ZDP k MS
OECD. Ve svém rozsudku Městský soud v Praze k problému určení daňové rezidence
uvedl: „Ustanovení mezinárodní smlouvy upravují otázku daňového rezidentství odlišně
od z. č. 586/1992 Sb. a podle ust. § 37 z. č. 586/1992 Sb., mají přednost před tímto
zákonem. V uvedené mezinárodní smlouvě pak jsou upravena konkrétní hlediska určující
postavení daňového rezidenta vymezující osobu, která takovým daňovým rezidentem není.
Žádným z nich však není hledisko pobytu či zdržování se na území jednoho ze smluvních
států po dobu více než 183 dnů v kalendářním roce.“135Také podle názoru Ing. Zuzany
Rýlové, PhD. není rozhodujícím kritériem obvyklého zdržování se pobyt trvající
minimálně 183 dní, ale může se jednat i o pobyt kratší, který ale musí trvat dostatečně
dlouhou dobu.136 Prokazování skutečnosti obvyklého zdržování se v dnešní době
především v rámci absence přeshraničních kontrol Shengenského prostoru je velmi
obtížné. Jako důkazní prostředek ale mohou poplatníkovi posloužit letenky, výpisy a
platby bankovními kartami, vstupenky na kulturní akce, účty za telefon, apod.
Jestliže ani podle místa obvyklého zdržování se není možné zjistit rezidenturu
státu poplatníka, nastupuje další kritérium, a tím je občanství. Poplatník je rezidentem
toho státu, jehož je státním občanem. Výjimkou je USA, kde podle vnitrostátní legislatívy
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je každý občan USA daňovým rezidentem Spojených států navždy, tj. po celou dobu
trvání občanství.
V neposlední řadě, když ani podle kritéria občanství není možné určit rezidentství
poplatníka, protože je občanem více států nebo žádného z nich, dohoda na úrovni
kompetentních orgánů států, obvykle ministerstev financí, určí, ve kterém státě je
poplatník rezidentem. Tady se nabízí uvést až téměř neuveřitelné ustanovení smlouvy o
zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Japonskem, ve kterém je určení
rezidentury poplatníka ponecháno výslovně na dohodě států.137
Osoba je rezidentem obou států smlouvy o zamezení dvojího
zdanění podle vnitrostrátních úprav Smlouvy o zamezení dvojího
zdanění

Kritérium:
Stály byt

V jednem ze států

zde je rezidentem

V žádném ze států

V obou státech
Kritérium: Středisko
životních zájmů

V jednem ze států

zde je rezidentem

Nelze určit

Kritérium: obvykle
zdržování se

V jednem ze států

zde je rezidentem

V jednem ze států

zde je rezidentem

V obou nebo v žádnem ze států

Kritérium: Státní
občanství

Viz Čl. 4 odst. 2 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení
dvojího zdanění v oboru daní z příjmů č. 46/1979 Sb.
137
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V obou nebo v žádném ze států

Dohoda smluvních stran

Obrázek č. 3: Určení daňového rezidentství podle MS OECD o zamezení dvojího zdanění,
vlastní zpracování

Příklad č. 8
Příklad určení daňového rezidentsví podle vnitrostátní právní úpravy a aplikaci
ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pan Jan Navrátil je českým státním
občanem, na území ČR má zřízen stálý byt, kde žije se svojí manželkou. Na území SR se
zdržuje minimálně 200 dní v kalendářním roce, kde vykonává vedoucí kontrolní a
inženýrskou činnost na strojích dodávaných jeho českým zamestnavatelem.
Zhodnocení: abychom vyřešili rezidentství pana Nováka, podíváme se do českého ZDP a
slovenských daňových předpisů. Podle ZDP je pro určení daňové rezidence rozhodující
kritérium bydliště tedy jeho stálý byt, proto podle znění ZDP je daňovým rezidentem ČR.
Podle slovenského zákona o daních z příjmů se za rezidenta považuje poplatník, který má
na území SR trvalý pobyt nebo se na území SR obvykle zdržuje. Podle této definice je pan
Navrátil poplatníkem s neomezenou daňovou povinností (rezidentem) i v SR. Aplikací
vnitrostátních právních předpisů lze konstatovat, že v tomto případě nastane konflikt
duální rezidence. Zde přichází na řadu aplikace čl. 4 odst. 1 smlouvy o zamezení dvojího
zdanění uzavřené mezi ČR a SR138, který určuje, že pan Navrátil je daňovým rezidentem
ČR a to za použití prvního kritéria, stálého bytu. Další kritéria v tomto případě už
nebudou brána v potaz.
Pro účely smluv koncept „rezident smluvního státu“ více funkcí a je důležitý
z těcho důvodů. Slouží především:
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K určení osobní působnosti smluv,



K řešení problémů v případě, kdy je potřeba použít smlouvu jakožto
důsledek dvojité rezidence,



K řešení problémů jakožto výsledku zdanění ve státě rezidence a ve státě
zdroje.139
Domnívám se, že je nutné zdůraznit, že kritéria definující daňového rezidenta

vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění je nutno konfrontovat s českým
zákonem o daních z příjmů a v něm vymezenou definicí daňového rezidenta v §2 ZDP. I
když smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají přednost před národní úpravou, tj.
v případě ČR před ZDP, často v praktickém životě dochází k chybě, kdy se opomíjí text
smlouvy o zamezení dvojího zdanění a mechanicky se nahlíží jenom na znění defince
daňového rezidenta v ZDP a to i v případě osob ze smluvních států, což v konečném
důsledku může vést k chybnému určení daňové rezidence.
Závěrem je nutno podotknout, že MS OECD obsahuje speciální článek č. 24, který
jedná o zákazu diskriminace neboli „zásadě rovného zacházení“ nebo i jinak „zásadě
rovného nakládání“. Podle této zásady nesmí dojít k zněvýhodňování poplatníka z důvodu
státní příslušnosti tj. státní příslušníci druhého smluvního státu nesmí být vystaveni
horšímu zdanění a méně příznivému nakládání. Toto pravidlo se podle čl. 24 odst. 6
použije nejenom na daně, které jsou předmětem smlouvy, ale naopak na veškeré daně
ukládané smluvními státy, proto je zde zjevný dopad smlouvy i na daně nepřímé a
převodní.

3.4 Další modely a multilaterální dohody
V mezinárodním daňovém prostředí jsou modelové smlouvy o zamezení dvojího
zdanění OECD a OSN dominující, ale kromě nich byly uzavřené i jiné modely a
multilaterální dohody. Jedním ze států, který je toho příkladem je USA. Ministerstvo
financí Spojených států amerických vytvořilo svojí vlastní verzi modelové smlouvy o
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zamezení dvojího zdanění, která byla oficiálně publikovaná v květnu 1976. Tato verze
s menšími změnami byla vydaná v roce 1977 jako Americký model. Tento model je
základem pro všechny bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění které USA
uzavírá. Poslední revize tohoto modelu byla publikována v roce 2006. Dalším státem,
který si vytvořilo vlastní model, bylo Nizozemí. Tento model vychází ze základů modelu
OECD, upravuje ale určitá specifika týkající se Nizozemí. Mezi severskými státy Dánskem, Fínskem, Švédskem, Islandem a Norskem byla v roce 1966 uzavřena
skandinávská úmluva (angl. Nordic Convention on Income and Capital) k zamezení
dvojího zdanění v oblasti příjmů a majetku. Vztahuje se také na Faerské ostrovy a oblast
Aland. Jako další příklad mnohosranných úmluv slouží Andský pakt (1971) mezi Bolivií,
Čile, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou, Arabský pakt (1973) a Smlouva
západoafrického ekonomického společenství (1984). Další mnohostranná smlouva o
zamezení dvojího zdanění CARICOM (angl. Caribbean Community) byla uzavřena
v roce 1994 mezi státy v karibské oblasti. Smluvními stranami jsou Antigua, Barbados,
Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Jamajka, Montserrat, Sv. Kitts a Nevis, Sv. Lucia,
Sv. Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago. Tato smlouva jako jediná zakotvuje princip
exkluzivního zdanění ve státě zdroje a výslovně popírá právo státu rezidentury poplatníka
na zdaňování celosvětových příjmů.140Mnohostranné smlouvy byly uzavřeny i mezi státy
afrického kontinentu, což potvrzuje uzavřená mnohostranná smlouva o zamezení dvojího
zdanění příjmů mezi Čadem, Gabonem, Středním Kongem a Francouzskou rovníkovou
Afrikou v roce 1957 a v roce 1961 byla uzavřena mnohostranná smlouva o zamezení
dvojího zdanění příjmů z movitého majetku mezi Beninem, Pobřežím slonoviny,
Nigerem a Burkinou Faso.141 Nicméně ze všech existujících modelů se nejvíce využívá
modelová smlouva OECD jako předloha smluv o zamezení dvojího zdanění i když USA
trvají na uzavírání jejich modelové smlouvy v případě, že jsou jednou ze smluvních stran.
Vedle smluv o zamezení dvojího zdanění, které upravují zdaňování příjmů a
majetků, u kterých nějčastěji dochází k dvojímu zdanění, je zdanění některých
specifických druhů příjmů upraveno v jiných mezinárodních smlouvách, ke kterým patří
NERUDOVÁ, Danuše [online] Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v Evropě a ve světě [cit.
15.3.2015]. Dostupné z WWW:< http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d3724v5055smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneniv-evrope-a-ve-svete/>
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smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací142 a smlouvy o
zamezení dvojího zdanění příjmů z mezinárodní letecké, námořní a silniční dopravy.
Za zmínku stojí i snahy o zjednocení problematiky dvojího zdanění na půdě států
Evropské Unie. Standardizace v oblasti nepřímých daní, zejména daně z přidané hodnoty,
dosáhla vysoké úrovně. Co se týče oblasti daní přímých, tady nadále ale platí princip
subsidiarity, „tj. přímé zdanění se řídí legislativou jednotlivých zemí a regulační opatření
na komunitární úrovni lze vztáhnou pouze k opatřením, jež jsou podstatná pro výkon
jednotného vnitřního trhu.“143 K realizaci nedochází formou sladění daňových systémů,
což by členské státy vnímaly jako zásah do jejich státní suverenity, ale formou úpravy
základu daně z příjmů právnických osob, jakým je stanovení základních pravidel pro
výpočet základu daně. Konkretní daňové zatížení je pak výsledkem rozhodnutí
jednotlivých členských států. V roce 2011 byl Evropskou komisí zveřejněn první návrh
směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob.
Nicméně, Evropská komise již nějakou dobu pracuje na sjednocení daňových systémů
v rámci Evropské Unie a je zvažováno vytvoření Evropské konvence o zamezení
dvojího zdanění (angl. The EU Model Tax Convention), vycházející z MS OECD. Tento
model byl Evropskou komisí představen v roce 2002. Tato smlouva by po podpisu všemi
členskými státy Evropských společenství nahradila dosud existující bilaterální smlouvy
mezi členskými státy. Návrh konvence se vyznačuje následujícími skutečnostmi, jak
uvádí D. Nerudová: konvence obsahuje ustanovení smlouvy v nezbytném rozsahu
k zajištění souladu s komunitárním právem, součástí smlouvy by byla rozhodčí doložka,
všichni rezidenti i nerezidenti by mohli využívat výhod plynoucích ze smlouvy, smlouva
by obsahovala ustanovení zakotvující zneužití smlouvy, smlouva by obsahovala jedinou
metodu k zamezení dvojího zdanění - metodu vynětí.144 Vzhledem k tomu, že základem
V současné době jsou uzavřené dvě dohody v oblasti zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědické a
darovací. Jedná se o Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 31/2000 Sb. m. s o sjednání smlouvy
mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a
darovacích a Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v
oboru daně dědické a darovací, č. 253/1993 Sb. Vzhledem k tomu, že daň dědická a darovací byla v ČR
zrušena k 1.1.2014, jedná se o použití těchto smluv neaktuální.
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evropské modelové smlouvy je MS OECD a nutnost sladit model se SFEU ještě nebyl
vyřešen, tak tento model uvnitř Evropské unie nebyl doposud zrealizován.

3.5 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění z pohledu práva České
republiky
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou inkorporovány do českého právního řádu
na základě čl. 10 Ústavy ČR. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou mezinárodní
smlouvy a jako takové se řídí zásadami zakotvenými ve Víděnské úmluvě o smluvním
právu (vyhláška č. 15/1998 Sb., o Víděnské úmluvě o smluvním právu). Jak již bylo
vzpomenuto, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou tedy nadřazeny
zákonu o daních z příjmů a budou použity přednostně bez ohledu na to, kdy byl zákon o
daních z příjmů přijat. „Smlouvy zakotvují závazná práva a povinnosti smluvních stran
podle mezinárodného práva veřejného.“145 Posláním mezinárodních smluv je tedy
„zprostředkovaně, prostředníctvím státu, upravovat právní poměry vnitrostátních
subjektů práva čili jednotlivců.“146 Jenom státní orgány disponují přímými smluvními
právy a prostředky podle mezinárodního práva, jelikož smlouvy jsou dohody uzavřené
mezi alespoň dvěma státy a ne mezi dvěma poplatníky (fyzickými nebo právnickými
osobami). Poté, co jsou mezinárodní smlouvy inkorporovány do vnitrostátního práva,
jsou závazné pro poplatníky a daňové orgány, jsou vynutitelné a poplatník disponuje
právy a povinnostmi na základě těchto smluv. Jak tvrdí Z. Rylová, i když má mezinárodní
smlouva vyšší právní sílu než daňový zákon, nikdy nemůže stanovit daňovou povinnost
nad rozsah stanovený vnitrostátními právními předpisy.147
V této souvislosti je vhodné zmínit vývoj uzavárání SZDZ Českou republikou
v historickém kontextu. Uzavírání smluv o zamezení dvojího zdanění zahájila

145

ROY ROHATGI. Basic international taxation. London [u.a.]: Kluwer Law Internat, 2002, str. 19

146

TÝČ, Vladimír. Právo mezinárodních smluv. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995, str 80

147

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012, str. 27

76

Československá republika již v meziválečném období.148 První státy, se kterými
Československá republika uzavřela smlouvy o zamezení dvojího zdanění byly Rakousko
(1922), Německo (1923), Maďarsko (1924) a Polsko (1925). Důvody, které vedly k těmto
smlouvám byly jak historické tak i ekonomické. Všechny tyto smlouvy se vztahovaly na
oblast všech přímých daní. Kromě těchto komplexních smluv uzavírala Československá
republika ještě smlouvy, které se týkaly jenom vybraných oblastí přímého zdanění.
K dalším jednáním přistupilo Československo až v 70. letech 20. století, a to
především s cílem snížit izolaci Československa v ekonomické oblasti od vyspělého
západního světa. K prvním smlouvám patřily smlouvy s Nizozemím (1974), Francií
(1975), Rakouskem (1979) a Německem (1983). Něteré tyto smlouvy již pozbyly
platnosti a byly nahrazeny novými smlouvami. Všechny tyto smlouvy uzavřené v 70.
letech 20. století byly ovlivněné MS OECD. V roce 1979 uzavřela Československá
republika dvě multilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění s bývalými zeměmi
Rady vzájemné hospodářské pomoci. Konkrétně se jednalo o smlouvu o zamezení
dvojího zdanění právnických osob (Předpis č. 49/1979 Sb.), kdy účastníky smlouvy byly
Československo, Bulharsko, Maďarsko. Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Německá
demokratická republika a Sovětský svaz. Druhou multilaterální smlouvou, kterou ČR
podepsala, byla smlouva se státy Rady vzájemné hospodářské pomoci o zamezení dvojího
zdanění fyzických osob (Předpis č. 30/1979 Sb.) Smlouva se vztahovala na příjmy a
majetek fyzických osob majících trvalé bydliště v některém ze smluvních států. Jak uvádí
D. Nerudová, podle těchto smluv se právo na zdanění rozdělovalo mezi stát trvalého
bydliště poplatníka a stát zdroje příjmu či majetku.149 Těmito smlouvami již v současné
době není ČR vázana vůči žádnému státu.
V 80. letech byly uzavřeny první smlouvy ovlivněné MS OSN. Jedná se o
smlouvy např. se Srí Lankou (1979), Kyprem (1980) nebo Čínou (1987). Počet smluv
v 90. letech 20. století nebyl dostačujíci vzhledem k rozvoji tržní ekonomiky. Po rozdělení
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 218
148

149

NERUDOVÁ, Danuše, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v Evropě a ve světě, Daně a právo v

praxi., 2008, Praha: Adore, roč. XII, č. 6, 1x měsíčně, ISSN 1211-7293, dostupné z WWW:<
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d3724v5055-smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni-vevrope-a-ve-svete/?search_query=$index%3D798>
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Československé republiky a vzniku samostatné ČR bylo převzetí dosud uzavřených
smluv bezproblémové. Následující období se neslo ve znamení uzavírání smluv o
zamezení dvojího zdanění a až do současnosti má ČR uzavřených 85 smluv.150 Přehled
všech platných smluv k datu 5.2.2016 lze nalést v příloze č. 1.
Poslední vývoj vede k tomu, že se MS OSN využívá jen zřídka a v současné době
ČR uzavírá smlouvy jenom na bázi modelu OECD s tím, „že jsou v některých případech
sjednána ustanovení obsahující prvky modelu OSN.“151 Tímto se rozširuje počet
uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění a také dochází k renegociaci smluv, kdy
staré smlouvy nevyhovují novým požadavkům. Je potřeba rozlišovat mezi platností a
účinností smlouvy. Smlouva je platná poté, co dají k ratifikaci souhlas zákonodárné
orgány obou stran, ratifikují je hlavy států a dojde k výměně ratifikačních listin. Až poté
dochází k její publikaci ve Sbírce mezinárodních smluv a účinnost nastává obvykle
prvním dnem kalendářniho roku následujícím po roku, kdy smlouva vstoupila v platnost.
Zpětná účinnost je jenom vyjímečná. Smlouvy jsou platné v jazykovém provedené
každého ze smluvních států a v případě sporu se používá verze anglická. Také se
v současnosti sjednává a uzavírá smlouva jenom v angličtině, přičemž se ve Sbírce
mezinárodních smluv publikuje pouze český překlad (např. smlouva s Norskem).
30. dubna 2015 vláda ČR podepsala smlouvu o zamezení dvojího zdanění
s Iránskou islámskou republikou. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost na své
schůzi ze dne 10.6.2015 doporučil Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci této
smlouvy.152 Také ještě nevstoupila v platnost smlouva o zamezení dvojího zdanění
s republikou Kosovo - uzavřenou 26.11.2013 v Kosově.153 V roce 2015 vstoupily

Ministerstvo financí České republiky. [online]. Přehled platných smluv České republiky o zamezení
dvojího zdanění k 5.02.2016. [cit.8. 2. 2016]. Dostupné z WWW<:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv>.
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SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 218
151

První čtení vládního návrhu Poslanecké sněmovně proběhlo v říjnů 2015 jako sněmovní tisk č. 484/0,
druhý čtení probhlo 26.1.2016, kdy Poslanecká sněmovna dála souhlas k ratifikaci. Smlouva zatím
nevstupila v platnost.
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Ministerstvo financí České republiky. [online]. Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu
zdanění s Kosovem [cit. 8. 2. 2016]. Dostupné z WWW: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvojizdaneni/zakladni-informace/2013/informace-k-podpisu-smlouvy-o-zamezeni-d-15262>.
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v platnost tři nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a to smlova s Kolumbijskou
republikou, s Pákistánskou islámskou republikou a Lichtenštejnským knížectvím.
K dosažení úspěšné spolupráce orgánů států ve věcech správy daňových
záležitostí nelze opomenout Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových
záležitostech. Tato úmluva byla vytvořena pod patronátem OECD a Rady Evropy a je
otevřená k podpisu od roku 1988. Do českého právního řádu byla vtělená v roce 2000,
ale v roce 2011 byla následně v právním řádu zrušena. V současnosti je v platnosti pro
ČR od 1. února 2014 a použitelná je ke zdaňovacím obdobím počínajícím dne 1.1.2015
či později.154Úmluva ve znění protokolu umožňuje tyto formy mezinárodní správní
spolupráce:


výměnu informací na žádost, automatickou a spontánní,



souběžná daňová šetření,



přítomnost při daňových kontrolách v zahraničí,



pomoc při dožádání, vymáhání včetně předběžných opatření,



doručování dokumentů.155
Úmluva se vztahuje na všechny druhy daní zakotvené právními předpisy států,

včetně příspěvku na sociální zabezpečení a ve vztahu k evropskému právu je úmluva
podřízená evropským předpisům. V současné době k úmluvě přistoupilo 71 států.156

Ministerstvo financí ČR [online]. Úmluva o vzájemně správní pomoci v daňových záležitostech [cit.
19-01-2016]. Dostupné z WWW: < http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-vymena-info-vdanove-oblasti/umluva-o-spravni-spolupraci-mcaa-crs/umluva-o-vzajemne-spravni-pomoci-v-danov>
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OECD [online] Jurisdictions participating in the convention on Mutual Administrative Assistance in
Tax Matters. Status February 2016. [cit. 1.2. 2016]. Dostupné z WWW:
<http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf>
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3.6 Srovnání české vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění a
modelové smlouvy OECD a zvláštní ustanovení některých smluv
o zamezení dvojího zdanění
Specifika českého modelu při sjednávání smluv o zamezení dvojího zdanění jsou
opřená o výhrady k MS OECD, které ČR učinila při vstupu do OECD v roce 1995 a jsou
publikovány ve Finančním zpravodaji ve formě Sdělení Ministerstva financí ke vstupu
České republiky do OECD ve vztahu k přímým daním.157 Na základě těchto výhrad si ČR
vytvořila vzorový model smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Hlavní výhrady,
publikovány ve Finančním zpravodaji ve formě Sdělení MF ČR v rocích 1996 a 2002,
jsou tyto158:
 výhrada k úpravě stálé provozovny v čl. 5 MS OECD, a to oprávnění ČR
vymezovat vznik stálé provozovny poskytováním služeb, pokud bude splňovat
určitý časový test (obvykle minimálně 6 měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním
období),
Definice stálé provozovny podle §22 odst. 2 ZDP obsahuje i službovou stálou provozovnu,
jak je definována ve výhradách a podle §37 ZDP se tato definice použije v případě, že
smlouva o zamezení dvojímu zdanění nestanoví jinak.
 výhrada se dotýká zdaňování zisků sdružených podniků. Jedná se o oprávnění
nezačleňovat do smluv čl. 9 odst. 2 MS OECD a bránit tak možnosti
„zrcadlových“ úprav základu daně v případě, že jej daňové orgány smluvního
státu zvyšují z důvodu zjištění nesprávně nastavených převodních cen,

TÝČ, Vladimír. Právo mezinárodních smluv. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995, str. 71
Jak uvádí V. Týč, podle teorie mezinárdného práva výhradami rozumíme „jednostranné prohlášení státu
směřující k vyloučení závaznosti určitých ustanovení smlouvy pro tento stát, tedy ke změně právních
následků těcho ustanovení“.
157

Ministerstvo financí České republiky [online] Sdělení MF ČR ke vstupu ČR do OECD ve vztahu
k daním přímým, č. 251/15 082/96, Finanční zpravodaj, 1996 č. 4 [cit. 20-01-2016], dostupné z WWW:<
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/FZ_4-1996.pdf>
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Ministerstvo financí České republiky [online] Sdělení k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení
dvojího zdanění z roku 2002, č.j. 494/1 173/2003, ze dne 7. ledna 2003, Finanční zpravodaj 2003 č. 8 [cit
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 výhrada k čl. 12 MS OECD zdaňovat licenční poplatky u zdroje a pod daňový
režim licenčních poplatků zahrnout i platby programového vybavení (tj.
nezahrnout je pod autorská práva),
 výhrada k čl. 12 MS OECD oprávnění zdaňovat v ČR v režimu licenčních
poplatků příjmy nerezidentů z používání průmyslového, obchodního nebo
vědeckého zařízení (movitých věcí).159
 výhrada k čl. 14 MS OECD jako právo ČR zdaňování jednotlivců provádějících
profesionální služby nebo jiné činnosti nezávislé povahy, budou-li přítomni v
České republice po dobu nebo doby překračující v souhrnu 183 dny v jakémkoliv
dvanáctiměsíčním období, i když nebudou mít k dispozici stálou provozovnu pro
provádění takových služeb nebo činností. Vzhledem k tomu, že tento článek byl
z MS OECD úplně vypuštěn v roce 2000 je jenom na dohodě smluvních stran
úprava nezávislých povolání.
Většinu popsaných výhrad se ČR při uzavíraná smluv o zamezení dvojího zdanění
podařilo obhájit. S ohledem na popsané výhrady k MS OECD můžeme nalést ve
smlouvách o zamezení dvojího zdanění, kterých jednou stranou je ČR, i jiné odlišnosti,
které s výhradami nesouvisí. Proto popíši některá specifika, která zaujala mou pozornost.
Česko- americká smlouva160 ve svém čl. 4 zakotvuje možnost orgánům ČR považovat
za daňového rezidenta Spojených států občana USA anebo cizince s legálním povolením
k trvalému pobytu v USA, pouze má-li tato osoba podstatnou přítomnost nebo stálý byt
nebo obvyklý pobyt ve Spojených státech. Je tomu proto, že Spojené státy považují za
své rezidenty všechny své občany a držitele zelené karty. Česko-Japonská smlouva161
v čl. 4 neřeší zase situace, kdy má poplatník bydliště v obou smluvních státech. Pro tyto
případy smlouva odkazuje na dohodu orgánů příslušných států o určení daňového
domicilu. Česko-Německá smlouva162 v případě bydliště fyzické osoby v obou
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 221
159

GEBAROWSKÝ, Jiří (ed.). Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Praha: Linde, 1998, Smlouva s
USA, str. 4
160160

GEBAROWSKÝ, Jiří (ed.). Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Praha: Linde, 1998, Smlouva s
Japonskem, str. 3
161

GEBAROWSKÝ, Jiří (ed.). Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Praha: Linde, 1998, Smlouva s
Německem, str. 3
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smluvních státech pro určení daňového rezidentství fyzických osob používá kriterium
stálého bytu, potom střediska životních zájmů a obvyklého pobytu. V této smlouvě tak
chybí kritérium státního občanství. Pokud by se však rezidentství nedalo určit dle
předchozích kritérií, postupovalo by se podle článku 25 smlouvy. Některé smlouvy o
zamezení dvojího zdanění výslovně definuji územní oblasti na které se smlouvy vztahují.
Česko- Dánská smlouva163 ve svém čl. 3 stanovuje, že výraz Dánsko nezahrnuje Faerské
ostrovy a Grónsko. Ale podle čl. 26 je umožněno rozšířit působnost smlouvy na
kteroukoliv oblast Dánska, která je z působnosti vyjmuta, v celém rozsahu nebo
s jakýmikoli nezbytnými úpravami, která je z působnosti vyjmuta. V čl. 30 ČeskoNizozemské smlouvy164 je stanoveno, že smlouva může být rošířena na oblasti Surinam
nebo Nizozemské Antily nebo na obě tyto země. Specifikem Smlouvy mezi ČR a
Honkongem165 je už samotný fakt, že smlouvu ČR neuzavřela s druhým státem, ale se
zvláštní administratívní oblastí Číny, a proto se i ve smlouvě používá termín smluvní
strana a ne smluvní stát. Některé další smlouvy o zamezení dvojímu zdanění obsahují
omezení některých výhod, čímž se sleduje zabránění zneužití smluv, tj. smluvní strany se
domluvily na neposkytnutí některých zvýhodnění. Tak tomu je např. v Česko-Izraelské
smlouvě166, kde je omezení výhod upraveno v čl. 25, podle kterého se jedná o oprávnění
příslušného úřadu smluvního státu po konzultaci s úřadem druhého smluvního státu
odepřít výhody vyplývající ze smlouvy jakékoli osobě nebo ve vztahu k jakékoli
transakci, jestliže by podle jeho názoru poskytnutí těchto výhod znamenalo zneužití
smlouvy. V některých smlouvách je zakotvena pomoc mezi orgány smluvních států při
vybírání daně. To se týče např. Česko-Norské smlouvy167- v čl. 26 není pomoc mezi
GEBAROWSKÝ, Jiří (ed.). Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Praha: Linde, 1998, Smlouva s
Dánskem, str. 3
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státy v oblasti vybíraní daňových pohledávek omezena čl. 1 a 2 tj. pomoc se nevztahuje
jenom na rezidenty a daně z příjmů.
Zajímavá situace je ohledně smlouvy mezi ČR a Srbskem a Černou Horou. Dne
8.9.2009 byl podepsán nový Protokol mezi vládou ČR a vládou republiky Srbsko. Tento
nový protokol se týká už jenom republiky Srbsko, i když se ve vzájemných daňových
vztazích mezi ČR a Černou Horou i nadále aplikuje smlouva č. 88/2005 Sb.m.s. uzavřená
v roce 2005. Pro úplnost lze uvést, že v oblasti zamezení dvojího zdanění mezi ČR a
republikou Kosovo je v současnosti bezesmluvní stav.168

3.7 Daňová politika přímých daní v Evropské Unii a judikatura
Soudního dvora Evropské unie
Daňová suverenita je jedním ze základních svrchovaných práv členských států
Evropské Unie.169Daňová politika na půdě států Evropské Unie patří mezi nejvíce citlivé
oblasti vůbec. Co si lze představit pod pojmem daňová politika? J.Široký ji
charakterizuje jako „ praktické využívání daňových nástrojů k ovlivňování ekonomických
a sociálních procesů ve společnosti.“170 Daně, jelikož ovlivňují příjmy členských států,
jejich státní rozpočty, tvorbu cen, reprezentují také suverenitu vlád a jakýkoli zásah do
daňové politiky vlády států pociťují jako omezení jejích suverenních práv. Proto je rozvoj
daňové politiky především zaměřen na hladké fungování jednotného trhu a harmonizace
v daňové oblasti je zaměřená na daně nepřímé, než-li přímé. Společně s daňovou
harmonizací státy EU zaměřují svojí pozornost na boj s daňovými úniky a vyhýbání se
daním. Harmonizace nepřímých daní je zakotvená již v čl. 93 Smlouvy o založení
KYSELÁK, P., Nový protokol mezi Českou republikou a Srbskem, Daně a právo v praxi. 2011,
Praha: Adore, 1996, roč XV, 1 x měsíc, č. 6, ISNN 1211-7293., str. 37
168
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Unie.
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Evropského společenství (dále také „SES“) z roku 1957. Ohledně přímých daní se
ztotožňuji s názorem D. Nerudové, která uvádí, že ačkoliv harmonizace přímých daní
není přímo zakotvena v žádném článku Zakládající SES, lze ji dovozovat nepřímo
z článku 94 SES.171Dle dalšího autora I. Kotlána, harmonizaci přímých daní lze odvodit
i nepřímo výkladem čl. 175 odst. 2 písm. a) SES a i z čl. 12 SES zakazujícího jakoukoliv
diskriminaci na základě státní příslušnosti.172K problematice přímých daní se ještě vázal
čl. 293 SES, podle kterého mohly členské státy zahájit jednání za účelem zamezení
dvojího zdanění. Současné platné SEU a SFEU žádný odkaz na oblast přímých dani
neobsahují. Harmonizace přímých daní EU je ale politickým problémem a protože
z těchto důvodů harmonizace není možná, přijímají státy EU doporučení OECD týkající
se přímého zdanění.173 I když přímé daně zůstavají ve výhradní kompetenci členských
států, EU stanovila některé harmonizované normy pro zdanění fyzických a právnických
osob. Podstatým prvkem daňové harmonizace jsou základní svobody EU: volný pohyb
zboží, služeb, osob a kapitálu. V současnosti není daňová harmonizace cílem EU, jak
tomu bylo po založení Evropských společeství, ale se jedná spíše o nezbytný nástroj
k dosažení fungujícího jednotného trhu. „Již není usilováno o harmonizaci sazeb, jak
tomu bylo dříve, ale o sjednocení daňových základů, tudíž jedná se pouze o strukturální
harmonizaci.“ 174Z tohto důvodu současná daňová politika EU sleduje tři hlavní cíle“:


Stabilitu daňové kapacity členských zemí,



Bezproblémové fungování jednotného trhu,



Podporu růstu zaměstnanosti.“175

NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2., aktualiz. vyd. Praha:
ASPI, 2008, str. 29
171

KOTLÁN, Igor. Daňové zatížení a struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi OECD a EU
a legislativní změny ve smyslu de lege ferenda. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010, str.
80
172
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KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, str.

98
NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2., aktualiz. vyd. Praha:
ASPI, 2008, str. 65
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Ibid., str. 30
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Cíle daňové politiky jsou obsaženy ve sdělení Komise pod názvem Daňová
politika v Evropské Unii- priority pro následující roky.176Komise pravidelně zveřejňuje
zprávy v daňové oblasti a nastávající daňové otázky, které je potřeba řešit. Poslední
taková zpráva byla zveřejněná za rok 2013177a zahrnuje informace ohledně přímého a
nepřímého zdanění, daňových únicích a vyhýbání se daňovým povinnostem, daňové
koordinaci, rozhodnutích o státní daňové podpoře a řízení pro porušení povinnosti.
Politická činnost v oblasti přímeho zdanění s ohledem na zdanění fyzických osob
zahrňuje směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (2003/48/ES) ve
znění směrnice 2014/48/EU, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů
z úspor v podobě úrokových plateb, cílem které je zamezit krácení daně osobám, kterým
plynou úrokové příjmy z jiných členských států, sdělení o zdanění dividend,178 sdělení o
odstranění

daňových

překážek při přeshraničním

vyplácení

zaměstnaneckých

důchodů179, návrh o dani z finančních transacích180a směrnice 2008/7/ES o nepřímých
daních z kapitálových vkladů. Dne 24. března 2014 přijala Rada EU směrnici
2014/107/EU, kterou se mění směrnice EU o zdanění příjmů z úspor (2011/16/ES), cílem
které je odstranění některých nedostatků původní směrnice, především posílení pravidel
týkajících se výměny informací o příjmech z úspor. Směrnice také dává větší možnost
členským státům k efektívním zásahům proti daňovým podvodům a daňovým únikům.

176

Communication from the commission to the council, the European parliament and the economic and
social committee [online], Tax policy in the European Union priorities for the years ahead, (2001/C
284/03), dne 10.10.2001, [cit. 21.01.2016], dostupné z WWW:<
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0260:FIN:EN:PDF>
177

European Commission [online] Activities of the European Union (EU) in the tax field in 2013, [cit. 2101-2016], dostupné z WWW:<
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/report
_activities_2013_en.pdf>
Směrnice Rady 2014/48/EU ze dne 24.3.2014, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů
z úspor v podobě úrokových plateb. Dostupné z WWW:< http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=celex:32014L0048>
178

179

Communiction from the Commission to the Council, the European parliament and the Economic and
social committee, The elimination of tax obstacles to the cross-border provision of occupational pension.
Dostupné z WWW: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0214:FIN:EN:PDF>
180

Proposal for a Council Directive of 28 September 2011 on a common system of financial transaction

tax and amending Directive 2008/7/EC. Dostupné zWWW:<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ami0087>
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Členské státy byly povinny implemetovat tuto směrnici vnitrostátním právním předpisem
do 1. ledna 2016.181Průlomovou směrnici byla směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. 12.
1977, o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých
daní. Cílem této směrnice byla především snaha zamezení vyhýbání se daňovým
povinnostem a daňovým únikům. Tato směrnice byla několikrát novelizována a následně
nahrazena směrnici novou, kterou je směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011
o správní spolupráci v oblasti daní a zrušení směrnice 77/799/EHS, která je v současnosti
nahrazena již výše vzpomínanou směrnicí rady 2014/107/EU. Nová úprava by měla
stanovit jasnější pravidla spolupráce mezi členskými státy a vztahuje se na přímé i
nepřímé daně, vyjma daně z přidané hodnoty, cel, spotřebných daní a na povinné
příspěvky na sociální zabezpečení.. V současnosti probíhá harmonizace přímých daní
spíše prostřednictvím tzv. negativní harmonizace.182 Podle ní členské státy nečiní
vnitrostátní opatření na základě směrnic ale na základě vlivu judikatury SDEU. SDEU
vynesl mnoho rozsudků o přímém zdanění občanů EU. Jejich příklady budou uvedeny
níže. I když jsou rozhodnutí SDEU závazná pro strany sporu, v konečném důsledku je
jejích dopad daleko širší - důvodem toho je fakt, že SDEU kromě rozhodutí v meritu věci
věnuje mimořádnou pozornost i rozsáhlému zdůvodnění, které podává i obšírnou
interpretaci souvisejících ustanovení norem unijního práva.183 V současnosti roste počet
případů dotýkajících se přímých daní hlavně daní z příjmů fyzických osob řešených
SDEU, což svědčí o rostoucí možnosti domáhání se ochrany práv u SDEU v této
oblasti.184 Nelze opomenout i zásadu rovného nakládání podle čl. 12 SES185. Četná
judikatura SDEU zakládá velkou část svých rozhodnutí na porušení právě této zásady.
V ČR bude tato směrnice inkorporována do vnitrostátní právní úpravy zákonem, kterého vládní návrh
kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a ruší zákon č. 330/2014
Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní,
(vládní návrh č. 934/15) je ve schvalovacím procesu.
182
NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2., aktualiz. vyd. Praha:
ASPI, 2008, str. 86
181

BRYCHTA,K.- POLÁK, M.-SVIRÁK, P. Vybraná judikatura Soudního dvora EU a zdaňování příjmů
fyzických osob, Poradce, 2011, č. 6, str. 26
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Ibid.
Autoři vádějí nárust počtu řešených případů ve věcech přímých daní. V letech 1988-1997 ESD vydal
jenom dvacet rozsudků, v období 1998-2007 to už bylo 101 rozsudků.
Podle první věty čl. 12 SES: „V rozsahu působnosti této smlouvy a bez újmy jejím zvláštním
ustanovením se zakazuje veškerá diskriminace založená na státní příslušnosti.“
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Vzhledem k tomu, že se ČR pohybuje v legislativním prostoru EU, je povinná
zohledňovat primární i sekundární právo EU. Harmonizaci přímých daní týkajících se
právnických osob se v této práci věnovat nebudu, vzhledem k předmětu rigorozní práce
a jejímu zaměření na fyzické osoby.
Výběr z některých rozsudků SDEU, neboli dříve označovaného Evropského
soudního dvora (dále také „ESD“) týkajících se mezinárodního zdanění fyzických osob:

 Případ Finanzamt Köln-Altstad vs. Schumacker č. C-279/93186
Předmětem případu je zdaňování příjmů fyzických osob. Dotčeným článkem byl čl. 39
(původný čl. 48) SES týkající se volného pohybu pracovníků.
Popis případu: Stěžovatel, pan R. Schumacker byl občan a daňový rezident Belgie,
centrum jeho životních zájmů bylo v Belgii, kde žila jeho rodina, zaměstnán byl v SRN
a příjmy měl jenom ze zaměstnání ze SRN. V SRN byl považován za daňového
nerezidenta, čímž mu nebylo umožněno provést roční zúčtování daně a rozdělení příjmů
na manželku, uplatnit daňové odpočty a slevy, které podle německých daňových zákonů
byly aplikovatelné jenom pro rezidenty. V tomto případě se řešily diskriminačně
nastavené podmínky pro nerezidenta vs. rezidenta SRN.
Rozsudek ESD: ESD ve svém rozsudku uvedl, že výše uvedený postup daňových orgánů
SRN byl v rozporu se svobodou volného pohybu pracovníků a v případě, že poplatník
obdrží ve státě, kde je nerezidentem většinu svých příjmů, musí s ním být daňově
zacházeno stějně jako s rezidentem vzhledem k tomu, že stát daňové rezidence, ve kterém
poplatník nepobírá příjmy, není v pozici aby mohl zohlednit osobní a rodinnou situaci
v oblasti daní z příjmů.

Zpracováno dle: Rozsudek ESD v případu Schumacker ze dne 14. února 1995, č. C-279/93, [cit. 2101-2016], dostupné z WWW:< http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C279/93&td=ALL>
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 Případ Finanzamt Lüdenscheid vs. Persche č. C-318/07187
Předmětem případu: zdaňování příjmů fyzických osob. Dotčeným ustanovením bylo
ustanovení čl. 56 (bývalý článek 73b) SES týkající se volného pohybu kapitálu.
Popis případu: Pán Persche byl daňovým rezidentem SRN. Věnoval věcný dar sanatoriu
umístněného v Portugalsku, které dle tamních zákonů mělo statut dobročinné organizace.
Následně požadoval v SRN možnost odečtu příslušné částky daru v daňovém přiznání,
což mu německé daňové orgány neumožnily.
Rozsudek ESD: ESD ve svém rozsudku uvedl, že došlo k porušení jedné ze základních
svobod a to volný pohyb kapitálu, který se netýká jenom ekonomického pohybu kapitálu
a také ohledně formy daru ESD konstatoval, že je irelevantí, jestli se jedná o dar naturální
nebo finanční.

 Případ Skatteministeriet vs. Vestergaard č. C-55/98188
Předmětem případu: je zdaňování fyzických osob. Dotčeným ustanovením byl čl. 49
(bývalý článek 59) SES týkající se poskytování služeb.
Popis případu: Pán Vestergaard byl dánský auditor a dánský daňový rezident, žijící a
pracujíci v Dánsku. Účasnil se školení auditorů v Řecku organizováno řeckou firmou, ale
tyto náklady na školení mu dánskými daňovými úřady nebyly uznány jako daňově účinné
náklady.
Rozsudek ESD: ESD vé svém rozsudku uvedl, že výše uvedený postup dánských
daňových úřadů byl v rozporu se svobodou poskytování služeb a Dánsko muselo odstranit
ze své daňové soustavy výše uvedené diskriminační opatření, jelikož se podle názoru
ESD má nákup jak domácích tak i zahraničních služeb posuzovat stejně.

Zpracováno dle: Rozsudek ESD v případu Persche ze dne 29. ledna 2009, č. C-318/07, [cit. 21-012016], dostupné z WWW:< http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-318/07>
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Zpracováno dle: Rozsudek ESD v případu Vestergaard ze dne 28. října 1999, č. C-55/98, [cit. 22-012016], dostupné z WWW:< http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-55/98>
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 Případ Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin vs. Gilly č. C-336/96189
Předmětem případu: daň z příjmů fyzických osob. Dotčeným ustanovením je čl. 39
(původní čl. 48) týkající se volného pohybu pracovníků a čl. 293 (tento se v současné
právní úpravě už nevyskytuje) týkající se odstranění dvojího zdanění.
Popis případu: Manželé Gilly byli učitelé, pán Gilly- francouzský státní občan učil ve
Francii, paní Gilly- německo-francouzská státní občanka učila v příhraničním území
Německa. Podle Německo-Francouzské smlouvy o zamezení dvojího zdanění byla paní
Gilly zdaňována v Německu, rovněž byla zdaňováná i ve Francii a Francie povolovala
zápočet daně zaplacené v Německu. Podle stěžovatelky, paní Gilly, tento zápočet činil
méně, než činila daň zaplacená v Německu.
Rozsudek ESD: ESD rozsudkem potvrdil skutečnost, že členské státy jsou oprávněny
stanovit kritéria pro zdaňování příjmů a majetku za účelem zamezení dvojího zdanění, a
v dotčeném případě jednalo o rozdílné kritérium zdaňování příhraničního poplatníka či
nikoliv, zaměstnance veřejného nebo soukromého sektoru apod. Ohledně aplikace
prostého zápočtu ESD potvrdil, že cílem smlouvy o zamezení dvojího zdanění není
zajistit, aby poplatník nebyl podroben vyššímu/nižšímu zdanění v jedném či druhém státě,
ale cílem smlouvy je zabránění dvojímu zdanění stejného příjmu.

 Případ Finanzamt Neukölln-Nord vs. A. Gerritse č. C-234/01190
Předmětem případu: je zdaňování fyzických osob. Dotčeným ustanovením je čl. 49
(bývalý čl. 59) Smlouvy týkající se poskytování služeb.

Zpracováno dle: Rozsudek ESD v případu Gilly ze dne 12. května 1998, č. C- 336/96, [cit. 22-012016], dostupné z WWW:< http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-336/96>
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Zpracováno dle: Rozsudek ESD v případu Gerritse ze dne 12. června 2003 č. C-376/03, [cit.22-012016], dostupné z WWW:< http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-234/01>
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Popis případu: Nizozemský herec se účastnil představení v SRN, kde mu byla vyplácena
odměna a na základě Německo-Nizozemské smlouvy o zamezení dvojího zdanění byla
tato odměna zdaněna srážkovou daní z hrubé částky. Stěžovateli nebylo umožněno
odečíst si související náklady z dosaženého příjmu, čímž jeho skutečné daňové zatížení
kvůli vyššímu základu daně bylo vyšší, než by tomu bylo u daňového rezidenta, i když
by byly oba zdaňováni stejnou sazbou daně.
Rozsudek ESD: ESD vé svém rozsudku uvedl, že výše uvedený postup daňových orgánů
SRN byl v rozporu se svobodou poskytování služeb a nařídil SRN zavést možnost
uplatňování výdajů i pro daňové nerezidenty. Na základě toho SRN zavedla tuto možnost
a to i na případy, kdy jsou nerezidentům vypláceny úroky a licenční poplatky.

 Případ Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen
buitenland te Heerlen vs. D č. C-376/03191
Předmětem případu: zdaňování příjmů fyzických osob. Dotčeným ustanovením je čl. 56
(bývalý článek 73b) Smlouvy týkající se volného pohybu kapitálu a povinnosti aplikace
doložky nejvyšších výhod (angl. Most-Favoured-Nation-Ttreatment).
Popis případu: Pan D. byl daňovým rezidentem SRN, kde měl také bydliště a 90% jeho
majetku bylo soustředeno v SRN. 10% jeho majetku bylo lokalizováno v Nizozemí. Podle
Nizozemského daňového systému podléhaly dani z majetku (angl. net wealth tax)
všechny fyzické osoby s bydlištěm i bez bydliště v Nizozemí, tj. i nerezidenti, pokuď měli
v Nizozemí lokalizován majetek. Dále podle nizozemského zákona měli rezidenti
možnost uplatnit snížení základu daně, na co nerezidenti měli nárok jenom v případě, že
alespoň 90% jejich majetku se nacházelo na území Nizozemí. Pan D. se domníval, že
výše uvedená právní úprava je jak v rozporu s čl. 56 a 58 Smlouvy ohledně volného
pohybu kapitálu, tak i s Německo-Nizozemskou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění.
Rozsudek ESD: ESD se ve svém rozsudku odvolal na případ Schumacker a konstatoval,
že situace osob podléhajicích dani z příjmů je podobná situaci osob podléhajícich dani

Zpracováno dle: Rozsudek ESD v případu D ze dne 5. července 2005 č. C-376/03, [cit 22-01-2016],
dostupné z WWW:< http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-376/03>
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z majetku. Také ESD neshledal porušení čl. 56 a 58 SES volného pohybu kapitálu, které
nebrání právní úpravě, na jejmíž základě členský stát nepřiznává nerezidentům možnost
snížení základu daně, pokuď mají podstatnou část svého majetku ve státě svého bydliště.
Můžeme tedy dojít k závěru že není diskriminační, když stát odmítne uplatnění slevy na
dani, která je aplikovatelná jenom pro daňové rezidenty.

 Případ Hughes de Lasteyrie du Saillant vs. Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie č. C-9/02192
Předmětem případu: byl tzv. exit taxation193 a dotčeným ustanovením čl. 43 SES týkající
se svobody usazování.
Popis případu: Pán Lasteyrie byl francouzský daňový rezident, který se přestěhoval do
Belgie. Podle francouzské právní úpravy, francouzskému daňovému rezidentovi po
opuštění rezidence mohly být zdaněny nerealizované výnosy z cenného papíru, pokuď
nebylo požádáno o odložení zdanění daňovým rezidentem až do momentu prodeje
cenných papíru, což pán Lasteyrie neudělal.
Rozsudek ESD: ESD ve svém rozsudku konstatoval, že taková právní úprava ve
francouzském daňovém právu nebyla v souladu s čl. 43 SES, kdy členský stat bránil
svému státnímu příslušnikovi ve výkonu základní svobody. ESD také konstatoval, že
sporná úprava nepodporuje ani proklamovanou soudržnost a také zamítl tvrzení, že
účelem této právní úpravy bylo bránění daňovým únikům. Také ESD shledal možnost
odložení zdanění nepřiměřeným.

Zpracováno dle: Rozsudek ESD v případu Hughes de Lasteyrie ze dne 11. března 2004 č. C-376/03,
[cit 22-01-2016], dostupné z WWW:< http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-9/02>
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Exit taxation: rozumí se tím, zdaňování kapitálových příjmů ukládané státem, kdy poplatník přesouvá
daňovou rezidenci nebo osobný majetek do jiného státu.
Exit taxation and the need for co-ordination of Member States' tax policies. Dostupné z WWW: <
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/com(2006)825_en.pdf>
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4. Nástroje a metody vyloučení dvojího zdanění

4.1. Obecný pohled
Lze říct, že mezinárodní dvojí případně vícenásobné zdanění jednoho příjmu na
dvou nebo více různých místech tento příjem výrazně snižuje a v důsledku toho dochází
k vyššímu daňovému zatížení poplatníka, což ma velkou mírou dopad na poplatníka a
jeho zájem o podnikání. To není ani v zájmech států, jejichž snahou je, aby poplatníci
podnikali a aby investoři přispívali svou ekonomickou činností k rozvoji států. Proto státy
z důvodu zamezení dvojího zdanění, a to formou jeho vyloučení nebo alespoň zmírnění,
přijmají nástroje, kterými mohou být:


Jednostranná opatření



Dvoustranná opatření



Vícestranná opatření194- jedná se o mezinárodní dohody uzavřené mezi více než
dvěma státy o zamezení dvojího zdanění. V sedmdesátých letech 20. století bylo
uzavřeno ve světě více takových mezinárodních dohod.195
Podívejme se na dvě základní opatření, a to jednostranné vnitrostátní opatření

z pohledu českých právních předpisů a dvoustranné mezinárodní opatření z pohledu
mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jejichž smluvní stranou je ČR.

ČR uzavřela v minulosti dvě vícestranné smlouvy a to obě s bývalými státy RVHP. První byla
publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 30/1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o
zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou
republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou
republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou
republikou a Svazem sovětských socialistických republik a druhá pod číslem 49/1979 Vyhláška ministra
zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi
Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou
republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou
republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik. Obě
smlouvy již nejsou účinné a postupně byly nahrazeny smlouvami novými.
194

195

International tax glossary. Rev., 2nd ed. /. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation,
c1992, str. 167, např. Andská daňová dohoda (1971), Arabská daňová dohoda (1973), Nordická dohoda
(1984), daňová dohoda států západní afriky (1984)
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4.2 Jednostranná opatření- podle českých právních předpisů
Lze říct, že státy samy se snaží svými vnistrostátními opatřeními zmírnit
nepříznivý dopad i vnitrostátního zdanění. Podstatou jednostranných opatření je taková
úprava ve vnitrostátních daňových předpisech, která obsahuje ustanovení o zamezení
dvojího zdanění jednostranně, z vůle států bez ohledu na reciprocitu jiných států. Typicky
se tato opatření vstahují pouze na rezidenty státu. Obvykle stát umožňuje svým
rezidentům započíst na tuzemskou daňovou povinnost daň z příjmů, která byla zaplacena
v jiné zemí podle tamních daňových předpisů.196Také se může jednat o osvobození od
zdanění příjmů již jednou zdaněných v zahraničí,197případně může nastat i situace taková,
že dojde k osvobození od zdanění i takového příjmu ze zahraničí, ze kterého nebyla reálně
daň zaplacena. V těchto případech se jedná o jednostranné opatření na straně státu
rezidenta. Dle tvrzení J. Tůmy a J. Báči „jednostranné opatření může provést i stát zdroje
příjmu a to tím, že se vzdá zdanění tohoto příjmu plynoucího rezidentovi jiného státu.“198
Problematika vyloučení dvojího zdanění je v českých právních předpisech
upravena v §38f ZDP „Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí“. Dle tohoto
ustanovení lze metody zamezení dvojího zdanění uplatnit pouze tehdy, když český
rezident dosahuje příjmy ze státu, se kterým má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení
dvojímu zdanění.
Co se týče příjmů z nesmluvních států, lze se nejčastěji setkat se třemi základními
metodami:


u některých příjmů z těchto států je paušálně povolena metoda vynětí s výhradou
progrese,



nebo u příjmů z těchto států je paušálně povolena metoda prostého zápočtu,

Metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí byla v ČR možná do 1.1.2001 u všech druhů
příjmů z výjimkou příjmů ze závislé činnosti.
196

Do 1.1.2001 byly v ČR osvobozeny od daně příjmy rezidentů ze závislé činností vykonávané
v zahraničí.
197

BÁČA, Jan a Jan TŮMA. Přímé daně při aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění. 1. vyd. Praha:
Management Press, 1994, str.14
198

93



anebo je alespoň umožněno uplatnit daň zaplacenou ve druhém státě (u zdroje)
jako daňový výdaj.199
V případě, že český rezident dosahuje příjmy z „nesmluvního státu“, tj. ze státu,

se kterým ČR nemá uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, nelze v daňovém
přiznání, které rezident podává v ČR ze svých celosvětových příjmů, uplatnit žádnou
z metod zamezení dvojího zdanění. Jedinným benefitem je aplikace ustanovení §24 odst.
2 písm. ch) ZDP, dle kterého si český daňový rezident může daň z příjmů zaplacenou
v bezesmluvním státě uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (náklad), a to ve zdaňovacím
období (popř. období, za něž je podáváno daňové přiznání) nebo v období následujícím
po zdaňovacím období (popř. následujícím období, za něž je podáváno daňové přiznání).
Jednou z podmínek je, že se jedná o příjmy, které se i v ČR zahrňují do základu daně
resp. do samostatného základu daně podle §20b ZDP. Druhou z podmínek je, že mezi
státem rezidenta a státem zdroje není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění.
Důvod časového posunu je proto, že v době podávání daňového přiznání v ČR totiž ještě
není známá výše zahraniční daňové povinnosti. Podobnou situaci upravuje §6 odst. 13
ZDP týkající se příjmů ze závislé činnosti vykonávané v bezesmluvním státě. Daň
zaplacená v zahraničí je tedy nákladem v ČR:


pokud se vztahuje k příjmům zahrňovaným do základu daně,



v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v ČR,



v období následujícím po dotčeném daňovém období.200
Jak je patrné, v současnosti nemá ČR žádné vnitrostátní opatření, jímž by

jednostranně umožnila vyloučit dvojí zdanění v případě, kdy neexistuje se státem zdroje
příjmu smlouva o zamezení dvojího zdanění. Metoda zahrnutí daně do daňově
uznatelných výdajů sice negativní dopad dvojího zdanění zmírní, ale k částečnému
dvojímu zdanění přesto dojde.

DĚRGEL, M , Mezinárodní zdanění příjmů, Daně a právo v praxi, 2009, Praha Adore, roč. XIV, 1x
měsíčně, č.12, str. 8
ISSN 2464-6873, dostupné z WWW:< http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d7958v10613mezinarodni-zdaneni-prijmu/
199

200

KLEIN, Štěpán a Karel ŽÍDEK. Mezinárodní daňové plánování. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, str. 133
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Ustanovení ZDP týkající se „smluvního státu“ upravují situaci odlišně a to tak,
že příjem ze závislé činnosti ze smluvního státu lze snížit o daň zaplacenou z tohoto
příjmu ve smluvním státě v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost
podle §38f ZDP v bezprostředně předchozím zdaňovacím obdobím. Tento doplňek se
vztahuje na smluvní státy, kde se zároveň uplatňuje metoda prostého zápočtu.
Poněkud vyjímečný postup se dostal do ZDP zákonem č. 216/2009 Sb.201, na
základě kterého se metoda vynětí s výhradou progrese upravená v §38f odst. 4 ZDP,
paušálně aplikuje za určitých níže popsaných podmínek. Aplikace tohoto ustanovení je
podmíněno na případy kdy je zaměstnání českého rezidenta vykonávano:


na území smluvního státu,



tyto příjmy ze závislé činnosti byly v příslušném smluvním státě zdaněny (není
rozhodujíci jakou formou, jestli zálohově nebo při „ročním zúčtování“ či podáním
daňového příznání v zahraničí).

Toto ustanovení se vztahuje i na české rezidenty, kteří zaměstnání vykonávají v rámci
stálé provozovny umístněné ve smluvním státě a zaměstnavatelem je poplatník uvedený
v §2 nebo v §17 ZDP. Vzhledem k lineární sazbě aktuálně platné pro daň z příjmů
fyzických osob, daná metoda vynětí s výhradou progrese ztrácí význam a jedná se vlastně
o metodu úplného vynětí.
Toto ustanovení dává poplatníkovi také možnost výběru použití opatření k
vyloučení dvojího zdanění podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění,
pokuď je to pro něj výhodnější v daném případě. Je potřeba si uvědomit, že tato možnost
výběru metody se netýká zaměstnanců, českých daňových rezidentů, vyslaných do jiného
státu, ve kterém nemají stálou provozovnu. Typickým příkladem je vyslaný zaměstnanec
do jiného státu, kde je zřízena jenom kancelář, což obvykle není považováno za stálou
provozovnu. V těchto případech bude poplatník vždy nucen použít metodu zamezení
dvojího zdanění platnou podle příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu
zdanění.

201

Toto ustanovení bylo možné aplikovat i zpětně pro zdaňovací období roku 2008
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Ustanovení §38f odst. 4 ZDP je přínosné především pro ty rezidenty ČR, kteří
vykonávají zaměstnání ve státech, které mají ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění
zakotvenou metodu prostého zápočtu, jakými jsou např. SR, Irsko, SRN, Rakousko
apod.202To lze demonstrovat na příkladě:

Příklad č.9:
Pan Novák, zaměstnanec české společnosti, pracuje na území Rakouska, kde vykonává
stavebně-montážní práce pro svého zaměstnavatele a to po dobu 200 dní v kalenářním
roce. Vzhledem k tomu, že jeho činnost v Rakousku nepřesáhne lhůtu 12 měsíců, českému
zaměstnavateli v Rakousku stálá provozovna nevznikne (dle článku č. 5 bod. 3 platné
smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Rakouskem a ČR). Délka pobytu samotného
zaměstnance překročí lhůtu 183 dnů vykonávání zaměstnání v Rakousku a proto má
rakouská strana právo jeho příjem zdanit.
Zhodnocení: v tomto případě nelze k zabránění dvojímu zdanění použít jinak výhodnější
metodu vynětí dle čl. 38f odst. 4 ZDP, protože není splněna podmínka §38f odst. 4, že
příjmy ze závislé činnosti plynou od zaměstnavatele, jenž je poplatníkem uvedeným v §2
nebo §17 ZDP. K vyloučení dvojího zdanění se tedy použije metoda zápočtu prostého
podle §38f odst. 1 ZDP v návaznosti na čl. 22 smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi
Rakouskem a ČR.
Určitou specialitou metody úplného zápočtu je ustanovení §38f odst. 12 ZDP,
týkající se příjmů úrokového charakteru. Toto ustanovení stanoví, že jestliže byla
českému rezidentovi (fyzické osobě) z uvedených příjmů v zahraničí sražena vyšší daň,
než jaká je uvedena v příslušné mezinárodní smlouvě, lze o tuto daň snížit daňovou
povinnost v ČR. Tato daň ale musí být v zahraničí sražena v souladu s právními předpisy

Viz. čl. 22 odst. 2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Rakouskem udává, že:
„Česká republika může při ukládání daní svým rezidentům zahrnout do daňového základu, ze kterého se
takové daně ukládají, části příjmu nebo majetku, které mohou být v souladu s ustanoveními této smlouvy
rovněž zdaněny v Rakousku, avšak povolí snížit částku daně vypočtenou z takového základu o částku
rovanjíci se dani zaplacené v Rakousku. Částka o kterou se daň sníži nepřesáhně tů část české daně
vypočtené před jejím snížením která poměrně připadá na příjem nebo majetek, který může být v souladu
s ustanoveními této smlouvy zdaněn v Rakousku.“
202

96

Evropského společenství, tj. v souladě se směrnici 2014/48/EU, kterou se mění směrnice
2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb.203
Co se týče definice „příjmů ze zdrojů v zahraničí pro účely vyloučení dvojího
zdanění“, ta je upravena v §38f odst. 3 ZDP jímž se rozumí příjmy (výnosy) plynoucí ze
zdrojů v zahraničí, které podléhají zdanění v zahraničí dle uzavřené mezinárodní smlouvy
a jsou snížené o související výdaje (náklady) podle českého zákona o daních z příjmů.
V případě, že u některých výdajů (nákladů) nelze prokazatelně stanovit, zda souvisí
s příjmy (výnosy) plynoucími ze zahraničních zdrojů, bude se za související výdaje
(náklady) považovat jenom jejich část. Odčitatelné položky a položky snižující základ
daně podle zahraničních právních předpisů nelze v ČR při stanovení základu daně
uplatnit. U rezidentů – fyzických osob, kterým plynuly ze zahraničí příjmy ze závislé
činnosti nebo z výkonu funkce, se základ daně navyšuje o povinné pojistné ve smyslu §6
odst. 13 ZDP. Částka připadající na zahraniční příjmy se vypočte podle pravidel pro
určení daňové povinnosti podle ZDP, nikoli podle zahraniční právní úpravy.204
Proto před vyplněním daňového přiznání v ČR je nutno zodpovědet tyto otázky:


Je mezi ČR a státem zdroje příjmu uzavřená smlouva o zamezení dvojího
zdanění?



Jestli ano, umožňuje daná smlouva předmětný příjem zdanit na území státu
zdroje?



Jaká je maximální výše zdanění tohoto příjmu podle příslušného článku smlouvy
o zamezení dvojímu zdanění?



Jakou metodu zamezení dvojího zdanění u tohoto příjmu dle příslušné smlouvy
lze uplatnit?
Z procesní stránky je potřeba podotknou, že nárok na vyloučení dvojího zdanění

uplatní poplatník na základě seznamu všech potvrzení zahraničního správce daně o

Uvedená problematika zdanění příjmů z ůspor je upravena v §38fa ZDP – pod názvem platební
zprostředkovatel a Pokyně D-282 Ministerstva financí čj. 49/51 137/2005-491, Sdělení k povinnostem
platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením
stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
ve znění Směrnice 2014/8/EU.
203

204

Viz §38f odst.2 věta druhá ZDP
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zaplacené dani v zahraničí, které má k dispozici a to v zákonné lhůtě pro podání daňového
přiznání. Jednotlivé položky seznamu musí obsahovat: stát zdroje příjmů, částku daně
zaplacenou v tomto státě, sumu v místní měně a přepočet na koruny. V případě, že
poplatník tyto doklady k dispozici nemá z důvodů např. odlišného začátku nebo délky
zdaňovacího období, musí přehled obsahovat údaje o státě zdroje zahraničního příjmu a
předpokládanou výši příjmů ze státu zdroje.

4.3 Dvoustranná opatření- podle mezinárodních smluv, kterých je
Česká republika smluvní stranou
Jak již bylo zmíněno výše, jedním z hlavních cílů uzavírání smluv o zamezení
dvojího zdanění, je zamezovat mezinárodnímu dvojímu zdanění. Děje se tak
prostřednictvím metod k zamezení dvojímu zdanění definovaných v čl. 23 MS OECD a
také v MS OSN. Kromě dvou základních metod zakotvených v modelových smlouvách,
tedy metody zápočtu a metody vynětí, se v minulosti používala ještě třetí metoda, metoda
zahrnutí daně zaplacené v zahraničí jako daňově odčitatelných výdajů (angl. deduction
method). Tuto metodu používaly státy v období vytváření svých daňových systémů a byla
akceptovatelná začátkem 20. století v období nízkých daňových sazeb. Podstatou této
metody je, že poplatník ve státě rezidence může při zdaňování svých celosvětových
příjmů zahrnout do daňově odečitatelných výdajů daně včetně daně z příjmů, uhrazené
ve státě zdroje.205 Vzhledem k tomu, že daňové sazby vzrostly až do aktuálních výší, se
tato metoda přestala používat, ale nebyla úplně eliminována.206 Některé státy, využívající
metodu zahrnutí daně zaplacené v zahraničí do daňově odčitatelných výdajů, si ji i nadále
ponechaly.207

Každá z těchto tří metod zamezení dvojímu zdanění odpovídá třem

konceptům daňové neutrality již zmíněné v kapitole 1.4, a to neutralitě při exportu

205

ARNOLD, Brian J a Michael J MCINTYRE. International tax primer. The Hague: Kluwer Law
International, c1995, str. 33
206

ROHATGI, Roy. Basic international taxation. London [u.a.]: Kluwer Law Internat, 2002, str. 208

207

ARNOLD, Brian J a Michael J MCINTYRE. International tax primer. The Hague: Kluwer Law
International, c1995, str. 29
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kapitálu, při importu kapitálu a národní neutralitě.208 Současná potřeba existence opatření
k zabránění dvojímu zdanění je bez diskuze nutná především na poli spravedlnosti a
hospodářské politiky. Nutnost nalézt takové opatření, které je odpovídající, je nicméně
kontroverzní otázka.209 Mezinárodní konsenzus byl

ale dosažen vytvořením

odpovídajících opatření k zabránění mezinárodnímu dvojímu zdanění.
Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které má ČR dosud uzavřeny, podle
Modelové smlouvy OECD obsahují tyto metody:
 Zápočet daně


Zápočet úplný



Zápočet prostý

 Vynětí příjmů ze zdanění


Úplné vynětí



Vynětí s výhradou progrese
o Varianta tzv. vrchní dílek (příjem dosažený v tuzemsku je zařazen nad
příjmy dosažené v zahraničí)- tuto variantu doposud uzavřené smluvy
o zamezení dvojího zdanění, kde je ČR smluvní stranou, neobsahují,
o Varianta zprůměrování- tuto variantu doposud uzavřené smluv o
zamezení dvojího zdanění, kde je ČR smluvní stranou, obsahují.

„Hlavní rozdíl mezi oběma metodami spočívá v podstatě v tom, že metody vynětí
pracují s příjmy, zatímco metody zápočtu se samotnou daní.“210
ČR ve svých smlouvách o zamezení dvojího zdanění uplatňuje převážně metodu
vynětí s výhradou progrese a metodu prostého zápočtu. Výběr metody, která se uplatní

TSILLY Dagan, National interest in the international Tax Game, Virginia Tax Review, 1998, roč. 95,
č. 5, str. 366
208

209

ARNOLD, Brian J a Michael J MCINTYRE. International tax primer. The Hague: Kluwer Law
International, c1995, str. 29
NERUDOVÁ Danuše, Kristýna ŠIMÁČKOVÁ, Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění
příjmů a majetku: stručná verze : 17. července 2008. Vyd. 1. české. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009,
str.266
210
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k zamezení dvojímu zdanění, má především vliv na výši daňového zatížení poplatníka.211
Nově uzavírané smlouvy, kde je ČR smluvní stranou, obsahují převážně metodu prostého
zápočtu, jež je ale míň výhodná než metoda vynětí. Metoda určená ve smlouvě o
zamezení dvojího zdanění se dále v konkrétním případě uplatní podle postupu detailněji
stanoveným vnitrostátním předpisem. V ČR je tento postup při uplatňování nároků na
vyloučení dvojího zdanění společně s pravidly pro výpočet daňové povinnosti obsaženy
v §38f ZDP.
S ohledem na právní systémy podle R. Rohatgi, státy kontinentálního systému
práva preferují spíš systém vynětí, kdežto státy angloamerického právního systému
preferují spíš metodu zápočtu.
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případů používají dvě metody: metoda vynětí s výhradou progrese zprůměrováním a
metoda zápočtu prostého.

4.3.1 Metody zápočtu (angl. Credit system)
Tato metoda je definována v čl. 23B MS OECD. Podle této metody je celosvětový
příjem poplatníka zdaněn ve státě jeho rezidenství (tj. příjmy ze státu rezidenství i příjmy
ze zahraničí) a následně je poplatníkovi umožněno snížit celkovou daňovou povinnost o
daň zaplacenou v zahraničí. Na poli daňové politiky je metoda zápočtu považována za
nejlepší metodu vyloučení dvojího zdanění 213 Metody zápočtu se rozlišují na:

 Metoda úplného zápočtu (angl. Full credit)
Při použití této metody lze daňovou povinnost rezidenta ČR z jeho celosvětových
příjmů snížit o celkovou daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, tj. o plnou výši této daně.
Zápočet lze ale provést maximálně do výše daňové povinnosti. Tato metoda je pro stát
VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010: praktický průvodce. 6. vyd. Praha: Grada,
2010, str. 167
211

212

ROY ROHATGI. Basic international taxation. London [u.a.]: Kluwer Law Internat, 2002, str. 209

213

ARNOLD, Brian J a Michael J MCINTYRE. International tax primer. The Hague: Kluwer Law
International, c1995, str. 41
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rezidenta nevýhodná, neboť započtením může dojít ke snížení tuzemské daňové
povinnosti o daň vztahující se i k tuzemským příjmům, neboli jestli je v zahraničí vyšší
sazba daně než v ČR, ČR se tím vzdává části nároku na daň. Jedná se proto o metodu už
překonanou, vyskytující se pouze v některých starších smlouvách o zamezení dvojího
zdanění.
Tuto metodu lze nalést také v ZDP v §38f odst. 12. V mezinárodních smlouvách
byla metoda úplného zápočtu obsažena např. ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění
uzavřené mezi ČR a Nizozemzským královstvím v čl. 25 odst. B bodě 2, a to v případě
příjmů z dividend, tantiem, licenčních poplatků, kapitálových zisků, umělců a
sportovců.214 Posledně podepsaným protokolem č. 58/2013 Sb. m. s. byla doposud
používaná metoda úplného zápočtu nahrazena zápočtem prostým.215 Jinou smlouvou o
zamezení dvojího zdanění, která obsahuje úpravu metody úplného zápočtu a kde je ČR
smluvní stranou je Smlouva o zamezení dvojího zdanění se Srí Lankou.216
Příklad č.10:
Pro zjednodušení nebudeme uvažovat nad odečítatelnými položkami a superhrubé mzdě.
Pan Novák, rezident ČR, má tyto příjmy:

Z hlediska daňových rezidentů ČR dochází ke zcela nové jednoznační úpravě v čl. 25 odstavci B
Vyhlášky č. 138/1974 o smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským
královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru dani z příjmů a majetku, ve
znění doplnění sdělením ke smlouvě č. 112/1997 Sb a č. 58/2013 Sb.m.s. V čl. 25 odstavci B
podoodstavci 1 této smlouvy je uvedena aplikace vyloučení dvojího zdanění metodou prostého zápočtu
s výhradou ustanovení vnitrostátních právních předpisů (v návaznosti na ustanovení §38F odst. 4 ZDP).
Čl. 25 odstavec B podoodstavec 2 této smlouvy obsahuje metodu vynětí v návaznosti na osvobozené
příjmy od zdanění.
214

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi
Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, publikováno ve Sb. z. č. 58/2013, dostupné
z WWW:< http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2013/sb0034-2013m.pdf>
215

Ustanovení Čl. 19 odst. 3, písm b) Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a
vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru dani
z příjmů a z majetku, puoblikováno ve Sb. z. 132/1979, dostupné z WWW:<
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv>
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Příjmy z ČR
Příjmy ze zahraničí
Základ daně celkem
Daň zaplacená v SR 19%
Daň z celého základu (15% v roce 2015)
Daňový zápočet
Daň placená v ČR
Daň placená celkem

850 000
150,000
1,000,000
28,500
150,000
28,500
121,500
150,000

Zhodnocení: Podíl domácích příjmů na celkovém základu činí 85% (850 000/1 000 000
x 100 000), přesto by bylo vybráno jenom 81% daně (121 500/150 000 x 100).
Podíl zahraničních příjmů na celkovém základu daně je 15 % (150 000/1 000 000 x 100)
a tomu odpovídá daň v ČR ve výši 22 500 Kč (150 000 x 15/100). Započtením částky 28
500 Kč by tak byla snížena celková daňová povinnost o daň vztahující se k příjmům v ČR
ve výši 6 000 Kč (28 500- 22 500).

 Metoda prostého zápočtu (angl. Ordinary credit)
V novějších smlouvách o zamezení dvojího zdanění, kterých je ČR smluvní
stranou, se vyskytuje už jenom metoda prostého zápočtu. Tato metoda, ve srovnání
s metodou úplného zápočtu, až tak výhodná pro poplatníka není. Při použití této metody
lze daňovou povinnost rezidenta ČR z jeho celosvětových příjmů snížit o daň zaplacenou
v zahraničí, avšak nejvýše o částku české daně z příjmu, která by připadala na příjmy
ze zdrojů v zahraničí. Tato maximální výše daně se vypočítá jako součin daňové
povinnosti poplatníka, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na území ČR a
ze zahraničí a čísla, které vyjde vydělením příjmů ze zdrojů v zahraničí se základem daně.
Tento základ daně nezahrnuje položky odčitatelné od základu daně a nezdanitelné části
základu daně. Pokud byla daň zaplacená v zahraničí vyšší a nebyla v celé míře započtena
na daňovou povinnost v tuzemsku, si tento rozdíl, čili případnou nezapočtenou daň,
mohou rezidenti České republiky dle §24 odst. 2 písm. ch) ZDP uplatnit jako daňově
uznatelný náklad, a to buďto ve zdaňovacím období nebo v období následujícím po
zdaňovacím období. Z toho vyplývá, že budou vyloučeny ty částky daně zaplacené

102

v zahraničí, které byly vyměřeny a zaplaceny nad rámec daňové povinnosti stanovené
podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.217
Tuto metodu obsahuje smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SR, nebo
mezi ČR a SRN (příjmy z dividend, licenčních poplatků, kapitálových zisků, tantiém a
příjmy sportovců a umělců) mezi ČR a Irskem a ČR a Rakouskem.
Metoda prostého zápočtu spolu s metodou vynětí s výhradou progrese je nejčastěji
používanou metodou zamezení dvojího zdanění ve smlouvách sjednávaných ČR.
Příklad č.11:
Pro zjednodušení nebudeme uvažovat nad odečítatelnými položkami a superhrubé mzdě.
Pan Novák, rezident ČR, má tyto příjmy:
Příjmy z ČR

850 000

Příjmy ze zahraničí

150,000

Základ daně celkem

1,000,000

Daň zaplacená v SR 19%

28,500

Daň z celého základu (15% v roce
2015)
150,000
150
000/1
Koeficient (podíl ZD ze zahraničí z 000
celkového ZD)
000=15%
Ukazatel maximálního zápočtu

0,15x150
000=22 500

Daň placená v ČR

150 000-22
500=127 500

Daň placená celkem

127 500+28
500=156 000

Zhodnocení: podíl zahraničních příjmů na celkovém základu daně je 15% (150 000/1 000
000 x100) a tomu odpovídá daň k zápočtu v ČR ve výši 22 500 Kč (150 000 x 15/100).

MIRČEVSKÁ. D. Zdaňování příjmů ve vazbě na rezidenství, Daně a finance, 2008, vydavatelství
Comenius Print, s.r.o., ročník XVI, č. 9, ISSN 1801-6006, str. 3
217
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Vzhledem k tomu, že daň zaplacená v zahraničí je vyšší, lze započítat jenom částku 22
500 Kč a výsledná daňová povinnost z celosvětových příjmů v ČR, kterou pan Novák
bude mít je 127 500 Kč ( 150 000- 22 500). Rozdíl ve výši 6 000 Kč lze uplatnit jako výdaj
v následujícím zdaňovacím období ( 28 500 - 22 500).

4.3.2 Metody vynětí (angl. Exemption system)
Metoda vynětí je jednou s metod zamezení dvojího zdanění a je definována v čl.
23A MS OECD. Podstatou metody vynětí je nezdanění příjmů ve státě, kde je jejich
příjemce rezidentem. Předpokládá se totiž, že příjmy budou zdaněny ve státě, kde je jejich
zdroj.218 Rozlišujeme metodu úplného vynětí a metodu vynětí s výhradou progrese.
Příjem ze zahraničí se vyjímá ve státě rezidence z různých důvodů:


Příjem ze zahraničí nespadá do věcné daňové působnosti ve státě rezidence,



Příjem ze zahraničí není zdanitelný podle daňového práva státu rezidence,



Příjem ze zahraničí se vyjímá z důvodu zabránění právního dvojího zdanění,



Příjem ze zahraničí se vyjímá, aby se zabránilo ekonomickému dvojímu zdanění.
K oběma druhům metod vynětí je nutno zdůraznit, že skutečnost, zda byla z těchto

příjmů v zahraničí zaplacena daň, je bezpředmětná. Stačí, že má stát zdroje příjmů ke
zdanění těchto příjmů oprávnění, tj. aby mohl být příjem vyňat ze zdanění, musí mít
zahraniční smluvní strana podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění nárok zdanění
provést. Tuto tezi lze najít i v judikatuře českých soudů, konkrétně v rozsudku Městského
soudu v Praze čj. 38 Ca 113/99-33 ze dne 20. 3. 2001, jehož právní věta zní:„Aby mohl
být příjem vyňat ze zdanění v ČR, musí se jednat o příjem, který může být v Rakousku
zdaněn podle této smlouvy, tedy o příjem, kde má Rakousko oprávnění příjem podle
smlouvy zdanit. Vzhledem k tomu, že v daném případě se jednalo o zisk žalobce, který
nevykonával svoji činnost v Rakousku prostřednictvím stále provozovny, nemohl být tento
zisk v Rakousku zdaněn, a podléhal zdanění v ČR.“

218

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012, str. 248
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S tímto principem vyplývajícim ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění koliduje
ustanovení §38f odst. 3 ZDP, podle kterého se příjmy ze zdrojů v zahraničí, rozumí příjmy
„podléhající“ zdanění. Tato formulace v ZDP na rozdíl od smlouvy o zamezení dvojího
zdanění předpokladá skutečné zdanění příjmů v zahraničí. Vzhledem k principu aplikační
přednosti mezinárodních smluv nemůže tato vnitrostátní právní úprava aplikaci metody
vynětí příjmů podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění omezit. Také může nastat
situace, že zahraniční smluvní strana příjem fakticky nezdaní. Dojde např. k využití
daňových úlev nebo daňových prázdnin poskytnutých touto zahraniční stranou.
V takovém případě může reálně nastat mezinárodní dvojí nezdanění.219

 Metoda úplného vynětí (angl. Full exemption)
Aplikací této metody se příjem ze zdrojů v zahraničí vyjímá ze základu daně, tj.
nezahrnuje se do základu daně vůbec. Stát rezidence poplatníka nebere v úvahu příjmy
ze zdrojů v zahraničí.
Tuto metodu v plném rozsahu obsahuje jenom jedna smlouva o zamezení dvojího
zdanění a to smlouva uzavřená mezi ČR a Brazilskou federativní republikou.220 Částečně
je také využita ve smlouvě uzavřené mezi ČR a SRN.221
Příklad č.12:
Pro zjednodušení nebudeme uvažovat nad odečítatelnými položkami a superhrubé mzdě.
Pan Novák, rezident ČR, má tyto příjmy:

VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010: praktický průvodce. 6. vyd. Praha: Grada,
2010, str. 167
219

GEBAROWSKÝ, Jiří (ed.). Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Praha: Linde, 1998, Smlouva s
Brazilií, str. 42
220

GEBAROWSKÝ, Jiří (ed.). Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Praha: Linde, 1998, Smlouva s
Německem, str. 14
221
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Příjmy z ČR
Příjmy ze zahraničí
Základ daně celkem
Daň zaplacená v SR 19%
Základ daně v ČR po vynětí příjmů ze SR
Daň v ČR (sazba 15% pro rok 2015)
Celkem placená daň

850 000
150,000
1,000,000
28,500
850,000
127,000
155,500

Zhodnocení: ČR se nemusí zajímat o to, jaké příjmy měl poplatník v zahraničí a jestli je
tam zdanil, protože v ČR se zdaňují jenom příjmy z ČR. Tato metoda ale není neutrální,
protože příjmy mohou v zahraničí podléhat jiné dani.

 Metoda vynětí s výhradou progrese (angl. Exemption with progression)
Aplikací této metody se příjem ze zdrojů v zahraničí vyjímá ze základu daně, ale
stát rezidenství poplatníka je bere v úvahu při stanovení daňové sazby. Tudíž zbylé vyňaté
příjmy se zdaňují sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o vyňaté příjmy.
Varianta tzv. vrchního dílku (angl. top slicing) spočívá v tom, že příjem ze zdrojů v
tuzemsku je zařazen nad příjmy se zdrojem v zahraničí. Tuto variantu však dosavadní
smlouvy, které ČR uzavřela, neobsahují.222 V ZDP ve svém § 38f odst. 7 je popsána jen
druhá varianta, a to varianta zprůměrování (angl. averaging). „Z ostatního příjmu
poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o vyňaté
příjmy ze zdrojů v zahraničí.“ Její podstatou je výpočet daňové povinnosti ze základu
daně nesníženého o vyňaté příjmy dle §16 ZDP a poté výpočet daňového zatížení.
Následně se vypočtené daňové zatížení aplikuje na příjmy se zdroje v tuzemsku, tj.
v prvním kroku se provede samotné vynětí a to před uplatněním nezdanitelných částí
základu daně a částek odčitatelných od základu daně. V druhém kroku se vypočítá daň ze
zbylého příjmu, ale sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o vyjmuté příjmy
(podíl daně k základu daně). Tato metoda je funkční jen v případě použití progresivní

KYSELÁK Pavel, Příjmy fyzických osob ze zahraničí, Daně a právo v praxi., 2011, Praha Adore,
ročník XVI, č. 1.,1x měsíčne, ISNN 1211 7293, str. 13
222
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sazby daně, jak tomu bylo v ČR podle ZDP platného do 31. 7. 2007223. Tam, kde je daň
z příjmů fyzických osob stanovená lineárním způsobem, se účinky této metody neprojeví.
Tuto metodu obsahuje např. smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi
ČR a Velkou Británií, Itálií a Španělskem, týkající se ostatních příjmů než dividend,
úroků a licenčních poplatků.
Příklad č. 13:
Pro zjednodušení nebudeme uvažovat nad odečítatelnými položkami a superhrubé mzdě.
Sazba daně bude použitá z roku 2006, což je názornější vzhledem k progresívní sazbě
daně.
o Metoda vrchního dílku.
Pan Novák, rezident ČR, má tyto příjmy:
Příjmy z ČR
Příjmy ze zahraničí
Základ daně celkem
Daň zaplacená v SR 19%

Daň z celého základu (pro rok 2006)
Daň z první části (ze zahraničí) podle
sazby v ČR
Daň placená v ČR
Daň placená celkem

850 000
150,000
1,000,000
28,500
61212+32% z
(1000000331200)=275,22
8
14544+19% z
(150000121200)=20,016
27522820016=275,212
28500+275,212
=303,412

Zhodnocení: poplatník je na tom hůře, neboť se jeho příjem z tuzemska zdaňuje vyšší
sazbou

V ČR je sazba daně z příjmů fyzických osob od 1.1.2008 jednotná. Progresívní sazba daně byla
zrušena zákonem o stabilizacie veřejných rozpočtu č. 261/2007 Sb., který novelizoval mimo jiné i §16
ZDP.
223
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o Metoda zprůměrování:
Pan Novák, rezident ČR, má tyto příjmy:
Příjmy z ČR
Příjmy ze zahraničí
Základ daně celkem
Daň zaplacená v SR 19%

Daň z celého základu (pro rok 2006)
Průměrná sazba daně
Daň placená v ČR
Daň placená celkem

850 000
150,000
1,000,000
28,500
61212+32% z
(1000000331200)=275,22
8
275228/100000
0=27,52%
850000x0,2752
=233,920
28500+233920=
262,420

Zhodnocení: tato metoda je pro poplatníka horší než metoda plného vynětí, ale výhodnější
než metoda s výhradou progrese- vrchního dílku.

4.4 Metoda zahrnutí daně zaplacené v zahraničí do nákladů
Nemohu opomenout i poslední metodu, v některých státech již nepoužívanou, a
to metodu zahrnutí daně zaplacené v zahraničí do nákladů. I když je tato metoda
technologicky jednoduchá, není pro daňového poplatníka výhodná.
Příklad č.14:
Pro zjednodušení nebudeme uvažovat nad odečitatelnými položkami a superhrubé mzdě.
Pan Novák, rezident ČR, má tyto příjmy:
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Příjmy z ČR
Příjmy ze zahraničí
Základ daně celkem
Daň zaplacená v SR 19%
Snížení celkového základu o daň ze
zahraničí

850 000
150,000
1,000,000
28,500
1 000 000-28
500=971 500
971 500 x
0,15=145 725
28 500+ 145
725=174 225

Daň placená v ČR
Daň placená celkem

Zhodnocení: tato metoda není příliš přiznivá pro poplatníky, poplatníci si její aplikací
nemohu uplatnit úlevu na dvojí zdanění v plné výši.

4.5 Závěrem k dvoustranným opatřením zamezení dvojího zdanění
Závěrem této kapitoly bych ráda sumarizovala srovnání jednotlivých metod
z hlediska jejich výhodnosti pro daňového poplatníka. To, která z metod bude výhodnější
pro poplatníka, bude záviset na více okolnostech. Také bych ráda zmínila, že smlouvy o
zamezení dvojímu zdanění, které ČR dosud uzavřela, obsahují tyto metody: úplný a
prostý zápočet, úplné vynětí a vynětí s výhradou progrese.

Metody
zamezení
dvojímu zdanění

metody vynětí

vynětí s výhradou
progrese

zprůměrováním

metody zápočtu

plné vynětí

zápočet plný

zápočet prostý

vrchního dílku

Obrázek č. 4: Přehled metod zamezení dvojího zdanění vůči rezdentům ČR (dle smluv o
zamezení dvojímu zdanění s vybranými státy), vlastní zpracování
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Okolnosti, které ovlivňuji výhodnost metod k zabránění dvojímu zdanění, jsou
různé. Podívejme se na některé z nich. V případě, že sazba daně ve státě zdroje bude nízká
nebo příjem poplatníka bude ve státě zdroje dle tamních předpisů od daně osvobozen a
nebo způsob stanovení základu daně a případně odečitatelných položek ve státě zdroje je
vůči poplatníkovi méně přísný než podle předpisů ve státě rezidence, nejvýhodnější pro
poplatníka se jeví metoda úplného vynětí. V případě metody plného zápočtu by podle
popsaných okolností nebylo co započítat.
Výhodnost metody plného zápočtu je opět závislá na výši sazby daně ve státě
zdroje a způsobu stanovení základu daně ve státě zdroje, stejně tak na existenci či
neexistenci progresivního zdanění ve státě zdroje. Bude-li ve státě rezidence daňová
sazba nižší než ve státě zdroje, tak by daň zaplacená ve státě zdroje byla vyšší, než by
byla daň ve státě rezidence ze stejných příjmů. To by vedlo ke snížení daňového příjmu
v ČR (státě rezidence).
Ve srovnání metody prostého zápočtu s metodou vynětí s výhradou progrese, je
podle mého názoru pro poplatníka výhodnější metoda vynětí s výhradou progrese. A to
ze dvou důvodů:


U metody prostého zápočtu může dojít k dalšímu zdanění zahraničních příjmů ve
státě rezidence,



U metody prostého zápočtu může být ovlivněna výše progresivní sazby daně.
Ačkoli výše progresivní sazby daně může být ovlivněna také u metody vynětí
s výhradou progrese, nicméně se tato metoda jeví i tak výhodnější. Jelikož v ČR
se progresivní sazba daně neuplatňuje, v případě použití metody vynětí vyňaté
příjmy míru zdanění ostatních příjmů nijak neovlivní.
Jak již bylo popsáno výše, mezinárodní smlouvy, kterých je ČR smluvní stranou,

obsahují převážně metodu prostého zápočtu a metodu vynětí s výhradou progrese.
Ve smlouvách uzavřených v posledních letech se objevuje především metoda prostého
zápočtu a ČR upustilo od sjednávání metody vynětí s výhradou progrese. Nicméně se
metoda vynětí považuje za metodu praktickou, protože stát rezidenta nemusí pátrat po
skutečném stavu zdanění v druhém státě. Přínosem této metody je i to, že ve všech
případech vylučuje možnost dvojího zdanění. Také ale nelze vyloučit, že její aplikací
může nastat již výše popsané dvojí nezdanění, tj. situace kdy stát zdroje je oprávněn
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příjem zdanit, ale v důsledku osvobození příjmů nebo uplatněním slev a odpočtů na dani
k faktickému zdanění nedojde. Proto se metoda vynětí vyskytuje jenom u smluv
uzavřených dříve, tedy ty, které ještě nebyly novelizovány.
Z výše uvedeného vyplývá, že konkrétní metodu vyloučení dvojího zdanění si
nelze vybrat (kromě příjmu ze závislé činnosti, kdy se podle smlouvy uplatní metoda
zápočtu, ale §38f odst. 4 ZDP připouští příjmy vyjmout). Jenom ustanovení daňové
smlouvy určuje, která metoda se na vyloučení dvojího zdanění použije. Co je možné
částečně ovlivnit, je charakter příjmů a zdroj jejich původu, přičemž zřetel bude brán i na
metodu vyloučení zdanění.224
Výhody a nevýhody dvou základních metod zamezení dvojímu zdanění lze
shrnout takto:
 Metody vynětí:


Výhody:

o Neutralita daní při importu kapitálu: tj. stejné daňové zatížení daňových
poplatníků jak ve státě zdroje, tak i ve státě rezidence,
o Umožňují aplikaci daňových zvýhodnění ve státě zdroje (slev na dani,
odečitatelných položek),
o Jsou nejméně administrativně náročné ze všech metod, stát rezidence nemusí
vykonávat časově náročný průzkum v daňové oblasti státu zdroje,225
o Poplatník nemusí jednat s finančními úřady obou dotčených států,
o Zabraňují skutečnému nebo potencionálně hrozícímu dvojímu zdanění.


Nevýhody:

o Snižují daňové příjmy ve státě zdroje,
o Stát zdroje může odmítnout uznat aplikaci určitých odečitatelných položek nebo
položek snižující základ daně,
o Je potřeba detailních finančních informací v případě použití vynětí s výhradou
progrese,
224

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012, str. 261

225

HJI PANAYI, Christiana. Double taxation, tax treaties, treaty-shopping and the European
Community. Aspen Publishers, c2007, str. 17
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o Užití těchto metod může vést k tomu, že ekonomické aktivity a příjmy z nich
vyplývající se soustředí do států s nízkou daňovou sazbou.
 Metody zápočtu:


Výhody:

o Neutralita daní při exportu kapitálu: stejný přístup k daňovým poplatníkům ve
státě rezidence,
o Vede k tomu, že aktivity nebo majetek se nesoustředí do států s nízkým daňovým
zatížením nebo do daňových rájů,
o Jednoduchá aplikace metod.


Nevýhody:

o Daňový poplatník zaplatí víc na domácích a zahraničních daních,
o Vývoz kapitálu se stáva míň atraktivní,
o Jejich aplikace je komplikovanější a jsou časově náročnejší,
o Mohou vést k přebytku zahraniční daně, která se nakonec neuplatní k zápočtu.
Výhodnost výše zmíněných metod zamezení dvojího zdanění lze seřadit následovně:
1. Metoda úplného vynětí
2. Metoda plného zápočtu
3. Metoda vynětí s výhradou progrese
4. Metoda prostého zápočtu
Historicky se uplatňování metod vyloučení dvojího zdanění v ČR u daní z příjmů
fyzických osob uplatňovalo poprvé za zdaňovací období roku 1993. Nicméně i přes
všechny složitosti které s aplikací nastaly, bylo vždy v zájmu poplatníka, aby nedocházelo
k případným nesrovnalostem a problémům. Ustanovení daňových zákonů ČR, metody
vyloučení dvojího zdanění a také i významný nárůst smluv o zamezení dvojího zdanění
kterými je ČR smluvní stanou, prošly za posledných téměř 25 let značnými změnami. To
vše vede k tomu, že znalost nejen daňových předpisů, ale i příslušných ustanovení smluv
o zamezení dvojího zdanění je potřebná. Žádoucí je také znalost v klasifikaci druhů
příjmů plynoucích ze států zdroje a použití odpovýdající metody vyloučení dvojího
zdanění.
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5. Druhy příjmů fyzických osob a daňové situace
s přeshraničním prvkem

5.1. Druhy příjmů fyzických osob podle Zákona o daních z příjmů
Podívejme se, které druhy příjmů tvoří předmět daně z příjmů fyzických osob
podle platného znění ZDP. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou podle §3
ZDP:
 Příjmy ze závislé činnosti (§6)
 Příjmy ze samostatné činnosti (§7)
 Příjmy z kapitálového majetku (§8)
 Příjmy z nájmu (§9)
 Ostatní příjmy (§10).
Jedná sa o pozitivní vymezení předmětu daně z příjmů fyzických osob, ale v §3
odst. 4, §6 odst. 7, §6 odst. 11, §7 odst. 10 ZDP je předmět daně z příjmů fyzických osob
vymezen i negativně. Důležitou skutečností týkající se pojmu příjem je, že se jím rozumí
i peněžní i nepeněžní příjem dosažený i směnou, a to platí i pro daňové nerezidenty.226
K otázce nepeněžního příjmu se váže početná judikatura.227 Příjmem tedy je především
hrubá mzda či plat, odměny, tržby z podnikání, tržby z nájmu, částky přijaté za prodej
nemovité věci, směna či bezplatné poskytnutí věcí, služeb, práv a jiných majetkových
hodnot. Příjmem se chápe i „pravidelná nebo jednorázová platba bez ohledu na to, zda
je na ni nárok.“228Tato kapitola bude přednostně sledovat příjmy fyzických osob ze
závislé činnosti a funkčních požitků a příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím

226

Viz §3 odst. 2 ZDP a §22 odst. 4 ZDP

Např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 25.10.2006 č.j. ÚS 686/05, In: Vyhledávání rozhodnutí
Ústavního soudu [online]. Ústavní soud ČR, [cit. 9. 2.2016] dostupné z WWW:<
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=52734&pos=1&cnt=4&typ=result>
227

PELC, Vladimír. Daně z příjmů: s komentářem 2015 : zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s
komentářem, účinný pro rok 2015, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
s komentářem, účinný pro rok 2015, vyhlášky, pokyny a sdělení GFŘ a MF ČR, judikatura. 15.
aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2015, str. 120
228
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stálé provozovny. Jako další krok vedoucí ke zdanění nebo nezdanění tohoto příjmu je
určení, kde se zdoj příjmu nachází.

5.2 Zdaňování příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů v České
republice
Pro lepší pochopení fungování mezinárodního zdanění považuji za důležité
nastínit systém zdanění z pohledu státu zdroje. Státy využívají svého práva zdanit příjmy
zahraničních osob, které mají zdroj na jejich území. Daňový nerezidenti zdaňují v ČR jen
příjmy, jejíchž zdroje se nachází na území ČR a jsou vyjmenovány v ZDP. Tento taxativní
výčet příjmů ze zdrojů na území ČR u daňových nerezidentů a podmínky za jakých je
předmětem daně u nerezidentů, to vše je uvedené v §22 ZDP. Pro daňové nerezidenty je
to velmi podstatná informace, a to zejména z hlediska jejich daňových povinnosti vůči
ČR.
Nejprve je ale důležité rozlišit dvě základní kategorie příjmů podle §22 ZDP:
 Příjmy, které jsou vždy považovány za příjmy ze zdrojů na území České
republiky, nehledě na skutečnost, od koho nerezidentovi plynou, a
 Příjmy, které jsou pouze v určitém případě považovány za příjem ze zdrojů na
území a to v případech, kdy jsou nerezidentovi placeny českými daňovými
rezidenty nebo pokud jsou hrazeny stálymi provozovnami daňových
nerezidentů, které jsou umístněné na území České republiky.229
V prvním případě se za takové příjmy považují příjmy podle §22 odst. 1 písm. a)
- f), písm h) a písm. i) ZDP. V druhém případě se za příjmy ze zdrojů na území ČR placené
českými daňovými rezidenty nebo hrazené stálými provozovnami daňových nerezidentů
považují příjmy podle §22 odst. 1 písm. g) ZDP.
Podle §22 ZDP se tedy za příjmy ze zdrojů na území České republiky se u
poplatníků- fyzických osob uvedených v § 2 odst. 3 ZDP považují:

VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Cizinci a daně: zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních
příslušníků v České republice. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014, str.
34
229
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Příjmy:

Ustanovení zákona

zčinností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny

§22 odst. 1 písm. a)

ze závislé činnosti (zaměstnání) s výjimkou příjmů uvedených v písmenu f)
bodu 2, která je vykonávána na území České republiky nebo na palubách
lodí či letadel, které jsou provozovány daňovými rezidenty

§22 odst. 1 písm. b)

ze služeb s určitými výjimkami

§22 odst.1 písm .c)

z prodeje nebo užívaní nemovitých věcí umístěných na území České
republiky

1.22 odst. 1 písm. d) a e)

z nezávislé činnosti a z osobně vykonávané činnosti na území České
republiky

§22 odst. 1 písm. f)

náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového
vlastnictví, práva autorského

§22 odst. 1 písm. g)

podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku
obchodních korporací a jiné příjmy z držby kapitálového majetku

§22 odst. 1 písm. g) bod. 3

úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů a
obdobné příjmy

§22 odst. 1 písm. g) bod. 4

z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky

§22 odst. 1 písm. g) bod. 5

odměny členů statutárních orgánů

§22 odst. 1 písm. g) bod. 6

z prodeje movitých věcí

§22 odst. 1 písm. g) bod. 7

a další příjmy vyjmenované v

§22 odst. 1 písm. g) bod. 8- bod. 14

z převodu podílů v obchodních korporacích, které mají sídlo na území
České republiky

§22 odst. 1 písm. h)

z prodeje obchodního závodu umístěného na území České republiky

§22 odst. 1 písm. i)

Tabulka č. 3: Příjmy podle §22 zákona č. 586/1992 S., o daních z příjmů ve znění
pozdějších předpisů, vlastní zpracování
K problematice zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na
území ČR, vydalo MF ČR pokyn č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů
plynoucích ze zdrojů na území ČR (příloha č. 2).230
Považuji za důležité zmínit, že pokud jsou v ZDP osvobozeny od zdanění některé
příjmy, jak je to upraveno například v §4, §6 a §10 ZDP, toto osvobození se vztahuje i na
příjmy podle §22, tudíž i na příjmy daňových nerezidentů. Proto je důležité ověřit, zda-li
příjem, který je považován u nerezidenta za zdanitelný příjem z důvodu jeho zdroje na
území ČR a který může být zdaněn podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
není od daně osvobozen. A také je důležité neopomenout znění smlouvy o zamezení
dvojího zdanění v případě, že cizinec pochází ze smluvního státu, s nímž má ČR
Pokyn č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR ze dne
1.9. 2005.230 vydaného MF ČR čj. 49/85663/205-493, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č.
10/1 2005 pod č. 43
230
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uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Smlouva o zamezení dvojího zdanění
totiž může stanovit odlišné podmínky zdanění určitého příjmu nebo určitý příjem ze
zdanění i vyloučit. A nakonec je v případě aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění
podstatné i to, jestli je cizinec rezidentem jedného ze smluvních států či nikoliv. V tomto
případě, s ohledem na článek smlouvy o zamezení dvojího zdanění týkající se závislého
povolání (zaměstnání), je pro osvobození příjmů zahraničních zaměstnanců rozhodující
rezidentství mimo ČR, výkon činnosti mimo stálou provozovnu a výkon zaměstnání
kratší 183 dnů.
Pokud je příjem podroben zdanění v ČR v souladu se zněním ZDP i smlouvy o
zamezení dvojího zdanění, rozlišujeme dva základní způsoby vybíraní daně příjmů
daňových nerezidentů:
 srážkou daně u zdroje podle §38d ZDP,
 podáním daňového příznání podle §38g, kterému předchází zajištění daně plátcem
podle §38e ZDP.231
 Lze popsat i třetí způsob a to je vybírání záloh u daní z příjmů fyzické osoby podle
§38h ZDP s možností následného ročního zůčtování podle §38ch ZDP.
Výběr daně a daňová kontrola u daňových nerezidentů je pro správce daně činnost
komplikovaná, souvisí to především se skutečností, že tyto subjekty se nemusí na území
ČR vůbec zdržovat. Proto byly vytvořeny výše popsané způsoby vybírání daně u
daňových nerezidentů s cílem zajistit, že příjmy budou v ČR zdaněny. Společným znakem
těchto způsobů je přenesení odpovědnosti za vybírání a odvedení daně na subjekt, který
vyplácí, poukazuje či připisuje úhradu ve prospěch poplatníka, tj. přenesení odpovědnosti
z poplatníka (zahraniční subjekt) na plátce příjmu (tuzemský subjekt).
 Srážka daně u zdroje
V případě výběru daně srážkou u zdroje je charakteristiké, že je daň vybraná
přímo u zdroje podle §38d ZDP. V praxi se nejdřív zkoumá, zda-li konkrétní příjem
definovaný v §22 ZDP má být zdaněný srážkou u zdroje podle zvláštní sazby daně, která
je uvedená v §36 ZDP. Důvodem existence tohoto způsobu zdaňování příjmu ve státě
PELECH, Petr. Daň z příjmů fyzických osob od r. 1995 včetně daně ze závislé činnosti. 1. vyd. Praha:
Pragoeduca, 1995, str. 227
231
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zdroje je především snaha finančních úřadů o efektivní zdanění příjmů ve státě zdroje, na
který většinou nemají dosah. Pokud nelze příjem definovaný v §22 ZDP podřadit pod
žádný z příjmů dle §36 ZDP, daňový nerezident je povinnen podat v ČR daňové příznání.
Sazba daně je 15%, kromě úplaty u finančního leasingu kde je 5%. Vyšší sazba daně
srážkové 35% je aplikovatelná pro poplatníky, daňové nerezidenty ČR, kteří nejsou
daňovými rezidenty jiného členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor nebo třetího státu nebo jurisdikce, se kterými má ČR uzavřenou
platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Nižší sazba daně
může být stanovená ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění, proto je nutno neopomíjet i
znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ze znění §38d odst. 1 ZDP obecně vyplývá,
že zrážku provede plátce při výplatě, úhradě nebo poukázání úhrady ve prospěch
poplatníka ale pří úhradě nerezidentovi u příjmu uvedeného v § 22 odst. 1 písm. c), f), g)
bod 1, 2, 5, 6, 12 ZDP a u úroků a jiných výnosů z poskytnutých úvěrů a zápůjček se
srážka provede nejpozději v den, kdy se o dluhu účtuje. Po skončení zdaňovacího období
podává plátce pouze tiskopis Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou. S ohledem
na zdaňování příjmů z dohody o provedení práce zvláštní sazbou daně, tedy srážkovou
daní podle §6 odst. 4 ZDP, je umožněno i daňovým nerezidentům, kteří podávají daňové
přiznání, započíst srážkovou daň z těchto příjmů na jejích celkovou daňovou povinnost.
Toto je nově umožněno podle §36 odst. 8 ZDP.232
Vybíraní daně formou srážky podle zvláštní sazby daně:

DVOŘÁKOVÁ. V, DVOŘÁK P., Změny v zákoně o daních z příjmů od roku 2015, Daně a právo
v praxi, 2014, Praha Adore, ročník IXX, č. 12, 1x měsíčně, ISSN 1211-7293, str. 3
232
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Z příjmů uvedených v §22 odst. 1 ZDP se zdaňují zrážkou ty příjmy, pro které je stanovená zvláštní sazba daně v §
36 ZDP
Druh příjmu
příjmy ze služeb s určitými výjimkami, a to v
případech, kdy tento příjem nepodléhá zdanění
obecnou sazbou daně, tzn. když vzniká stálá
provozovna na území ČR ve smyslu ustanovení §
22 odst. 2 ZDP
z nezávislé činnosti na území ČR
z osobně vykonávané činnosti na území ČR
náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití
předmětu průmyslového vlastnictví
náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití
předmětu práva autorského
odměny členů statutárních orgánů
sankce ze závazkových vztahů
příjmy ze svěřenského fondu
bezúplatné příjmy
užívání movité věci
podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na
likvidačním zůstatku obchodních korporací a jiné

příjmy z držby kapitálového majetku
úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrových
finančních nástrojů a obdobné příjmy
Poznámka č. 1
Poznámka č. 2

Ustanovení § 22 odst. 1 ZDP

písm. c)

Ustanovení § 36 ZDP Sazba daně

odst. 1 písm. a) bod 1
15%

písm. f)

bod.1
bod.2

odst. 1 písm. a) bod 1

bod. 1

písm. g)

bod. 2
bod. 6
bod. 12
bod. 13
bod. 14
bod. 5

odst. 1 písm. a) bod 1

15%

odst. 1 písm. a) bod 2

15%
15%

bod. 3

odst. 1 písm. b) bod 1

15%
bod. 4
U příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1,2,6,12 až 14 s
výjimkou příjmů pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2
písm. e)
U příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4, s výjimkou příjmu
uvedeného v bodě 5

Tabulka č. 4: Zvláštní sazba daně vybíraná srážkou z příjmů pro poplatníky uvedené v §
2 odst. 3 a §17 odst. 4 ZDP v platném znění, kteří nejsou daňovými rezidenty jiného
členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo třetího státu,
se kterým má ČR uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění,
s výjimkou stálé provozovny, vlastní zpracování
U těchto příjmů (kromě příjmů, které podle ZDP nejsou předmětem daně nebo
jsou od daně osvobozeny) bylo vybrání daně konečné a nerezidentovi v ČR nevznikala
žádná další daňová povinnost (kromě původních případů podle § 38d odst. 4 ZDP). Do
tohoto pravidla významně zasáhla novela ZDP č. 216/2009 Sb. s účinnosti od 20.
července 2009, která ustanovením v § 36 odst. 8 ZDP přinesla pro rezidenty členských
států Evropské unie a států, které tvoří Evropský hospodářský prostor (Island, Norsko, a
počínaje prováděním smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnským
knížectvím půjde o všechny státy zahrnuté do Evropského hospodářskeho

118

prostoru)233změnu v daňové úpravě. Rezidenti těchto států si mohou u vyjmenovaných
druhů příjmů, které v ČR podléhají srážkové dani (dle tuzemského zákona i dle příslušné
smlouvy o zamezení dvojího zdanění) uplatnit výdaje (vč. eventuálně odčitatelných
položek a slev na dani) tím, že podají v ČR daňové přiznání. Případná sražená daň
plátcem se potom započte na jejich celkovou daňovou povinnost. Pokud není možné
sraženou daň nebo její část započítat na celkovou daňovou povinnost proto, že
poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši nula nebo vykázal daňovou ztrátu anebo
jeho celková daňová povinnost je nižší než sražená daň, vznikne ve výši daňové
povinnosti, kterou nelze započíst, přeplatek. Pozornost je potřeba věnovat malým státům
jako Malta, Andorra, San Marino a Monako, z nichž jenom Malta je členem EU.
Rezidenti těchto ostatních malých států si nemůžou uplatnit daňové zvýhodnění na děti a
manželku ani prostředníctvím daňového přiznání.
 Zajištění daně
Zajistění daně není metodou vyloučení či zmírnění dvojího zdanění, ale postupem
„kterým se státy snaží zdanění příjmů daňových nerezidentů pojistit, a vyhnout se tak
jejich dvojímu nezdanění.“234Jedná se o jednostranné opatření státu a proto není obsaženo
ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Zajistění daně je upraveno v §38e ZDP. Provádí
se pro poplatníky-daňové nerezidenty, kteří nejsou daňovými rezidenty EU a států
tvořících EHP.235 Zajištěním daně plátce snižuje platby nerezidentům o částky
odpovídající zajištění a poukazuje je na účet místně příslušnému správci daně a to
nejpozději v den, kdy o platbě účtuje. Jedná se o ty příjmy daňových nerezidentů, které
se zdaňují na základě daňového přiznání a nezdaňují srážkou u zdroje podle zvláštní sazby
podle §36 ZDP. Poplatníci u kterých bylo provedeno zajištění daně, mohou zvolit mezi
možnosti podat nebo nepodat daňové přiznání. V případě že se ho rozhodnou nepodat,
podle §38e odst. 7 ZDP může místně příslušný správce daně považovat částky zajištění
daně za vyměřenou a uhrazenou daňovou povinnost poplatníka. I když má zajištění daně
charakter úhrady záloh, často bývá chybně zaměňováno se srážkovou daní, která na rozdíl
LOŠŤÁK, Milan a Petr PELECH. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce
2015. 23., aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2015, str. 21
233

SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 54
234

235

Státy tvořící EHP jsou Island, Lichtenštějnsko a Norsko. Neřadíme mezi ně Švýcarsko.
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o zajištění daně představuje zdanění koněčné.236V §38e odst. 4 ZDP jsou popsány
výjimky ze zajištění daně. Obecná sazba zajištění daně je 10%. Sazba pro příjmy z
prodeje investičních nástrojů je 1%. Dle tvrzení V. Sojky je základem zajištění daně vždy
hrubá částka příslušné úhrady, kdežto u srážkové daně se zkoumá výše zdanitelného
příjmu poplatníka, což se může lišit od hrubé částky. Tato alternativa u zajištění daně
nastat nemůže.237 K institutu zajištění daně se vyjádřil i NSS ČR ve svém usnesení ze dne
17. 1. 2006 č. j. 2 Afs 57/2005-48 podle kterého „Zajištění daně obecně je institutem
sloužícím k zajištění daně osob fyzických a právnických, u nichž jsou pochybnosti, zda ve
stanoveném termínu podají daňové přiznání a zaplatí daň. Zajištění daně se sice provádí
při výplatě příjmu, ovšem za situace, kdy je zajištění doměřeno jako dluh plátci, je
podstatné, zda někteří z poplatníků před rozhodnutím sami daň neuhradili, neboť jinak
by daň byla uhrazena dvakrát. V době, kdy je určována výše zajištění k úhradě plátci, je
podstatné zjištění, zda nedošlo k úhradám přímo poplatníkem. Tak patrně také žalovaný
postupoval, jednak to tvrdí, jednak výši zajištění snížil. Ovšem rozhoduje-li o povinnosti
plátce, pak musí specifikovat, jakých subjektů se zajištění mělo týkat. Nikoliv tedy
seznamovat jej s tím, kdo a kolik na dani uhradil, ale naopak, za které osoby povinnost
zajištění měl, a kteří poplatníci do rozhodnutí sami daňovou povinnost nesplnili.“
Druh příjmu
příjmy stále provozovny
příjmy z prodeje nemovitých věcí umístněních na
území ČR a z práv s nimi sojených
příjmy z užívání nemovitých věcí nebo bytů na
území ČR
příjmy z prodeje movitých věcí
příjmy z prodeje investičních nástrojů
výživné a důchody

Ustanovení § 22 odst. 1 ZDP
písm. a)
písm. d)
písm. e)
bod. 7
bod. 9
písm. g)

příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti
v souvislosti se snížením základního kapitálu
příjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením
příjmy z převodu podílů v obchodních
korporacích

bod. 10
bod. 11
písm. h)

SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 55
236
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Ibid, str. 55
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Tabulka č. 5: Přehled příjmů podle § 22 odst. 1 ZDP, u kterých může plátci nastat
zajištění daně a poplatníku-nerezidentovi povinnost podat daňové přiznání (jedná se o
nerezidenta z bezesmulvního státu), vlastní zpracování

 Vybíraní záloh
Třetím způsobem vybírání daně z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům je stanovení
záloh u zaměstance podle §38h. Ustanovení §38h odst. 13 ZDP upravuje stanovení záloh
u zaměstnance- daňového nerezidenta tak, že nelze při stanovení záloh přihlédnout ke
slevě na dani podle §35ba odst. 1. písm b) až e) a g) ZDP a ani k daňovému zvýhodnění
kromě slevy na studenta. Uplatnit snížení daně ze závislé činnosti o částky uvedené §35ba
odst. 1 písm. a) až e) ZDP lze jenom po splnění podmínek stanovených v §35ba odst. 2
ZDP. Tj. úhrn příjmů poplatníka ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90% jeho
celosvětových příjmů a je občanem členského státu EU nebo EHP, s výjimkou příjmů,
které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny nebo daň je vybíraná
srážkou. Z důvodu zamezení tvrdosti zákona a diskriminace nerezidentů vydalo v roce
2008 MF ČR Opatření,238 na základě kterého bylo možné uplatnit základní slevy na dani
podle §35ba odst. 1 písm. a) ZDP již v průběhu zdaňovacího období roku 2008 při
výpočtu zálohy na daň nerezidentům za podmínek a ve výši podle §35d odst. 2 ZDP.
V případě poplatníka- daňového nerezidenta ČR je daná možnost uplatnit snížení daně ze
závislé činnosti o daňové zvýhodnění podle ustanovení §35c ZDP jen v případě splněných
podmínek specifikovaných v §35c odst. 5 ZDP. U těchto poplatníků musí úhrn příjmů ze
zdrojů na území ČR podle §22 ZDP činit alespoň 90% všech jejich příjmů s výjmkou
příjmů osvobozených, nebo příjmů kdy je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby. U
tohoto poplatníka se k daňovému zvýhodnění přihlédne až po skončení zdaňovacího
období. Nezdanitelné částky ze základu daně podle §15 ZDP lze uplatnit až při ročním
zúčtování nebo v daňovém přiznání. Možnost snížení základu daně o částky zaplacených

Opatření MF ČR č.j. 05/13 797/08-152 uveřejněné ve FZ č. 2/2008. Toto opatření bylo vydáno proto,
že podle nynější právní úpravy nemohla být sleva u nerezidentů uplatněna v průběhu zdaňovacího období.
[cit. 28.1.2016], dostupné z WWW:< http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-zprijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2008/opatreni-ministerstva-financi-cr-2528>
238

121

úroků podle §15 odst. 3 a 4 ZDP je možné jen za podmínek specifikovaných v §15 odst.
9 ZDP.
Podívejme se blíž na jednotlivé kategorie zdanění cizinců-daňových
nerezidentů ze závislé činnosti a z činnosti vykonávané prostředníctvím stálé
provozovny v ČR:
První a nutnou podmínkou, která vyplývá z dikce §22 odst. 1 písm. b) ZDP je, že
se jedná o příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území ČR nebo na palubách lodí či
letadel, které jsou provozovány daňovými rezidenty ČR. Příjmy ze závislé činností se
rozumí příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, služebního,
členského nebo obdobného poměru, v nichž poplatník je při výkonu práce pro plátce
tohoto příjmu je povinen dbát příkazu plátce. Další skupinou jsou příjmy za práci: člena
družstva, společníka společnosti s ručeným omezeným a komanditisty komanditní
společnosti. Další skupinou jsou odměny člena orgánu právnické osoby a likvidátora a
poslední skupinou jsou příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti.239 240
Příjem tedy může být jednorazový nebo pravidelný, plynoucí přímo zaměstnanci nebo
osobě, na kterou přešlo příslušné právo. Může být vyplácen, připisován k dobru nebo
spočívat v jiné formě plnění, považuje se za příjem i rozdíl, o který je úhrada zaměstnance
zaměstnavateli za poskytnutí práva, služby nebo věcí nižší než je cena zjištěná podle
zvláštního předpisu.241 Ve smyslu příjmů ze závislé činnosti označuje §6 odst. 2 ZDP
poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků jako zaměstnance, a plátce
příjmů jako zaměstnavatele. Jedná se ale o pojmy pro daňové účely, které neodpovídají
významům zakotveným v pracovněprávných normách. Nutno podotknout, že na příjmy
veřejně vystoupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, které plynou
z činnosti osob vykonávané na území ČR na základě pracovní smlouvy, se nepohlíží jako

LOŠŤÁK, Milan a Petr PELECH. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce
2015. 23., aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2015, str. 27
239

PELC, Vladimír. Daně z příjmů: s komentářem 2015 : zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s
komentářem, účinný pro rok 2015, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
s komentářem, účinný pro rok 2015, vyhlášky, pokyny a sdělení GFŘ a MF ČR, judikatura. 15.
aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2015, str. 40
240

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012, 487 s.
Daně (ANAG). ISBN 978-80-7263-724-9, s. 114
241
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na příjmy ze závislé činnosti, i když jsou považovány za příjmy, které podléhají zdanění
na území ČR. Tyto příjmy jsou zdaňovány ve zvláštním režimu, kdy není podstatné, komu
tyto příjmy plynou, ani z jakého právního vztahu.
Na zdanění příjmů ze závislé činnosti nemá vliv místo kde byla mzda vyplácena,
kdy a v jaké měně. Za příjem podléhající dani v ČR se tedy považuje i příjem, který
zaměstnanec obdržel i v době, když závislou činnost na území ČR již nevykonával, ale
realizuje zdanitelné příjmy související s již ukončeným výkonem závislé činnosti na
území ČR. „Zdrojem příjmu je samotná práce, ne výplata mzdy.“ 242 Zdanění tedy bude
podéhat i příjem vyplacený v zahraniční měně nebo mimo území ČR.
Příklad č. 15
Slovenská zahraniční společnost si založila stálou provozovnu v ČR. Od ledna do března
stejného roku vykonávali práci prostředníctvím stálé provozovny dva zaměstnanci ze SR
a jeden z Rakouska. Mzda jim byla vyplácena v eurech na její účty v zahraničí, přímo
z centrály společnosti.
Zhodnocení: tato mzda, i když byla vyplacena v zahraničí a v cizí měně, podléhá zdanění
v ČR podle českého ZDP. Zdrojem příjmu byla práce ne mzda.
Základem daně z příjmů ze závislé činností, jsou hrubé příjmy ze závislé
činnosti nebo funkční požitky, navýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné
zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinnen platit zaměstnavatel. Dle ustanovení
§6 odst. 13 ZDP při výpočtu základu daně u zaměstnance, na kterého se nevztahují české
právní předpisy o veřejnoprávním pojištění, se postupuje podle tzv. právní fikce, což
znamená, že se tyto příjmy budou navyšovat vždy o částku, které budou odpovídat
povinnému pojistnému podle českých právních předpisů. Vzhledem k dotazům veřejnosti
ohledně tohoto ustanovení vydalo MF ČR dne 20. 1. 2009 Sdělení k praktické aplikaci

242

Ibid, str. 115
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ustanovení §6 odst 13 a 15 ZDP.243 Takto upravené příjmy jsou pak zdaňovány sazbou
15%.244

 Zahraniční zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah s tuzemským
zaměstnavatelem majícím sídlo/bydliště na území ČR
Jedná se o nejméně komplikovanou kategorii osob, protože se takový cizinec-daňový
nerezident z daňového hlediska jen nepatrně liší od českých daňových rezidentů.
Odlišnosti jsou ohledně nároku na odpočet nezdanitelné části základu daně, při
uplatnění slev na dani a při uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované dítě. U
daňových nerezidentů se položky nezdanitelné části daně, uplatnění slev na dani na
manželku/manžele a slev na poplatníky pobírající důchod a zdržitele ZDP/P sníží pouze
pokud jsou splněny tyto tři podmínky současně245:
1. jedná se o poplatníka, který je daňovým rezidentem státu EU nebo státu tvoříciho
EHP246 (v případě uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě musí být společně
hospodařící domácnost, kde nerezident žije spolu s vyživovaným ditětem na území státu
EU nebo státu tvořcí EHP),
2. úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR podle §22 ZDP činí nejméně 90% všech jeho
příjmů, s výjimkou příjmů osvobozených, a těch které nejsou předmětem daně nebo je
daň vybírána srážkou.

KYSELÁK P., Zdaňování příjmů zahraničních zaměstnanců v České republice, Daně a právo v praxi,
2011, Praha Adore, ročník IXX, č. 11, 1x měsíčne, ISNN 1211-7293, str.46
243

I když se očekávala změna v konceptu superhrubé mzdy konkrétně §6 odst. 12 ZDP vstupem v
platnost zákona č. 458/2011 b., od 1.1.2005, zatím k této změně nedošlo. Vláda ČR se zatím nezhodla na
plánovaném zrušení superhrubé mzdy a zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob z 15% na 19%.
K tomu by mělo dojít v rámci komplexnejší reformy dani z příjmů až v roku 2017, což by podle méhoo
názoru byla velmi pozitívní změna.
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Viz §15 odst. 9 ZDP, §35ba odst. 2 ZDP, §35c odst. 5 ZDP

Táto podmínka teritoriálního omezení vztahující se na rezidenty států EU a EHP platí od roku 2014 a
jedná se o povinnost ČR na poli mezinárodního práva, kdy se ČR zavázala nediskriminovat občany jiných
států EU a občany státu tvořící EHP, včetně Lichtenštějnska, kdy smlouva o zamezení dvojího zdanění
mezi ČR a Lichtenštějnskem začala platit 22.12.2015.
246
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3. nezdanitelné částky lze uplatnit jenom v daňovém přiznání, tudíž nemůže je zohledit
zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh.247
Počínaje rokem 2014 přibyla povinnost výši příjmů ze zdrojů v zahraničí (které tedy
u nerezidenta nepodléhají zdanění v ČR) prokázat potvrzením příslušného zahraničního
správce daně na speciálním tiskopisu vydaném MF ČR, což ale vedlo k absurdním
situacím, kdy bylo požadováno od zahraničního správce daně ochotu a schopnost potvrdit
český tiskopis. Nakonec byla tato podmínka legislativci navržena ke zrušení, ke kterému
došlo k roku 2015.248
Na základě výše uvedeného, daňový nerezidenti pocházející ze států mimo EU
nebo mimo EHP, si mohou uplatnit jenom slevu na dani na poplatníka bez jakýchkoliv
omezení, stejně jako daňoví nerezidenti států EU nebo států tvoříci EHP a daňový
rezidenti ČR. Slevu na dani nerezidentům lze uplatnit již v průběhu zdaňovacího období
při výpočtu zálohy na daň. Jinak je to s nezdanitelnými částkami daně a slevou na dani
(kromě slevy na poplatníka) a daňovým zvýhodněním na vyživované dítě, tyto lze
uplatnit až při ročním zůčtováním daně nebo v daňovém přiznání.

 Zahraniční

zaměstnanec,

který

uzavřel

pracovněprávní

vztah

se

zaměstnavatelem majícím sídlo/ bydliště mimo území ČR
Zaměstnanec vykonávající činnost v organizační složce nebo stálé provozovně
Z hlediska daňového práva je důležité posoudit, zdali organizační složka je
považována za stálou provozovnu zahraničního zaměstnavatele v ČR, či nikoliv. Proč je
ale chápání tohto pojmu tak důležité? Pojem stálá provozovna je častý v oblasti
mezinárodního zdanění, proto považuji za důležité věnovat mu širší pozornost. Stálá
provozovna totiž představuje výjimku z principu, že příjmy nerezidentů se zdaňují
srážkovou daní a také z principu, že ČR nemá právo zdanit zisky z podnikání
nerezidenta.249MS
247

OECD

chápe

pojem

stálá

provozovna

(angl.

Permanent

Viz §38g odst. 2 ZDP

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online], Sněmovný tisk 252, [cit. 04-02-2016], dostupné z
WWW:< http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=252&O=7>
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SKALICKÁ, Hana. Mezinárodní daňové vztahy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 38
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establishment) v čl. 5 jako „trvalé místo pro podnikání, jehož prostřednictvím je zcela
nebo zčásti vykonávna činnost podniku“.250 Podle MS OECD je kladen důraz na trvalou
povahu místa k výkonu činnosti. V. Sojka dospěl analýzou textu čl. 5 MS OECD ke třem
základním znakům stálé provozovny:


Lokalizace: existence reálného, pevného místa k podnikání, spojeného
s konkrétní lokalitou. Může se jednat o spojení s nemovitostí nebo
geografickým bodem.



Stálost: zřízení místa se záměrem využívat je k podnikání, tudíž ne
k přechodné činnosti. I přerušované činnosti splňují podmínku stálosti.



Účel: vykonávání činností podniku daňového nerezidenta prostředníctvím
takového místa.251

Podle této definice se vyžaduje trvalost činnosti. Podnikatelskou činnost mohou
zahrňovat kromě místa vedení i pobočky, kanceláře, továrny, doly, staveniště, apod. MS
OECD zakotvuje pozitivní i negativní vymezení stálé provozovny. Nad rámec obecného
vymezení stálé provozovny v článku 5 odst. 1 MS OECD zakotvuje bližší vymezení
článek 5 odst. 2-7 MS OECD. Čl. 5 odst. 4 MS OECD, který obsahuje výčet míst a
zařízení, u kterých se předpokládá, že nespadají pod stálou provozovnu. Společným
rysem těchto míst a zařízení je jejich přípravný nebo pomocný charakter. Domnívám se
ale, že tento výčet nelze považovat za uzavřený. Zejména z podstaty chápání termínu „se
předpokládá“ použitého v textu tohoto ustanovení mě přesvědčuje o tom, že za určitých
okolností lze i tato místa a zařízení uvedená v čl. 5 odst. 4 písm. a) až f) MS OECD možné
chápat jako stálou provozovnu.
Problematikou místa výkonu činnosti se zabývalo i MF ČR při aktualizaci MS
OECD v roce 2002.252 Otázka zdaňování zisků a samotná existence stálé provozovny je
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OECD [online] Model tax convention with respect to taxes on income and on capital,[cit. 2.2.2016],
dostupné z WWW:< http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf>
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 65
251

MF ČR uvádí, že nesouhlasí s výkladem uvedeným v komentáří k MS OECD. V souladu s její
přístupem ke vzniku stále provozovny vedou i aktivity nespojené s jedným konkrétním místem jejích
výkou, pokud jde o služby poskytováný na území ČR po významné časové období. Viz. Sdělení
k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002 ze dne 7. ledna 2003, č.j.
252
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v současné době velmi aktuální v oblasti mezinárodního zdanění, a to z toho důvodu, že
právo zdanit zisky vyprodukované ve státě, kde se stálá provozovna nachází, přísluší
tomuto státu zdroje, pokud je lze přičíst stálé provozovně. Ale i v případě, že stálá
provozovna ve státě nevznikne, i v této situaci se stát zdroje snaží zdanit příjem formou
jinou, nejčastěji srážkovou daní.253
Vedle výše uvedeného je stálá provozovna je upravena i v §22 odst. 2 ZDP a
rozumí se jí „místo k výkonu činnosti poplatníků- daňových nerezidentů na území ČR“.
Nelze odhlédnout od toho, že tato definice se s textem ve smlouvě o zamezení dvojího
zdanění liší v pojemech jako podnikání a činnosti, a že v definici podle ZDP chybí
podmínka trvalosti zařízení. ZDP dále podává demonstrativní výčet pojmu, dle kterého
je stálá provozovna např. dílna, kancelář, místo k těžbě přírodních zdrojů, místo prodeje,
staveniště, místo provádění stavebně montážních projektů, a poskytování činností a
služeb tzv. službová stála provozovna. V případě služeb se jedná o služby uvedené v §22
odst. 1 písm. c) a f) bod 1 ZDP u kterých přesáhane doba trvání šest měsíců v jakémkoliv
12 měsíčním období po sebe jdoucím. V případě staveniště nebo stavebně- instalačního
projektu jako stálé provozovny, lze řící, že do běhu lhůty pro splnění časové podmínky
se započítavájí i dny, kdy jsou stavební práce přerušeny v důsledku vlivů špatného počasí.
Doba totiž začíná běžet fyzickým zahájením prací a fyzickým ukončením prací. MS
OECD chápe službovou stálou provozovnu poněkuď rozdílněji než ZDP, a to jako
„staveniště nebo stavební, montážní nebo instalační projekt zakládá vznik stálé
provozovny, pokud trvá déle než 12 měsíců“. Vzhledem k aplikační přednosti smlouvy o
zamezení dvojího zdanění je nutno se v praxi řídit zněním smlouvy o zamezení dvojího
zdanění před zněním ZDP, i když finanční úřady a odborná veřejnost tomuto nakloněná
není. Z toho důvodu nesouhlasím se stanoviskem MF ČR vyjádřeného v pokynu D- 154,
kterým se MF ČR snaží prosazovat definici stálé provozovny podle znění ZDP. Nicméně
aplikační přednost smlouvy o zamezení dvojího zdanění před zněním ZDP řešil i Krajský
soud v Plzni ve svém rozsudku sp. zn. 30 Ca 41/95 ze dne 23. 9. 1997, který uvádí:
„Vzhledem k tomu, že smlouva má svoji vlastní definici pojmu stálé provozovny, nemůže
494/1 173/2003 [cit. 20-01-2016], dostupné z WWW:<
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/FZ_1-1-2003.pdf>
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LYMER, Andrew a John HASSELDINE. The international taxation system. Boston: Kluwer
Academic Publishers, 2002, str. 9
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správní orgán vycházet z definice uvedené v § 22 odst. 2 zákona o daních z příjmů, a to
ani podpůrně, neboť kritéria pro kvalifikování určité činnosti jako stálé provozovny obě
normy stanoví naprosto odlišně. Vycházení z definice § 22 odst. 2 zákona o daních z
příjmů je tedy v rozporu s § 37 zákona o daních z přiíjmů, tudíž takovýto postup je
nezákonný. ... Nezbývá než uzavřít, že správní orgán se nesprávně zaměřil na zjištěnínaplnění definice § 22 odst. 2 zákona o daních z příjmů, ale nezabýval se definicí pojmu
stálé provozovny obsažené ve smlouvě v čl. 5 ...“254 Ke stejnému závěru došel i Městský
soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 22.4.2005 č. j. 10 Ca 39/2004-97.255K výše
citované judikatuře nelze opomenout průlomový rozsudek Nejvyššího správního soudu
sp. Zn. 9 Afs 66/2010-189 ze dne 13. 1. 2011, dle kterého NSS ČR řešil případ, kdy
Finanční úřad v Českých Budějovicích potvrdil, že v posuzovaném případě vznikla podle
českého ZDP službová stálá provozovna, ačkoliv tehdejší smlouva o zamezení dvojího
zdanění mezi Českou republikou a Rakouskem tuto formu stálé provozovny vůbec
neznala. Nejvyšší správní soud to vyvrátil, když uzavřel, „že obsahuje-li účinná smlouva
o zamezení dvojího zdanění vlastní definici stálé provozovny, je třeba použít toto
vymezení přednostně před vnitrostátním.“ Stálá provozovna vzniklá na základě určitých
v zákoně definovaných činností trvajících po určitou stanovenou dobu, se v určitých
ohledech odlišuje od obecně známých forem stálých provozoven, např. kancelář, dílna
apod. Specifikem je vymezení stálé provozovny časovým testem při poskytování služeb,
z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídící a zprostředkovatelské činnosti
a obdobných činností na území České republiky a při výkonu nezávislé činnosti např.
architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, umělce, daňového a účetního
poradce nebo obdobných profesí. Pokud tyto činnosti prováděné nerezidentem nebo jeho
zaměstnanci po dobu delší než šest měsíců v jakémkoliv 12 měsíčním období po sebe
jdoucím, považuje se za stálou provozovnu. Z textu je tedy zřejmé, že při poskytování
254

SKALICKÁ, Hana. Mezinárodní daňové vztahy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 40

Městský soud v Praze se zabýval sporem mezi účastníky jak aplikovat mezinárodní smlouvu o
zamezení dvojího zdanění ve spojení se zákonem České republiky o daních z příjmů. Ve svém rozsudku
došel ke závěru že „nehledě na ustanovení čl. 10 Ústavy České republiky, ve znění ústavního zákona
č.395/2001 Sb., který s účinností od 1. 6. 2002 zcela jednoznačně dává přednost aplikaci každé vyhlášené
mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a kterou je Česká
republika vázána, před jinak znějícím zákonem České republiky, ust. § 37 zákona o daních z příjmů
jednoznačně stanoví (a stanovilo tak i před zmíněnou tzv. euronovelou Ústavy České republiky), že
ustanovení zákona o daních z příjmů se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak.“
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služeb nebo u tzv. službové stálé provozovny, vzniká stálá provozovna prostým výkonem
činností daňovým nerezidentem bez toho, aby disponovala nějakým hmotným
vyjádřením. Jestliže osoba jedná v zastoupení poplatníka- daňového nerezidenta a má zde
oprávnění uzavírat smlouvy pro ně závazné, tento poplatník má na území ČR stálou
provozovnu. Stálá provozovna se tedy bude týkat všech činností, které zástupce pro
nerezidenta na území ČR provádí. Tyto dvě skupiny, tj. tzv. službová stálá provozovna a
stálá provozovna vzniklá na základě činností zástupců disponuje jenom osobním prvkem
a opomíjí prvek hmotný. S cílem vybírání daně s co nejmenší administrativní náročností,
zpracovalo ministerstvo financií pokyn MF ČR 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.256Smyslem postupu je daňové podchycení zahraničních
subjektů vykonávájících činnost na území ČR, nejedná se o snahu docílit registraci těchto
subjektů v obchodním rejstříku a k povinnostem z toho vyplývajících.257
V souhrnu rozlišujeme pět kategorií stálých provozoven s ohledem na §22
ZDP:


Kamenná- neboli skutečná, bez zkoumání dalších podmínek (např. továrna,
dílna),



Staveniště a místo provádění stavebně montážnách projektů po naplnění třech
podmínek současně (časovou, věcnou a místní),



Službová: splnění dvou podmínek (časovou a věcnou),



Závislý zástupce: po splnění třech podmínek současně (osobní, věcnou a místní),



Fiktivní: z titulu příjmů (např. komplementáři k. s., společníci s.r.o).
Podívejme se na zdanění příjmů zahraničních subjektů podle §22 odst. 1 písm. c)

ZDP, tudíž příjmů ze služeb, obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídící a
zprostředkovatelské činnosti a na následné daňové dopady na zaměstnance-daňové

Pokyn MF ČR č. D-154 k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících
s činnosti podle §22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, dostupné z WWW:< http://www.ucetniportal.cz/pokyn-d-154-k-postupu-pri-zdanovani-danovych-nerezidentu-u-prijmu-souvisejicich-scinnostmi-podle-22-odst-1-pism-c-zakona-o-danich-z-prijmu-107-x.html>
256

BÁČA, Jan a Jan TŮMA. Přímé daně při aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění. 1. vyd. Praha:
Management Press, 1994, str. 32
257
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nerezidenty, stálé provozovny, a to na území ČR. Časovým horizontem je období před
vznikem stálé provozovny, v momentě vzniku a po vzniku stálé provozovny.
 Zdaňování před vznikem stálé provozovny: v případě, kdy je uzavřena smlouva
se subjektem se sídlem či bydlištěm v bezesmluvním státě, jehož předpokládaná
doba nepřesáhne 6 měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích, pak příjmy podléhájí zdanění v ČR srážkové dani podle zvláštní sazby
podle §36 odst. 1 písm. a) a §38d ZDP. V případě subjektů se sídlem či bydlištěm
ve smluvním státě, do okamžiku vzniku stálé provozovny nepodléhají dani v ČR
vůbec vzhledem k tomu, že daňovou smlouvou je jejich zdanění na území ČR
vyloučeno. V některých smlouvách může být ale způsob zdanění zahrnut.258
V těchto případech se na tyto příjmy uplatňuje daň provedená srážkou. Daňový
subjekt musí ale doložit potvrzení o daňovém domicilu v zahraničí, aby se srážení
daně nerealizovalo. Dopad na zaměstnance- nerezidenty v tomto případě není
žádný, jelikož se nejedná o příjmy zaměstnance dosahované prostřednictvím stálé
provozovny. Nelze ale opomenout sledovat i další hlediska, která mohou vést ke
vzniku daňového rezidenství, jako je bydliště nebo obvyklé zdržování se nebo
kritéria vyplývající ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění, např. stálý byt.
V tomto případě by daňová povinnost zaměstnance mohla nastat ne z důvodů
výkonu činnosti pro stálou provozovnu ale z důvodu změny rezidence.
 Zdaňování v momentu vzniku a po vzniku stálé provozovny: v případě
smlouvy se subjektem se sídlem či bydlištěm v bezesmluvním státě, jehož
předpokládaná doba přesáhne 6 měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních
měsíců po sobě jdoucích, je plátce povinnen provést zajištění daně podle §38d
ZDP. V případě, že byla ale daň provedena srážkou, nezahrňují se již tyto příjmy
do zdanitelných příjmů stálé provozovny. V případě smlouvy se subjektem se
sídlem či bydlištěm ve smluvním státě, kdy provádění činnosti překročí více než
6 měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců, subjektům vzniká stálá
provozovna v ČR a jsou povinny zdanit všechny příjmy zpětně od okamžiku, kdy
začaly vykonávat činnost v ČR. Plátcům, vzniká povinnost provést zajištění daně.

Např. čl. 12 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Indii, dostupné z WWW:<
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv>
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Se vznikem povinnosti platit daň z příjmů stálé provozovny, vzniká i povinnost
zaměstnancům- daňovým nerezidentům platit daň z příjmů fyzických osob. Tyto
zaměstnanci jsou povinni podat daňové přiznání, daň si sami vypočítat a zaplatit
ji. Také v průběhu zdaňovacího období platí zálohy na daň, jejichž podkladem je
potvrzení od zahraničního zaměstnavatele.


Vyslaný zahraniční zaměstnanec (zaměstnanec vyslaný svým zahraničním
zaměstnavatelem do společnosti/k osobě se sídlem/bydlištěm v ČR)
Jedná se o zaměstnance vyslaného do ČR na základě obchodní smlouvy o

poskytování

služby,

uzavřené

mezi

zahraničním

zaměstnavatelem

a

českou

společností/osobou. Zaměstnanec provádí službu jménem zahraničního zaměstnavatele a
ten zaměstnance řídí, kontroluje a bere na sebe riziko. V této situaci vzniká obvykle tzv.
služová stálá provozovna podle §22 odst. 1 písm. c) ZDP, pokud to není modifikováno
smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Z toho vyplývá vznik daňové povinnosti k dani
z příjmů fyzických osob vyslaným zaměstnancům.


Mezinárodní pronájem pracovní sily (zaměstnanec vykonávající činnost v ČR na
základě tzv. mezinárodního pronájmu pracovních síl)
Jedná se o daňovou fikci upravenou v §6 odst. 2 ZDP, kdy zahraniční zaměstnanec

formálně uzavřel pracovněprávní vztah se zahraničním zaměstnavatelem, který zůstavá
jeho právním zaměstnavatelem, ale uskutečňovat práci bude pro ekonomického
zaměstnavatele. Ekonomický zaměstnavatel v ČR, u kterého zaměstnanec práci vykonává
jeho práci řídí, nese užitek z práce ale i riziko. Aby se jednalo o mezinárodní pronájem
pracovní síly, musí být zaměstnanec zahrnut do organizační struktury zaměstnavatele
v ČR, jinak by se jednalo o vyslání zaměstnance. Zda se jedná o strukturu vyslání
zaměstnance, to určuje Pokyn MF ČR ř. D-151.259 Pokud zahraniční zaměstnanec
nenaplní znaky daňového rezidenta podle znění ZDP (bydliště a obvyklé zdržování se
v ČR) nebo podle znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění v případě, že se jedná o
zaměstnance ze smluvního státu, bude považován za daňového nerezidenta.

Pokyn MF ČR ř. D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování §6 odst. 2 zákona č. 586/1992
Sb., dostupné z WWW:< http://www.ucetni-portal.cz/pokyn-d-151-k-zajisteni-jednotneho-postupu-priuplatnovani-6-odst-2-zakona-c-586-1992-sb-108-x.html>
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Příklad č. 16
Česká společnost zaměstnává cizince, slovenského daňového rezidenta, jehož rodina
zůstala bydlet i nadále v SR, a jenom zaměstnanec si kvůli zaměstání pořídil byt v ČR.
Zaměstnanec každý víkend jezdí za rodinou na SR a účastní se folklórních vystoupení
místního folklorního souboru, kterého je členem. Zaměstnanec nedosahuje 90%
celosvětových příjmů z území ČR.
Zhodnocení: v tomto případě je podstatné ověřit, jestli se ve skutečnosti jedná o daňového
nerezidenta v ČR, bez ohledu na znění ZDP. Podle znění smlouvy o zamezení dvojího
zdanění uzavřené mezi ČR a SR je v tomto určující kde má zaměstnanec stálý byt.
Vzhledem k tomu, že stálý byt má v ČR i na SR, dalším rozhodujícím faktorem k posouzení
je středisko životních zájmů. Jelikož rodina zůstala na SR a poplatník se mimo jiné i
aktivně účastní v místním spolku, lze předpokládat, že jeho středisko životních zájmů je
situované na SR a tudíž je i nadále daňovým rezidentem SR. Jako daňový nerezident ČR
má tedy nárok na uplatnění jen základní slevy na dani na poplatníka. Nedosahuje 90%
celosvětových příjmů z území ČR, tudíž nesplňuje všechny podmínky potřebné k tomu, aby
si mohl uplatnit nezdanitelné části daně a daňové zvýhodnění na díte a slevu na manželku.

5.3 Zdaňování příjmů daňových rezidentů České republiky ze
zdrojů v zahraničí
„ČR se řadí mezi státy, které zdaňují poplatníka na základě tzv. principu
univerzality260, který je opakem principu teritoriality“. To je pro fyzické osoby- daňové
rezidenty patrné z dikce §2 odst. 2 ZDP, kdy se daňová povinnost daňového rezidenta
ČR, blíže popsaného v kap. 2.3, vztahuje na celosvětové příjmy, tj. zdanění v ČR
podléhají kromě příjmů plynoucích ze zdroje na území ČR i příjmy mající zdroj
v zahraničí. Poplatník- daňový rezident má neomezenou daňovou povinnost.

BRYCHTA K., SOJKA V., SVIRÁK.P., Zdaňování příjmů daňových rezidentů- kritéria daňového
rezidentství a řešení kolizních situací, Daně a právo v praxi,.2015, Praha Adore, ročník XX, 1x měsíc,
č.3, ISSN 1211-7293, s. 13
260
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Příklad č. 17
Pan Novák je daňový rezident ČR. V ČR dosahuje příjmů ze zaměstnání podle §6 ZDP.
Kromě toho mu plynou příjmy z pronájmů v SR podle §7 ZDP a dividendové příjmy ze
SRN.
Zhodnocení: Vzhledem k tomu, že je pan Novák daňovým rezidentem ČR, přiznává ke
zdanění v ČR nejenom příjmy ze zaměstnání, ale i příjmy ze zahraničí (SR a SRN). Jelikož
ČR uzavřela smlouvy o zamezení dvojího zdanění se SR a SRN, případné dvojí zdanění
bude eliminováno aplikací příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Co lze ale chápat pod pojmem stát zdroje? Za stát zdroje u příjmů z aktivní
činnosti (např. závislá činnost) se považuje stát, kde je činnost vykonávaná. Za zdroj
příjmů se nepovažuje stát, odkud plyne úhrada nebo stát rezidenta, který za činnost
platí.261 U příjmů plynoucích daňovým rezidentům ze zahraniční je pro jejich správné
zdanění potřeba specifikovat:
 Druh příjmů (pro oveření, zdali uvedený příjem podléhá v ČR zdanění),
 Stát zdroje příjmů (pro ověření, zdali zdanění v zahraničí bylo provedeno
v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění a zdali je možné
uplatnit nějakou z metod vyloučení dvojího zdanění).
Základní povinosti daňového rezidenta ČR je přiznat ke zdanění v ČR své
celosvětové příjmy. V případě, že tak neučiní, dostává se do rozporu s povinnostmi
poplatníka, z čeho vyplývají ekonomické a trestněprávní dopady.262 Daňový rezident
disponuje tedy jedinou formou, a to formou daňového přiznání, na základě kterého může
přiznat příjmy ke zdanění. Povinnosti podat daňové přiznání je obsažena v §38g ZDP a
toto ustanovení nerozlišuje mezi daňovými rezidenty a nerezidenty. Výjimka tohoto
tvrzení je upravena v §38g odst. 2 ZDP, kdy platí, že daňové přiznání není povinen
podat poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou
podle §38f ZDP vyjmuty ze zdanění. Také je irelevantní, jestli byly příjmy v zahraničí
zdaněny či nikoliv a jakou formou byly v zahraničí zdaněny. Do daňového přiznání se

261

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012, str. 225

262

Viz § 240, § 241 a § 243 zákona č. 40/2009 Sb., trestný zákoník
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nezahrnou příjmy, které jsou podle znění ZDP ze zdanění osvobozeny, nejsou předmětem
daně vůbec nebo se do základu daně nezahrňují ve smyslu §23 odst. 4 ZDP. Do daňového
přiznání se také nezahrňují příjmy, které se vyjímají ze zdanění podle příslušné smlouvy
o zamezení dvojího zdanění.
Zahraniční příjem je potřeba uvést v Kč. Obecné pravidlo pro přepočet kursu je
stanovené v §38 odst. 1 ZDP. Jedná se o kursy devizového trhu vyhlášené ČNB
uplatňované v účetníctví podnikatelů V případě, že poplatník účetnictví nevede, použije
se kurs jednotný.263Výjimka z obecného pravidla je zakotvená v §38 odst 2 až 4 ZDP a
to pro případy, kdy se daňové přiznání podáví v průběhu zdaňovacího období. Tehdy se
použije směnný kurs k datu uskutečnění jednotlivých příjmů a výdajů nebo průměr
směnného kursu stanoveného ČNB poslední den každého měsíce části zdaňovacího
období, za kterou se daňové přiznání podává.
V případě příjmů plynoucích daňovým rezidentům ČR ze smluvního státu může
daňový rezident vyloučit dvojí zdanění aplikací příslušné smlouvy o zamezení dvojího
zdanění, a to metodou zápočtu nebo metodou vynětí blíže popsané v kap. 4. 3. V případě,
že se jedná o příjem ze státu, se kterým ČR doposud neuzavřela smlouvy o zamezení
dvojího zdanění, lze postupovat podle vnitrostátní právní úpravy, viz kapitola 4.2.
S ohledem na příjmy ze závislé činnosti platí, že tyto příjmy ze závislé činností
vykonávané ve smluvním státě a plynoucím daňovým rezidentům ČR od zaměstnavatele,
který je daňovým rezidentem státu, kde je taková činnost vykonávaná, nebo od
zaměstnavatele, který je poplatníkem uvedeným v §2 nebo v §17 ZDPa když jdou k tíži
stále provozovny umístěné ve smluvním státě, se v ČR vyjímají ze zdanění za
předpokladu, že tyto příjmy byly ve státě zdroje zdaněny. Z ostatního příjmu se vypočte
daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o tyto vyjmuté příjmy ze zdrojů
v zahraničí. A v případě, že je to pro poplatníka výhodnější, použije se u těchto příjmů
metoda zápočtu. Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje potvrzením zahraničního
správce daně. V odůvodněných případech lze daň zaplacenou v zahraničí prokazovat i
potvrzením plátce příjmu nebo depozitáře o sražení daně. Jestliže v důsledku odlišného
začátku nebo délky zdaňovacího období v zahraničí poplatník nedisponuje tímto

Jednotný kurs se stanoví jako průměr směnného kursu stanoveého ČNB poslední den každého měsíce
zdaňovacího období. Kurzy bývají zveřejněny ve Finančním zpravodaji.
263
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potvrzením zahraničního správce daně, uvede v daňovém přiznání předpokládanou výši
příjmů ze zdrojů v zahraničí a o případný rozdíl se upraví rozdíl mezi příjmy a výdaji ve
zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, ve kterém
poplatník doklad zahraničního správce daně obdrží.
Základem daně nebo dílčím základem daně jsou podle §6 odst. 13 ZDP příjmy
ze závislé činností zvýšené o částku, která odpovídá pojistnému na sociální zabezpečení,
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, které je
povinen platit zaměstnavatel. To stejné platí i pro zaměstnance, u kterého se odvod
povinného pojistného řídí zahraničními právními předpisy.264 Má-li zaměstnanec příjmy
ze závislé činnosti z ČR společně s povinností plátce odvádět měsíční zálohy na daň
současně s příjmy ze zhraničí, které zahrňuje do přiznání DPFO, tak při souběhu těchto
příjmů se pro účely stanovení záloh na daň příjmy ze zahraničí posuzují jinak, nežli
příjmy ze zaměstnání v ČR. Ze zahraničních příjmů zahraniční zaměstnavatel nesrážží
zálohy na daň v ČR, proto zůstávají předmětem zálohování samotným poplatníkem. To
vyplývá z §38a odst. 9 ZDP, tudíž povinnost platit zálohy na daň podle §38a ZDP v
případě že, má poplatník příjmy jenom ze zaměstnání ze zahraničí, samotným
poplatníkem.265Tato povinnost se ovšem vztahuje jenom na příjmy ze zaměstnání
v zahraničí z nichž byla vypočtena daňová povinnost, nikoli na příjmy, u nichž byla
uplatněna metoda vynětí příjmů ze zahraničí. A v souladu s §38f odst. 4 ZDP mohou být
příjmy ze zaměstnání ze zahraničí, u nichž se má podle smlouvy o zamezení dvojího
zdanění uplatnit zápočet daně, považovány za příjmy vyňaté ze zdanění v ČR.
U daňových rezidentů ČR výdělečně činných v zahraničí mohou nastat situace,
kdy pobírají příjmy ve státech, ve kterých příjmy ze závislé činnosti nepodléhají dani
z příjmů fyzických osob. Takovým příkladem je emirát Qatar.266Zaměstnavatel v Qataře

KOŘÍNEK M., Vyloučení dvojího zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ze zahraničí,
Daně a právo v praxi, 2014, Praha Adore, ročník XIX, 1x měsíčne, č. 10, ISSN 1211-7293, str. 21
264

Koordinační výbor č. 331/30.03.11. Stanovení výše záloh na daň z příjmů podle § 38a, autorů JUDr.
Daniela Krempy a Ing. Michaely Felcmanové, datum vydání 7. 3. 2011. Dostupné z WWW:<
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/2011KVKDP30_03_2011.pdf>
265

266

PKF [online] Qatar tax guide, [cit. 16.02.2016], dostupné z WWW:<
http://www.pkf.com/media/387191/qatar_2012.pdf>
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nevydává potvrzení o zdanitelných příjmech, čímž se daňový rezident dostává do
problematické situace, kdy nemůže doložit výši příjmů ze závislé činnosti v zahraničí.
Tyto situace se řeší čestným prohlášením poplatníka o výši příjmů ze zahraničí, který
případně doloží výpisem z bankovního účtu.
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6. Příjmy ze závislé činnosti ve smlouvách o zamezení dvojího
zdanění uzavřených Českou republikou- komparace
Pracovní síla a její přeshraniční pohyb je méně mobilním faktorem nežli pohyb
kapitálů a zboží, ale i v této oblasti dochází v posledních letech k výrazným změnám.
Lidé se podstatně více než v minulosti přesouvají do jiných zemí za účelem výkonu
zaměstnání, k čemuž přispívají i podmínky zvyšující stupeň mobility pracovní síly,
kterými jsou např. odstraňování omezení a barier mezi státy, odstraňování
administratívních překážek, a jiné. Domnívám se, že k nejvýraznějšímu přesunu
fyzických osob za zaměstnáním probíhá v rámci států EU a států tvořící EHP, a to
především vzhledem k jednodušším podmínkám přístupu ke zaměstnání pro samotné
občany EU, nežli tomu je u osob pocházejících mimo území EU. Nicméně výkon
pracovních aktivit fyzických osob vede k existenci kolizí zájmů státu zdroje a státu
daňové rezidence poplatníka. Tyto kolize jsou z pohledu mezinárodního práva
eliminovány existencí smluv k zamezení dvojího zdanění. Ke kolizím zájmů dochází i
vevnitř samotných států, tady se ale jedná o kolizi mezi zájmy poplatníků a zájmy států.
Zájem poplatníků je především maximalizovat svůj užitek a zájmem státu je zajištění
toho, aby došlo k zaplacení daně. Vzhledem k relativně nekomplikovaným procesům
změny daňové rezidence osob z jednoho do druhého státu, by mělo být zájmem smluvních
států jejich vzájemná spolupráce, k čemu napomáhá i automatická výměna informací
mezi finančními orgány.
Oblast mezinárodního zdanění příjmů je oblast velmi zajímavou a obšírnou,
čemuž nasvědčuje i rostoucí počet publikací a judikatury v této oblasti, a to nejen
vnitrostátní ale i mezinárodní. Cílem této kapitoly je prezentovat výsledky provedené
komparace smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených ČR k 1. 1. 2016, a to ve vztahu
k příjmům ze závislé činnosti.
Jedná se především o komparaci v těchto 3 oblastech:
 Kritéria daňového rezidentství podle čl. 4 smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
 Podmínek, za nichž nepřísluší státu zdroje příjem zdanit,
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 Metod zamezení dvojímu zdanění, kdy ČR vystupuje jako stát daňového
rezidenta poplatníka s metodou zamezení dvojího zdanění stanovenou pro
rezidenta druhého smluvního státu.
Příjmy ze závislé činnosti jsou chápány pro účely této kapitoly v užším pojetí, a
to jako příjmy definované v §6 odst. 1 písm. a) bod 1 ZDP, tudíž jako „ příjmy ze
současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního a členského nebo obdobného
poměru, v nichž je poplatník při výkonu práce pro plátce povinnen dbát příkazu plátce.“
Z pohledu mezinárodních smluv chápe MS OECD tyto příjmy v čl. 15 označeném
jako Příjmy ze zaměstnání. V MS OSN je tento čl. nazván Závislé osobní služby. Ve své
podstatě se jedná o totožné články kromě uvedeného rozdílu v názvosloví, a ve vymezení
podmínek pro osvobození od zdanění ve státě zdroje, kdy se MS OSN odvolává nejen na
stálou provozovnu, ale i na stálou základnu. K modifikacím znění čl. 15 MS OECD došlo
v roce 1992, kdy byla zpřísněná časová podmínka a v roce 2000 byla ostráněna stálá
základna.
Podle modelových smluv je stanoveno právo státu zdroje příjem související
s výkonem činnosti na jeho území zdanit, ale nedochází k tomu automaticky, tedy
nenastává pokud jsou příjmy od zdanění osvobozeny. Osvobození od zdanění ve státě
zdroje nastává až po kumulativním splnění 3 základních podmínek, kterým se blíže
věnovala kapitola 3. 2., tj. nepřekročení stanovené doby výkonu činnosti na území státu,
zaměstnavatel není rezidentem státu zdroje příjmu a mzda nejde k tíži stálé provozovny.
ČR uzavřela k 1. 1. 2016 celkem 185 Smluv o zamezení dvojího zdanění se
smluvními státy. Níže popíši rozdílnost úprav smluv o zamezení dvojího zdanění, kterých
je ČR smluvní stranou, a to v následujících oblastech:
Daňové rezidentství fyzických osob
Skutečnost, zda je poplatník daňovým rezidentem nebo daňovým nerezidentem,
se odvíjí od toho, zda-li naplňuje nebo nenaplňuje stanovená kritéria ve smlouvě o
zamezení dvojího zdanění.
Z pohledu smluv uzavřených ČR je hlavním kritérium určující daňového
rezidenta, kritérium bydliště. Toto kriterium je obsaženo v 82 smlouvách z 85. Dále se
často objevuje i kriterium stálého pobytu. 7 smluv z 85 obsahuje rozdílné vymezení
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kritérií daňového rezidentství poplatníka, jedná se o smlouvu o zamezení dvojího zdanění
s Austrálií, Bahrajnem, Honkongem, Jihoafrickou republikou, Panamou, USA a
Venezuelou. Navíc smlouva o zamezení dvojího zdanění s Austrálií stanoví, že osoba je
rezidentem smluvního státu, pokud je rezidentem tohoto státu pro účely daně. Dále 82 z
85 smluv o zamezení dvojího zdanění obsahuje i dovětek k daňovému rezidentsví ve
znění „jiného či obdobného kritéria“, což dává prostor smluvním státům k využití i jiných
kritérií, než výslovně uvedených ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Starší
smlouvy obsahují název čl. 4 jako daňový domicil, ne resident, jako je to ve většině
především novějších smluv. Již zmiňovaný pojem daňový domicil obsahuje 15 z 85
smluv o zamezení dvojího zdanění. Jenom smlouva o zamezení dvojího zdanění
s Japonskem neobsahuje žádný název pro čl. 4.
Právo státu příjem zdanit
Jedním z hlavních úkolů smluv o zamezení dvojího zdanění je stanovení, zda
náleží státu zdroje právo příjem zdanit. Především se musí jednat o příjem z činností,
které jsou na území daného státu vykonávané. Toto je zakotveno ve všech smlouvách o
zamezení dvojího zdanění. Nicméně i v případě, že je činnnost na území státu
vykonávaná, nepřísluší automaticky tomuto státu právo na jeho zdanění. Za určitých
okolností, při kumulativním splnění třech faktorů, může být tento příjem osvobozen:


Stanovená doba výkonu činností a nepřekročení této doby: ve většině smluv
o zamezení dvojího zdanění je tato podmínka stanovena na jedno nebo více období
nepřesahující v úhrnu 183 dní v jakémkoliv 12 měsíčním období začínajícím nebo
končícím v příslušném daňovém roce. Jedná se o 49 smluv z 85. Následuje
varianta jedno nebo více období nepřesahující v úhrnu 183 dní v jakémkoliv 12
měsíčním období, v celkem 20 smlouvách o zamezení dvojího zdanění z 85. Další
variantou je jedno nebo více období nepřesahující v úhrnu 183 dní v jakémkoliv
12 měsíčním období začínajícím nebo končícím v příslušném kalendářním roce, a
to v 5 z 85 smluv. Další z variant je pobyt ve státě po jedno nebo více období,
které nepřesáhnou v úhrnu 183 dny v daňovém roce, jedná se celkem o 8 smluv
z 85 a 3 smluvy z 85 obsahují menší obměnu ve znění po jedno nebo více období,
které nepřesáhnou v úhrnu 183 dny v kalendářním roce. Ve všech smlouvách o
zamezení dvojího zdanění se vyskytuje počet dní 183.
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Zaměstnavatel jako nerezident státu zdroje příjmů: 81 z 85 smluv o zamezení
dvojího zdanění stanovuje podmínku, že zaměstnavatel není rezidentem státu
zdroje příjmu. Jinou variantou obsaženou ve 3 z 85 smluv o zamezení dvojího
zdanění je formulace, že zaměstnavatel nemá bydliště či sídlo ve druhém státě.
Pouze 1 smlouva o zamezení dvojího zdanění, a to s Norskem, obsahuje
formulaci, že zaměstnavatel je rezidentem státu, jehož je rezidentem příjemce.



Mzda nejde k tíži stálé provozovny: celkem 84 z 85 smluv o zamezení dvojího
zdanění obsahuje toto pravidlo. Pouze smlouva o zamezení dvojího zdanění se Srí
Lankou tuto podmínku neuvádí.

Metody zamezení dvojímu zdanění
Jedná se o klíčový článek smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jelikož stanovená
metoda rozhoduje, do jaké míry bude eliminováno dvojí zdanění. V některých smlouvách
o zamezení dvojího zdanění je stanovená jenom jedna metoda na všechny druhy příjmů,
v jiných je stanovená metoda obecná a na určité vyjmenované druhy příjmů je zase
stanovená metoda speciální. Podle srovnání v 74 z 85 smluv o zamezení dvojího zdanění
se nejčastěji vyskytuje metoda prostého zápočtu. V 10 z 85 smluv o zamezení dvojího
zdanění je stanovená metoda vynětí s výhradou progrese u konkrétně vyjmenovaných
příjmů a pouze ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Brazilií je stanovená metoda
úplného vynětí.
Závěrem lze pozorovat trend zvyšujíciho se výskytu smluv o zamezení dvojího
zdanění obsahujících metodu prostého zápočtu a ústup od metody vynětí. Dále se metoda
vynětí s výhradou progrese vyskytuje většinou ve smlouvách uzavřených mezi ČR a
členskými státy EU a OECD. A postupem času také docházelo ve smlouvách ke
zpřísňování podmínek pro osvobození od zdanění ve státě zdroje příjmu.
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7. Modelový příklad – příjmy daňových rezidentů České
republiky ze zdrojů ve Slovenské republice a příklad
aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
Považuji za důležité, abych vzhledem ke zvolenému tématu rigorózní práce
uvedla praktický příklad zdaňování daňových rezidentů ČR v případě, že se jejích zdroj
příjmů nacházi v zahraničí. Za zemi zdroje příjmů ze zahraničí jsem si zvolila SR. Příklad
spočívá v porovnání zdanění daňových rezidentů ČR při aplikaci smlouvy o zamezení
dvojího zdanění mezi ČR a SR a toho, jaká by se změnila daňová situace rezidenta
v případě, že by se smlouva o zamezení dvojího zdanění neaplikovala, například z důvodu
že by byla vypovězena. Analýza je provedena na základě právní úpravy platné a účinné
k 18. 3. 2016.
V případě česko-slovenských daňových vztahů se aplikuje Smlouva mezi
Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, publikovanou ve
Sbírce mezinárodních smluv pod č. 100/2003 (dále také „Smlouva ČR-SR“ ).267
Smlouva byla podepsána 26. 3. 2002 v Bratislavě, publikována ve sbírce mezinárodních
smluv dne 12. 3. 2003, nabyla platnosti dne 14.7.2003 a provádí se od 1.1.2004. Dnem
vstupu smlouvy v účinnost se přestala aplikovat původní Smlouva o zamezení dvojího
zdanění v oboru daní z příjmů a majetku publikovaná ve Sbírce zákonu č. 257/1993 Sb.
Ke smlouvě vydalo MF ČR pokyn č. D-248, Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu
zdanění se Slovenskou republikou (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003). Tato
smlouva se vztahuje, kromě daně z příjmů právnických osob a daně z nemovitostí, i na
daň z příjmů fyzických osob jak v SR, tak i v ČR, které budou předmětem komparace.268

Ministerstvo financí České republiky [online]. Přehled platných smluv České republiky o zamezení
dvojího zdanění k 5.02.2016, [cit. 01. 03. 2016]. Dostupné z WWW<:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv>.
267

Viz Čl. 2 odst. 3 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, publikovanou ve Sbírce
mezinárodních smluv pod č. 100/2003 Sb.
268
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Vzhledem k zaměření rigorózní práce se tato kapitola nebude věnovat dani z příjmů
právnických osob a dani z nemovitostí.
Mám za to, že je důležité přiblížit právní úpravu daně z příjmů fyzických osob
podle slovenských právních předpisů. Zdanění příjmů fyzických osob na SR je upraveno
zákonem č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (dále
také „ZDP SR“).
Z hlediska mezinárodního zdanění jsou důležitá tato ustanovení zákona:


Ustanovení §2 písm. d) ZDP SR kde je vymezen poplatník s neomezenou
daňovou povinnosti- tedy daňový rezident SR, kterým podle znění ZDP SR je
fyzická osoba která má na území SR trvalý pobyt nebo se na území obvykle zdržuje.
Fyzická osoba se obvykle zdržuje na území SR pokud nemá na území SR trvalý
pobyt a zdržuje se na území alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce a to
souvisle nebo v několika obdobích, do tohoto období se započítává každý i
započatý den pobytu.



Ustanovení §2 písm. e) ZDP SR upravuje poplatníky s omezenou daňovou
povinností- tedy daňové nerezidenty SR, kterými podle znění ZDP SR jsou fyzické
osoby neuvedené v předchozím odstavci, tj. ty, které nemají na území SR trvalý
pobyt nebo se obvykle nezdržuji nebo ty fyzické osoby uvedené v předchozím
odstavci, které se na území SR zdržují za účelem studia, léčení, nebo osoby které
překračují hranice denně nebo v dohodnutých časových intervalech jen pro účely
výkonu závislé činnosti, jejíž zdroj se nachází na území SR. Uvedené definice platí,
nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.



Ustanovení §2 písm. g) ZDP SR upravuje předmět daně z příjmů poplatníků
s neomezenou daňovou povinností - neboli rozsah zdanění daňového nerezidenta,
kde předmětem daně je příjem ze zdrojů na území SR, dále definován v §16 ZDP
SR.

Komparace: jak je patrné z dikce textů zákonů o dani z příjmů platných v ČR a SR, daňové
rezidentství v SR je vázáno k podmínce trvalého pobytu, ačkoliv v ČR je to statut bydliště.
Bydliště se často zaměňuje s pojmy trvalý pobyt, přechodný pobyt, trvalé a přechodné
bydliště. Bydliště podle znění ZDP se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za
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okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.269Trvalý pobyt
podle slovenských právních předpisů je ale chápan obšírněji nežli bydliště. Rozumí se jím
pobyt občana zpravidla v místě jeho stáleho bydliště na území SR.270 Domnívám se, že
pojem „zpravidla“ není velmi konkrétní a umožňuje širší možnosti jeho výkladu. Také lze
komparací zákonů dojít k závěru, že ZDP platný v ČR obsahuje pojmy daňový rezident a
daňový nerezident, kdežto zákon platný na SR tyto pojmy vysloveně neuvádí, ale vyplývají
z rozsahu daňových povinností poplatníka.


Ustanovení §16 ZDP SR - příjmy daňového nerezidenta jsou taxativně
vymezeny v §16 odst. 1 ZDP SR. V písm. a) stejného paragrafu a odstavce, kde
jsou obsaženy příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny
a v písm. b) stejného paragrafu a odstavce jsou obsaženy příjmy ze závislé činnosti
vykonávané na území SR nebo na palubách lodí a letadel, které jsou provozovány
daňovým rezidentem. Vysvětlení pojmu stálá provozovna je stanoveno v §16 odst.
2 ZDP SR a odstavec třetí říká, že příjem dosahovaný ve stálé provozovně je také
příjem společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní
společnosti, kteří jsou daňovými nerezidenty a který jim plyne z účasti v těchto
společnostech a z úvěrů a půjček poskytnutých těmto společnostem.

Komparace: s ohledem na definici zdroje příjmů daňových nerezidentů se zaměřením na
příjmy ze závislé činnosti a z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, je
právní úprava v ČR a SR téměř identická.

269

Viz. Kapitola 2.3 této práce a Pokyn GFŘ č. D-22

Viz §3 zákona č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky
270
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7.1. Zdanění českých daňových rezidentů v závislosti na aplikaci
smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou
republikou a Slovenskou republikou

7.1.1. Stanovení daňové rezidence
Smlova ČR-SR se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou
smluvních států. Podle čl. 4 Smlouvy ČR-SR se za „rezidenty smluvního státu“ považují
osoby, které podle právních předpisů smluvních států podléhají zdanění v těchto státech
z důvodu svého bydliště, trvalého pobytu u osob fyzických, nebo jakéhokoliv jiného
podobného kritéria. Jestliže by podle ZDP a ZDP SR byla fyzická osoba považována za
rezidenta obou smluvních států, v případě nastalé kolize se použije jedno z dalších kritérií
definovaných v §4 odst. 2 Smlouvy ČR-SR, kterými jsou: stálý byt, středisko životních
zájmů, státní příslušnost nebo dohoda příslušných úřadů států. Na tuto osobu pak bude
nahlíženo jako na daňového rezidenta jenom jednoho smluvního státu.
Fikce: SR jako nesmluvní stát: v případě, žeby se Smlouva ČR - SR neaplikovala, tak by
se při stanovení daňových povinností postupovalo podle vnitrostátní právní úpravy platné
v ČR a v SR. V případě, že by fyzická osoba splnila podmínky daňového rezidentství v ČR
- kde by pobývala déle než 183 dní v příslušním kalendářním roce na území ČR, ale
zároveň měla trvalý pobyt na SR, nastala by dvojitá daňová rezidence a všechen příjem
této osoby by byl zdaněn dvakrát podle vnitrostátních právních předpisů ČR a SR.

7.1.2 Zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů na území
Slovenské republiky
Příjmy ze závislé činnosti jsou upraveny v čl. 14 Smlouvy ČR-SR. Podle čl. 14
odst. 1 Smlouvy ČR-SR, mohou být příjmy daňového rezidenta ČR, s výhradou příjmů
z tantiém, penzí a státní služby, z důvodu zaměstnání na území SR zdaněny v SR.
Nicméně podle §14 odst. 2 Smlouvy ČR-SR budou tyto příjmy podléhat zdanění v ČR
v případe že:
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Daňový rezident ČR je zaměstnán na SR po dobu kratší než 183 dní v jakémkoliv
12 měsíčním období začínajícím nebo končícím v příslušním daňovém roce a



Odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem nebo za zaměstnavatele, který není
rezidentem SR a



Odměny nejdou k tíži stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel na území SR.
Podle slovenské právní úpravy v §16 odst. 1 písm. b) ZDP SR, příjem ze závislé

činnosti daňového nerezidenta vykonávané na území SR podléhá zdanění na SR.
Podle české právní úpravy bude příjem daňového rezidenta ČR po zdanění na SR
podléhat zdanění v ČR podle §6 odst. 1 písm. a) ZDP, avšak jenom v případě, že pro něj
bude výhodnější uplatnit metodu prostého zápočtu, a tak snížit daňovou povinnost o daň
zaplacenou na SR. Jinak se příjmy podle §38f ZDP vyjímají ze zdanění.
Podle §5 odst. 7 písm. g) ZDP SR jsou od daně osvobozeny příjmy ze závislé
činnosti vykonávané na území SR plynoucí daňovému nerezidentovi od zaměstnavatele
se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této
činnosti nepřesáhne 183 dní v jakémkoliv období 12 po sobě nasledujících měsíců, pokud
se nejedná o příjmy uvedené v §16 odst. 1 písm. d) a příjmy z činnosti vykonávaných ve
stálé provozovně. Právní úprava na SR tak osvobozuje příjmy ze závislé činnosti od
zdanění odpovídající podmínkam §14 odst. 2 Smlouvy ČR-SR, i bez ohedu na existenci
či neexistenci Smlouvy ČR-SR.
Fikce: SR jako nesmluvní stát: v případě, žeby se Smlouva ČR-SR neaplikovala, tak by
příjem daňového rezidenta ČR po zdanění na SR podléhal zdanění v ČR podle §6 odst. 1
písm. a) ZDP a základ daně by byl podle §6 odst. 13 ZDP zvýšen o povinné pojistné a
snížen o daň zaplacenou z tohoto příjmu na SR.
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7.1.3 Vyloučení dvojího zdanění
Smlouva ČR-SR ve svém čl. 22 stanoví způsoby vyloučení dvojího zdanění.
Metoda vyloučení dvojího zdanění, kterou lze uplatnit podle dikce smlouvy ČR-SR, je
motoda prostého zápočtu. Tudíž podle §22 odst. 1 Smlouvy ČR-SR, pokud daňový
rezident ČR pobírá příjem, který může být v souladu se Smlouvou ČR-SR zdaněn na SR,
tak ČR povolí snížit daň z příjmů daňového rezidenta ČR o částku rovnající se dani
z příjmů zaplacené na SR. Podmínkou je, že částka, o kterou se daň sníží, však v žádném
případě nepřesáhné tu část daně z příjmu vypočtené před jejím snížením, která poměrně
připadá, na příjmy které mohou být zdaněny v tomto druhém státě. A dále podle §22 odst.
2 Smlouvy ČR-SR, jestliže je příjem pobíraný daňovým rezidentem ČR osvobozen od
zdanění v ČR, může být v ČR, přesto vzát do úvahy při výpočtu částky daně ze
zbývajících příjmů daňového rezidenta ČR. Na základě smlouvy ČR-SR je stanovená
povinnost smluvním státum provést opatření vyloučení dvojího zdanění, což je provedeno
v §38f ZDP.
Fikce: SR jako nesmluvní stát: pokud by se smlouva neaplikovala, tak by příjmy ze zdrojů
na území SR byly zdaněny na SR podle ZDP SR a zároveň by byly podruhé zdaněny v ČR
podle ZDP. Vzhledem k tomu, že §38f ZDP umožňuje vyloučení dvojího zdanění daňovým
rezidentům ČR pouze u těch příjmů majících zdroj v zemích, se kterými uzavřela ČR
smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daň zaplacená v SR by se nezapočítala na českou
daň, nýbrž bude pouze výdajem poplatníka, který sníži výši jeho zahraničního příjmu
podle §24 odst. 2 písm. ch) ZDP a §6 odst. 13 ZDP.

7.2 Závěry
Při aplikaci smlouvy ČR-SR je podle mého názoru výhodou pro daňové rezidenty
ČR možnost aplikace metody prostého zápočtu u příjmů, které byly zdaněny na SR.
Použití této metody zaručuje, že příjmy zdaněné na SR nebudou zdaněny podruhé v ČR.
Popřípadě se u příjmů ze závislé činnosti aplikuje metoda vynětí s výhradou progrese
podle §38f odst. 4 ZDP. V situacích, kdyby se Smlova ČR-SR neaplikovala, tak bych se
daň z jednou zdaněných příjmů zaplacená na SR uplatnila v ČR pouze jako výdaj snižující
základ daně při zdaňování celosvětových příjmů.
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Některé příjmy daňových rezidentů ČR nepodléhají zdanění na SR a to i bez
ohledu na to, jestli se Smlouva ČR-SR aplikuje či nikoli. Jedná se např. o příjmy ze závislé
činnosti definované v čl. 14 odst. 2 Smlouvy ČR-SR, které jsou podle slovenské právní
úpravy osvobozeny od zdanění definovaného v čl. §5 odst. 7 písm. g) ZDP SR.
Závěrem lze konstatovat, že modelová smlouva ČR předložená ke schválení
slovenské straně byla v zásadě oběma stranami akceptována, a výsledná smlouva o
zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi ČR a SR odpovídá zájmům ČR.
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8. Návrhy a doporučení de lege ferenda
Na závěr této práce bych zhrnula několik návrhů de lege ferenda, které by z mého
pohledu přispěly ke zlepšení daňové úpravy týkajícíci se mezinárodního zdanění příjmů
fyzických osob. Návrhy jsem zaměřila samostatně na oblast české daňové úpravy a
samostatně na oblast mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.
V oblasti české právní úpravy, především aktuálního znění ZDP, se domnívám,
že celková rekodifikace zákona je potřebná. ZDP byl od své účinnosti od roku 1993
několikrát novelizován a pro laika vyznívá dost nepřehledně, v některých oblastech až
příliš zložitě. Zákon je systémově rozdělený do velkého počtu paragrafů, odstavců a
písmen, a častokrát nepostačuje ani celá abeceda. Ministerstvo financí a Generální
finanční ředitelství se snaží výkladové problémy řešit formou metodických pokynů a
stanovisek, ale tyto normy nejsou vynutitelnými právními akty a v konečném důsledku je
v pravomoci správních soudů a Ústavního soudu ČR posouzení souladu daného pokynu
se zákonnou úpravou. Novelou by se tyto problémy částečně odstranily a zákon by se
zpřehlednil. Dále nelze opomenout existenci konomického dvojího zdanění, které
vyplývá ze současné právní úpravy. Týká se to např. zdanění podílů na zisku společnosti.
V ČR dochází při výplatě a zdanění podílu na zisku ke dvojímu zdanění, kdy např.
společnost vykáže zisk, ze kterého zaplatí 19% daň, nicméně i ze zbylé (zdaněné) části
zisku vyplacené společníkům, je tato část předmětem srážkové daně ve výši 15% podle
aktuálního znění ZDP. Řešením této situace a take odstránění ekonomického dvojího
zdanění by bylo dosažitelné formou osvobození podílů na zisku od daně z příjmů
fyzických osob. Toto osvobození od zdanění bylo velmi diskutovaným tématem v roce
2013 a mělo souviset s plánovanou úpravou znění ZDP v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva. V návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva byl zakotven nový § 4a ZDP obsahujíci osvobození
podílů na zisku a obdobných příjmů. Nicméně tento návrh byl zamítnut Senátem ČR.271
Následně bylo přijato zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb, kterým nebyly tyto změny
inkorporovány do současného znění ZDP. Nicméně se domnívám, že takový postup by

Ustanovení §4a návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého
práva a o změně některých zákonů, senátní tisk č. 176 z roku 2013. Dostupné z WWW:<
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/69566/58464>
271
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byl v budoucnu určitě pozitivním krokem. Příkladem a inspirací může sloužit právní
úprava daně z příjmů současně platná v SR, kde podíl na zisku není vůbec předmětem
daně.272 Eliminaci ekonomického dvojího zdanění mohl přinést již platný zákon č.
458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a
dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Tento zákon plánoval zavést nový §19 a
ZDP, který by upravoval osvobození podílů na zisku a obdobných příjmů od daně z
příjmů právnických osob. Nicméně toto ustanovení bylo nakonec ze zákona č. 458/2011
Sb., plně účinného dnem 1.1.2015, vyjmuto, a tzv. zrušení daně z dividend nebylo
doposud zrealizováno. S rychlým rozvojem informačních technologií by měli také
zákonodárci počítat se vznikem nových způsobů získavání příjmů fyzických osob.
Rozvoj internetu, a především elektronické obchodování je novodobým rychle se
vyvíjejícím fenoménem. Proto by se měla daňová legislatíva de lege ferenda přizpůsobit
tomuto trendu, sledovat vývojové změny v tomto směru ze zahraničí a reagovat pružně a
efektivně. Dále bych určitě doporučovala zaměřit se na podporu proporcionality mezi
daňovým zatížením fyzických osob a státu, protože přílišné zatěžení fyzických osob
v daňové oblasti vede k demotivací poplatníků a odráží se i ve formách zamezení dvojího
zdanění. Ačkoliv ČR především sjednává ve svých mezinárodních smlouvách o zamezení
dvojího zdanění metodu prostého zápočtu, osobně bych se přikláněla k metodě vynětí
s výhradou progrese, jako metodě výhodnější pro daňového poplatníka. Dále bych uvítala
změnu v předmětu zdanění, podle které by se stát rezidentury zcela vzdal zdanění příjmů
ze závislé činností svého rezidenta, dosaženou ve státě zdroje.
V oblasti mezinárodní právní úpravy, největší nedostatek nacházím v tom, že
doposud nebyla členskými státy EU přijata navrhovaná Evropské konvence o zamezení
dvojího zdanění představená v roce 2002. Tento model by měl být vypracován Komisí
daňových záležitostí OECD a vycházel by ze základů MS OECD. Nicméně doposud to
zrealizováno nebylo, členské státy EU i nadále uzavírají smlouvy o zamezení dvojího
zdanění na zakládě vlastního modelu, i když vycházejícícho z MS OECD nebo MS OSN.
To v praxi vede k interpretačním a aplikačním problémům, modely nejsou jednotné a
v určitých částech se odlišuji, jak jsem to nastínila v kapitole č. 6 při komparaci smluv o
zamezení dvojího zdanění. De lege ferenda určitě doporučuji zavedení jednotné definice
272

Viz §3 odst. 2 písm. c) ZDP SR ve znění pozdějších předpisů
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stálé provozovny v Evropské konvenci o zamezení dvojího zdanění. Mezinárodní zdanění
nelze limitovat jenom jedním státem, dotýká se všech států a domnívám se, že bylo by
vhodné vytvořit internetové diskuzní fórum jako podklad diskuzní skupiny států k řešení
těchto otázek, neboli vytvoření jakéhosi kyberprostoru k hledání a dosahování společných
řešení, tak jak to už bylo navrženo OECD na konferenci v Turku v roce 1997.273
Závěrem chci poznamenat, že nepovažuji současný stav právní úpravy
mezinárodního zdanění příjmů fyzických osob za nedostačující, popsané výtky mají spíš
upozornit na nedostatky a navrhované doporučení de lege ferenda zase přispět ke zlepšení
současného stavu.

273

OECD iLIbrary [online] Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce, Turku (Finland)
[cit. 1.3.2016] Dostupné z WWW:< http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/dismantlingthe-barriers-to-global-electronic-commerce-turku-finland_236647320075;jsessionid=15pecxxjlxo9j.xoecd-live-02

150

ZÁVĚR

Problematika mezinárodního zdanění fyzických osob je velmi komplexní téma
s nezpočetným množstvím různých hledisek, které by z důvodu své obsáhlosti mohly být
předmětem další odborné práce. Vzhledem k tomu, že téma této práce obsahově přesahuje
rozsah, který je na práci tohoto typu kladen, zaměřila jsem se předvším na nejdůležitejší
oblasti a nejpalčivější problémy vyvstávající v mezinárodním zdanění. Jelikož mou
snahou byla detailnější analýza se zaměřením na výkladové nejasnosti a popis aktuálních
změn relevantní legislativy, rozhodla jsem se v práci zaměřit jenom na jeden druh příjmu,
a to na příjmy fyzických osob ze závislé činností. Výsledkem této práce je nejen analýza
pojmů, problémů a situací dvojího zdanění s přeshraničním prvkem, komparace smluv a
daňových situací, ale i analýza a kritika vnitrostátní a mezinárodní právní úpravy
dotýkající se mezinárodního zdanění fyzických osob.
Předložená rigorozní práce se kromě úvodu a závěru skládá z osmi kapitol. První
kapitola je zaměřená na daňovou teorii, analýzu základních pojmů a princípů, které jsou
teoritickým podkladem celé rigorózní práce, a které jsem při studiu odborné literatury a
právních předpisů nalézala. Důsledné chápání těchto pojmů je nezbytným předpokladem
pro porozumění daňověprávní problematiky dvojího zdanění, jak ve vnitrostátním, tak i
v mezinárodním kontextu. Podstatným předpokladem rozsahu daňových povinností je
vztah osoby k určitému území. To se následně odráží v samotné osobní daňové
příslušnosti, ze které vychází pojmy daňový rezident a daňový nerezident, jakožto pojmy
kruciální v mezinárodním daňovém právu. Dvojí zdanění se může vyskytovat ve dvou
rovinách, jak ve vnitrostátním právu, tak i v mezinárodním právu. Tu se nabízí uvést
odkaz na současnou daňověprávní úpravu v České republice (Zákon o daních z příjmů),
která se s tímto problémem potýká. Ekonomické vnitrostátní dvojí zdanění je aktuální
vzhledem ke zdanění podílů na zisků společností. Jedná se o velmi diskutované téma
minulých let především v souvislosti s rekodifikaci práva soukromého, ale doposud
nebyly podíly na zisku od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Určitě by v tomto
směru mohla být inspirativním příkladem úprava stejné problematiky ve slovenském
zákoně o daních z příjmů, podle které podíly na zisku nejsou předmětem daně vůbec.
V kontrastu s vnitrostátním dvojím zdaněním je mezinárodní dvojí zdanění více aktuální
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a živelné, především s ohledem na prohloubující se globalizaci, vývoj ekonomických
aktivit a technický rozvoj v celosvětovém měřítku. Stabilita daňového systému především
v období, kdy většina vyspělých zemí byla zasažena ekonomickou krizí je velmi
aktuálním problémem. Na mezinárodní dvojí zdanění je nahlíženo jako na nežádoucí jev
s dopadem na příjmovou stránku státních rozpočtů, a proto existují snahy pro jeho
odstranění nebo alespoň eliminování. Má demotivující charakter, především proto, že je
překážkou mezinárodního obchodu ale i z důvodu, že zatěžuje daňové poplatníky, což
vede k demotivaci k uskutečňování podnikatelské činností a poklesu zahraničních
investic. Samotný vývoj mezinárodního dvojího zdanění je demonstrován v kontextu
historického exkurzu od počátku 20. století až do současnosti. Ve většině států je právo
zdaňovat vnímáno jako projev státní suverenity. Nicméně daňová legislativa je účinná
jenom tehdy, když existuje propojení mezi státem uvalujícím daň a poplatníkem.
S ohledem na koncept daňové jurisdikce tímto propojením může být místo zdroje příjmu,
což je znakem jurisdikce zdroje příjmu, nebo místo pobytu, což je znakem jurisdikce
rezidence. Výjimečně se vztah ke státu opírá o občanství. Se snahou států o eliminaci
zásahů do jejich suverenity souvisejí nástroje, jenž státy přijímají k omezení či vyloučení
dvojího zdanění. Za takové nástroje lze označit vnitrostatní opatření, uzavírání
mezinárodních smluv o zamezení dvojho zdanění a vytvoření metod vyloučení
mezinárodního dvojího zdanění. Jak vyplývá z poslední podkapitoly i mezinárodní dvojí
zdanění se vyznačuje některými principy, které tvoří pilíře mezinárodního daňového
práva. Mezi ztěžejní principy patří spravedlnost a neutralita ale i další, což demonstrují i
uvedené praktické příklady a vnitrostátní judikatura.
Ve druhé kapitole jsou analyzovány právní základy zdanění příjmů fyzických
osob v České republice a kapitola také pojednává o mezinárodním dvojím zdanění z
pohledu české legislativy. Základ rozboru příslušných zákonných ustanovení vychází ze
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tuto kapitolu
jsem zařadila především proto, že i vnitrostátní daňové vztahy se v konečném důsledku
častokrát potýkají s mezinárodním prvkem, tudíž považuji za důležité neopomíjet tuto
problematiku. Prameny daňového práva, především práva vnitrostáního, ale i některé
prameny práva mezinárodního, práva Evropské unie a judikatury soudů, tyto vše upravují
druhy daní, jejich subjekty, předmět, základ, sazbu ale také i vyměření, placení a
vymáhání daní. Jelikož národní předpisy obsahují vlastní pravidla osobní daňové
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příslušnosti, v praxi dochází ke konfliktu osobních daňových příslušností ke dvěma nebo
více státům, což vede k tomu, že daňovému poplatníkovi hrozí zdanění ve vícerých
státech. Tyto dotčené státy řeší takovéto situace formou bilaterálních smluv, a to aplikací
různých pomocných kritérií stanovených v těchto smlouvách. Těmito kritérii je fyzická
přítomnost ve státě, bydliště, centrum životních zájmů, trvalý pobyt nebo občanství.
Rozsah daňových povinností je primárně určen tím, zda je daňový subjekt daňovým
rezidentem daného státu či nikoliv. Od 1.1.2014 zákonné opatření Sentátu č. 344/2013 Sb
zavádí do české právní úpravy pojmy daňový rezident a daňový nerezident. Jak již bylo
nastíněno v úvodu této práce, v jejím názvu a provází ji celým jejím obsahem, se
problematika rigorózni práce orientuje na fyzické osoby a její povinnosti při zdaňování
příjmů s mezinárodním prvkem. Následné praktické příklady demonstrují aplikaci kritérií
rezidentury u fyzických osob podle české právní úpravy. Za účelem komparace uvádím i
příklad z právní úpravy Španělského království. Dále nelze opomenout situace, kdy
dochází ke změnám daňové rezidence i v průběhu zdaňovacího období. Zajímavý je
přístup odlišný od toho v mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího zdanění, a to
přístup vycházející z pokynu GFŘ č. D-22, jelikož ZDP tyto situace neřeší. Nakonec i
česká finanční správa se spíš přiklání k úpravě podle MS OECD. Závěr kapitoly
představuje stručný přehled ustanovení ZDP dotýkající se problematiky mezinárodního
zdanění, a to ohledně definice poplatníků daní z příjmů fyzických osob, taxativní výčet
zdroje příjmů na území ČR, výčet příjmů mající zdroj v zahraničí, definice stálé
provozovny a nejdůležitejší ustanovení §38f ZDP ohledně vyloučení dvojího zdanění. Jak
vyplývá z rigorózní práce, ustanovení §38f ZDP bylo do konce roku 2000 čistě
jednostranné vnitrostátní opatření k zamezení dvojímu zdanění. Jeho výhodou byla
možnost jeho uplatnění poplatníkem bez ohledu na to, jestli příjmy poplatníka plynuly ze
státu, se kterým měla ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, či nikoliv.
Zakotvilo metodu prostého zápočtu. Počínaje rokem 2001 byl zákonem č. 492/2000 Sb.
novelizován Zákon o daních z příjmů, kdy došlo k podstatné změne v §38f ZDP, kdy u
poplatníka - českého daňového rezidenta mohou být příjmy ze zahraničí vyloučeny
z dvojího zdanění, ale jen v případě, že se jedná o příjmy ze státu, se kterým má ČR
uzavřenú smlouvu o zamezení dvojího zdanění. V případě příjmu plynoucího z
nesmluvního státu se takováto daň zaplacená v zahraničí nezapočítává na celosvětovou
daňovou povinnost v ČR, nýbrž je uznaná pouze jako výdaj, který sníží výši zahraničního
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příjmu poplatníka. S ohledem na současně platný právní stav nadále platí znění, které
bylo do ZDP inkorporováno na základě novely zákonem č. 216/2009 Sb., na základě
kterého došlo k podstatné změně metody vyloučení dvojího zdanění ze státu, s nímž má
ČR zavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. U těchto příjmů lze podle platného
znění ZDP uplatnit metodu vynětí s výhradou progrese, ale to jenom za předpokladu, že
příjmy ze zahraničí byly v zahraničí i zdaněny. V případě, že metoda vyloučení dvojího
zdanění je podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění pro poplatníka výhodnější, lze
podstupovat podle §38f odst. 1 ZDP a znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění použít.
Úplným závěrem se v kapitole věnuji analýze dopadů rekodifikace soukromého práva na
oblast mezinárodního dvojího zdanění. I přestože jsou daňové zákony normami práva
veřejného a nemohou mít na ně zásadní dopad normy práva soukromého, i tu platí určité
výjimky. Již vzpomínané výjimky jsou upraveny v zákonném opatření Senátu č.
344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
a o změně některých zákonů.
O mezinárodním dvojím zdanění z hlediska mezinárodního práva pojednává třetí
kapitola. Nejvíce užívaným pojmem této kapitoly je jednoznačně pojem mezinárodních
smlouv o zamezení dvojího zdanění, které poskytují nezávislé mechanizmy zabránění
dvojímu zdanění občanům smluvních států, usilují o vyloučení daňových úniků, tj.
vyhýbání se neplacení daní, výměnu informací a stanovení opatření k řešení sporných
případů. Následuje historický exkurz vývoje smluv o zamezení dvojího zdanění, který
vyústil do tvorby dvou hlavních modelů, modelové smlouvy OECD a modelové smlouvy
OSN. Následným srovnáním těchto modelových smluv čitatel práce nachází podobnosti
a odlišnosti obou modelů jakožto i přínosy a důvody, které vedou státy k jejích uzavírání.
Nasleduje popisná část Modelové smlouvy OECD se zameřením na některé významnější
články týkajcí se mezinárodního zdanění fyzických osob, kterými jsou čl. 4 vymezující
daňového rezidenta a čl. 15 týkající se příjmů ze zaměstnání demostrované na
konkrétních praktických příkladech a s dovoláním se na relevantní judikaturu. V
mezinárodním daňovém prostředí jsou Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění
OECD a OSN dominující, ale kromě nich byly uzavřené i jiné modely a multilaterální
dohody. Následuje stručný přehled těchto modelů. Dále kapitola obsahuje pohled na
smlouvy o zamezení dvojího zdanění z pohledu práva České republiky, především právní
základ jejich inkorporace do českého právního řádu, jejích vývoj v historickém kontextu

154

kdy je jednou ze smluvních stran České republika a stručný přehled vývoje za poslední
rok 2015. Kromě smluv o zamezení dvojího zdanění má k dosažení úspěšné spolupráce
orgánů států ve věcech správy daňových záležitostí význam i Úmluva o vzájemné správní
pomoci v daňových záležitostech. Poté nasleduje komparace české vzorové smlouvy o
zamezení dvojího zdanění a Modelové smlouvy OECD včetně zvláštních ustanovení
některých smluv o zamezení dvojího zdanění. Tato specifika českého modelu při
sjednávání smluv o zamezení dvojího zdanění jsou opřena o výhrady k Modelové
smlouvě OECD, které Česká republika učinila při vstupu do OECD v roce 1995. S
ohledem na popsané výhrady k Modelové smlouvě OECD můžeme nalést ve smlouvách
o zamezení dvojího zdanění, ve kterých je ČR stranou, i jiné odlišnosti, které s výhradami
nesouvisí. Následuje popis některých specifik ve smlouvách, které zaujaly mou
pozornost. Závěr kapitoly se věnuje harmonizaci přímých daní v rámci Evropské unie,
která je velmi nejistým tématem, včetně odkazů na primární a sekundární právo a výběr
z rozsudků případů Evropského soudního dvora dotýkajících se přímých důchodových
daní fyzických osob.
Předchozí části rigorozní práce popisují vznik vnitrostátního a mezinárodního
zdanění s důrazem na demotivující character, který sebou dvojí zdanění přináši. Obsahem
čtvrté kapitoly jsou proto metody a nástroje vyloučení dvojího zdanění. Státy z důvodu
zamezení dvojího zdanění, a to formou jeho vyloučení nebo alespoň zmírnění, přijímají
nástroje které mohou být jednostranné, dvoustranné nebo mnohostranné. Jednostranná
opatření spočívají v takové úpravě ve vnitrostátních daňových předpisech, která obsahuje
ustanovení o zamezení dvojího zdanění jednostranně, z vůle státu, bez ohledu na
reciprocitu jiných států. Obvykle stát umožňuje svým rezidentům započíst na tuzemskou
daňovou povinnost daň z příjmů, která byla zaplacena v jiné zemi podle tamních
daňových předpisů. Jednostranné opatření je obsažené v českých právních předpisech v
§38f ZDP jako „vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí.“ Dle tohoto ustanovení
lze metody zamezení dvojího zdanění uplatnit pouze tehdy, když český rezident dosahuje
příjmy ze státu, se kterým má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.
V těchto případech se aplikuje metoda vynětí s výhradou progrese upravená v §38f odst.
4 ZDP, nicméně toto ustanovení dává poplatníkovi také možnost výběru použití opatření
k vyloučení dvojího zdanění podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění,
pokud je to pro něj výhodnější v daném případě. Co se týče příjmů z nesmluvních států,
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podle znění ZDP nelze uplatnit žádnou z metod zamezení dvojího zdanění. Jedinným
benefitem je aplikace ustanovení §24 odst. 2 písm. ch) ZDP, dle kterého si český daňový
rezident může daň z příjmů zaplacenou v bezesmluvním státě uplatnit jako daňově
uznatelný výdaj. Důležitá je také definice „příjmů ze zdrojů v zahraničí pro účely
vyloučení dvojího zdanění“, která je upravena v §38f odst. 3 ZDP. Naproti tomu jsou
dvoustranná opatření definovaná v čl. 23 MS OECD. Následuje popis jednotlivých metod
vyloučení dvojího zdanění, včetně jejích demonstrace na konkrétních příkladech.
Uvedena je také doplňková metoda omezení dvojího zdanění – metoda zahrnutí daně
zaplacené v zahraničí do nákladů. V závěru kapitoly sumarizuji porovnání jednotlivých
metod vyloučení dvojího zdanění z hlediska jejich výhodnosti pro daňového poplatníka
s ohledem na různé okolnosti, které vplývají na výhodnost té které metody. Poté následuje
srovnání metody prostého zápočtu a metody vynětí s výhradou progrese, na základě
kterého se přikláním k metodě vynětí s výhradou progrese, jako k metodě pro poplatníka
výhodnější. Z provedené analýzy metod zamezení dvojího zdanění obsažených ve
smlouvách, ve kterých je smluvní stranou ČR a z výsledků, které jsou prezentovány
v kapitole 6, vyplývá, že tyto mezinárodní smlouvy obsahují převážně metodu prostého
zápočtu a metodu vynětí s výhradou progrese. V novějších smlouvách sjednávaných
českou stranou se objevuje především metoda prostého zápočtu a upustilo se od
sjednávání metody vynětí s výhradou progrese. Metody vyloučení dvojího zdanění,
ustanovení daňových zákonů ČR a v neposledné řadě i významný nárůst smluv o
zamezení dvojího zdanění, kterých je ČR smluvní stanou, prošly za posledných téměř 25
let značnými změnami, a to vše vede k tomu, že znalosti nejen daňových předpisů, ale i
příslušných ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění a metodický přístup
v klasifikaci druhů příjmů plynoucích ze zahraničí a v této souvislosti i použití
odpovídajících metod vyloučení dvojího zdanění, je žádoucí.
Pátá kapitola pojednává o konkrétních druzích příjmů fyzických osob a
daňových situacích s přeshraničním prvkem. Po prvotní specifikaci předmětu daně
z příjmů fyzických osob podle současné platné úpravy v ZDP následuje část věnovaná
systému zdanění fyzických osob z pohledu státu zdroje. V případě zdanění příjmů
daňových nerezidentů ČR tito zdaňují v ČR jen příjmy, jejichž zdroj se nachází na území
ČR a jsou taxativně vyjmenovány v §22 ZDP. Pokud je příjem podroben zdanění v ČR
v souladu se zněním ZDP i smlouvy o zamezení dvojího zdanění, rozlišujeme dva
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základní způsoby vybíraní daně z příjmů daňových nerezidentů: srážkou daně u zdroje
podle §38d ZDP a podáním daňového příznání podle §38g ZDP, kterému předchází
zajištění daně plátcem podle §38e ZDP. Nelze opomenout i třetí způsob, a to je vybírání
záloh u daní z příjmů fyzické osoby podle §38h ZDP s možností následného ročního
zůčtování podle §38ch ZDP. Co se týče prvního způsobu, v případě srážky daně u zdroje
se v praxi nejdřív zkoumá, zdali konkrétní příjem definovaný v §22 ZDP má být zdaněný
srážkou u zdroje podle zvláštní sazby daně, která je uvedená v §36 ZDP. Důvodem
existence tohoto způsobu zdaňování příjmu ve státě zdroje je především snaha finančních
úřadů o efektivní zdanění příjmů ve státě zdroje, na který většinou nemají dosah.
Významnou změnu přinesla novela ZDP provedená zákonem č. 216/2009 Sb., s účinnosti
od 20. července 2009 pro rezidenty členských států Evropské unie a států, které
tvoří Evropský hospodářský proctor, podle které vybírání daně srážkou není konečné, ale
rezidenti těchto států si mohou u vyjmenovaných druhů příjmů, které v ČR podléhají
srážkové dani, uplatnit výdaje (vč. eventuálně odčitatelných položek a slev na dani) tím,
že podají v ČR daňové přiznání. Naproti tomu u zajištění daně se jedná o jednostranné
opatření státu, které není obsaženo ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění ale je
upraveno v §38e ZDP. Provádí se pro poplatníky-daňové nerezidenty, kteří nejsou
daňovými rezidenty EU a států tvořící EHP a plátce tímto způsobem snižuje platby
nerezidentům o částky odpovídající zajištění a poukazuje je na účet místně příslušnému
správci daně. Následuje bližší pohled na jednotlivé kategorie zdanění cizinců-daňových
nerezidentů (fyzických osob) ze závislé činnosti a z činnosti vykonávané prostřednictvím
stálé provozovny v ČR. Jednak je to kategorie zahraničního zaměstnance, který uzavřel
pracovněprávní vztah s tuzemským zaměstnavatelem majícím sídlo/bydliště na území
ČR. Poté následuje kategorie zahraničního zaměstnance, který uzavřel pracovněprávní
vztah se zaměstnavatelem majícím sídlo/ bydliště mimo území ČR i s ohledem na výkon
činnosti prostřednictvím stále provozovny. Jak vyplývá z rigorózní práce, institutu stálé
provozovny

se

věnuji

trochu

detalněji

a

to

jak

z

vnitrostátního

tak

i

z mezinárodněprávního úhlu pohledu. Závěr je zaměřený na zdaňování příjmů ze závislé
činnosti daňových rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí.
V šesté kapitole prezentuji výsledky provedené komparace 85 smlouv o zamezení
dvojího zdanění uzavřených Českou republikou k 1. 1. 2016, a to ve vztahu k příjmům ze
závislé činnosti. Komparace byla provedená ve třech oblastech souvisejících se
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zdaňovaním fyzických osob: v oblasti kritérií daňového rezidentství podle čl. 4 smlouvy
o zamezení dvojího zdanění, podmínek, za nichž nepřísluší státu zdroje příjem zdanit a
metod zamezení dvojímu zdanění v ČR vystupujícícho v postavení státu daňového
rezidenta. Na základě vyhodnocení komparace lze konstatovat, že s ohledem na kriterium
daňového rezidentství, většina smluv za hlavní kritérium určujíciho daňového rezidenta,
považuje kritérium bydliště a stáleho bytu a jen 7 smluv obsahuje specifické vymezení
kritéria určující daňového rezidenta. S ohledem na druhou skupinu srovnávaných
parametrů, a to podmínek za nichž nepřísluší státu zdroje příjem zdanit, lze říct, že toto
právo zdanění příjmu souvisejíciho s výkonem činnosti na jeho území je podle
modelových smluv přiznáno státu zdroje, ale nedochází k tomu automaticky, tedy
nenastává pokud jsou příjmy od zdanění osvobozeny. Osvobození od zdanění ve státě
zdroje nastáva až po kumulativním splnění 3 základních faktorů: nepřekročení smlouvou
stanovené doby, zaměstnavatel není rezidentem státu výkonu zaměstnání a nakonec mzda
nejde k tíží stálé provozovny. Závěrem kapitoly srovnávám metody k zamezení dvojího
zdanění obsažené v jednotlivých smlouvách, na základě čeho lze konstatovat, že většina
smluv obsahuje metodu prostého zápočtu. V některých převážně starších smlouvách se
vyskytuje metoda vynětí s výhradou progrese a jenom v jedné smlouvě s Brazilií se
vyskytuje metoda úplného vynětí. To dokazuje, že v historickém kontextu vývoje metod
zamezení dvojího zdanění se vývoj přiklání k metodě zápočtu před metodou vynětí.
Předposlední sedmá kapitola pokračuje v praktickém rázu, kde na modelovém
příkladu demonstruji vliv smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a SR
na mezinárodní zdanění, ve srovnání s fiktivní situaci, která by nastala, kdyby smlouva
uzavřena nebyla nebo by se z nějakého důvodu neaplikovala. V úvodu považuji za
důležité obeznámit čitatele s právní úpravou zdaňování fyzických osob aktuálně platnou
ve Slovenské republice. Dále považuji za důležité ozřejmit úpravu daňových institutů
nezbytných pro mezinárodní zdanění, jakožto pojmy daňový rezident, daňový nerezident,
předmět daně z příjmů daňového rezidenta, příjmy daňového nerezidenta, což zároveň
prokládám komparací s platnou právní úpravou České republiky. Poté následuje
konkrétní komparace zdanění českých daňových rezidentů v závislosti na aplikaci
smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou. Zaměřuji se na oblast určení daňové residence, na oblast zdanění příjmů ze
závislé činnosti a na oblast vyloučení dvojího zdanění v případě aplikace smlouvy a take
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v případě fikce, tj. kdyby se smlouva z nějakého důvodu neaplikovala. Zajímavou jsem
shledala právní úpravu ve slovenském zákoně o daních z příjmů, podle kterého některé
příjmy daňových rezidentů ČR nepodléhají zdanění na SR a to i bez ohledu na to, jestli
se Smlouva mezi ČR a SR aplikuje či nikoli. Jedná se např. o příjmy ze závislé činnosti
definované v čl. 14 odst. 2 Smlouvy ČR-SR, které jsou podle slovenské právní úpravy
osvobozeny od zdanění definované v čl. §5 odst. 7 písm. g) ZDP SR.
Závěrečná osmá kapitola pojednává o shodnocení stavu de lege lata a obsahuje
návrhy a doporučení de lege ferenda. Z těch nejdůležitejších bych opět zmínila
doporučení k provedení již diskutovaného odstranění ekonomického dvojího zdanění
v ZDP, co by bylo dosažitelné formou osvobození podílů na zisku od daně z příjmů
fyzických osob. Dále pak je důležité zmínit očekávaný pozitivní přínos v případě celkové
rekodifikace zákona o daních z příjmů. Zákona, který byl nespočetněkrát novelizován, a
který je složitý a nepřehledný nejenom pro laickou věřejnost, ale častokrát i pro
odborníky. Aby nedocházelo k příliš vysokému daňovému zatížení poplatníků daně z
příjmů fyzických osob, jako další pozitivní přínos bych vnímala v případě nově
uzavíraných smluv o zamezení dvojího zdanění sjednávání metody vynětí s výhradou
progrese a úpravu ZDP ve směru změny v předmětu zdanění, podle které by se stát
rezidentury zcela vzdal zdanění příjmů ze závislé činností svého rezidenta dosaženou ve
státě zdroje. Nelze opomenout, že s rychlým rozvojem informačních technologií a
elektronického obchodování by měli zákonodárci počítat se vznikem nových způsobů
získavání příjmů fyzických osob, a proto by bylo vhodné přízpůsobit daňovou legislatívu
de lege ferenda tomuto trendu, sledovat vývojové změny v tomto směru ze zahraničí a
reagovat pružně a efektivně. V oblasti mezinárodního zdanění vidím velký přínost
v případě přijetí plánované Evropské konvence o zamezení dvojího zdanění členskými
státy EU. Domnívám se, že navrhované změny de lege ferenda v této rigorózní práci by
mohly vést k posílení postavení daňového poplatníka, především toho, který je v
postavení zaměstnance.
S ohledem na výše uvedné je nevyhnutné, aby oblast daní byla perfektně právně
zpracováná a jednotlivé principy a postupy byly srozumitelné široké laické veřejnosti,
neboť se netýkají pouze její odborné části. Oblast mezinárodního dvojího zdanění je
oblastí, ve které se propojují tři roviny právní úpravy - právo vnitrostátní, mezinárodní a
evropské. Znalost aplikačních vztahů mezi nimi je proto důležitá pro správné stanovení
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daňové povinnosti poplatníka. I z těchto důvodů, jsem si zvolila téma mezinárodního
zdanění fyzických osob. Z důsledků mezinárodního dvojího zdanění je zřejmý úmysl
jednotlivých států k nalezení univerzálního řešení, ale jak z práce vyplývá, to se děje
především ve vzájemné spolupráci států. Ačkoliv takové řešení doposud nalezeno nebylo,
nejblíže k němu má uzavírání mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění podle
modelů mezinárodních organizací. Vzhledem k dosaženým poznatkům při zpracování své
rigorózní práce mohu uvést, že oblast dvojího zdanění je komplexní a lze ji sledovat z
vnitrostátního i mezinárodního pohledu. I když převažuje mezinárodní pohled na dvojí
zdanění, významnost vnitrostátní úpravy ovšem zůstává nedotčena především z důvodu,
že určení, zdali příjem bude zdaněn či nikoliv, záleží výhradně na vnitrostátní právní
úpravě, neboť smlouvy o zamezení dvojího zdanění mohou pouze stanovit oprávnění
smluvního státu příjem zdanit, nikoliv být samotným právním základem pro uložení
daňové povinnosti. Úplným závěrem bych chtěla dodat, že při zpracování této práce jsem
získala ucelený pohled na oblast mezinárodního zdanění fyzických osob. Doufám, že
práce bude prospěšná a zajímavá pro další zájemce o tuto právní oblast.
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Resumé

International taxation of natural persons
The area of international taxation of natural persons is highly complex and encompasses
many different points of view. The international element has become very important for
tax relationships in the last decades, mostly in regard with free movement of persons,
goods, services and capital as well as with the technological growth, internet expansion
and e-commerce development. The main focus of this thesis lies on a more detailed
analysis of double taxation concept from national and international law perspective,
emphasizing the legislative changes on national and international level and juridical
decisions. The thesis pays special attention to natural persons. Well structured legal
regulations in the field of international double taxation are essential for motivation of
individuals to carry out economical activities abroad as well as to seek employment
outside of the home country.
The rigorosum thesis consists, aside from the introduction and conclusions, of eight
chapters. The first chapter lays the foundations for the thesis. It deals with the analysis of
crucial terms such as double taxation, national and international double taxation, tax
liability, economical and legal double taxation, tax resident and tax non-resident, tax
jurisdiction and explains the most significant tax principles.
Rather theoretical introduction is followed by an analysis of the sources of Czech and
international tax law together with the relevant Czech court decisions in the second
chapter. Furthermore the thesis states the criteria of personal tax jurisdiction, tax
residency and non-residency according to the Czech income tax act, the income from
sources in the Czech Republic and changes of the tax residency during the tax year.
Consequently the national double economic taxation is explained. The end of the chapter
refers to the provisions of the Czech income tax act relevant to the international taxation.
Hereby I would like to summarize the important findings of this chapter. Czech income
tax act including the other relevant tax acts and subordinate legal act have become rather
complex. Czech income tax act has been amended numerous times in the last 25 years of
its existence and therefore un overall recodification would be beneficial, as well as the
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elimination of double economic taxation which would stimulate the taxpayer to run
business activities and seek employment without border limits. As a negative aspect I
encountered is the existence of the contradictory interpretations by the courts on one hand
and the tax administration on the other hand. If the legal acts allow different
interpretations and they are „de iure“ then the legislator should modify the law to a
definite state. Furthermore the legislators should keep up with modern trends of gaining
income (referring to e-commerce, internet and technological development), anticipate the
expected changes and incorporate them into the legislation in an efficient manner.
The third chapter refers to the international point of view on double taxation. The thesis
contains an analysis of the two most important model tax conventions (OECD and UN),
which is followed by an assessment of their impact on double tax treaties negotiated by
the Czech Republic as well as the position of the double tax treaties from the Czech law
perspective. The tax model conventions with respect to taxes on income of natural person
based on the OECD Model effectively harmonize the legal part of taxation. This
harmonization seems to be a positive course of development. The topics of tax policy of
European Union and the cases of Court of Justice of the European Union close the
chapter.
The double taxation avoidance mechanisms are explained in chapter four, starting with
unilateral ones according to the Czech tax law, followed by bilateral ones according to
the double taxation treaties. Both exemption and credit systems are explained and
illustrated with concrete cases showing which method is the most favourable for the
taxpayer and under which circumstances.
The fifth chapter deals with the taxation of employment income, the tax impact and
responsibilities of the Czech tax non-residents having an income source in the Czech
Republic, and taxation of Czech tax residents having an income source abroad.
The sixth chapter compares the income from employment in the tax treaties concluded
by the Czech Republic.
A model case with regards to Czech tax residents having employment income from
Slovakia, the impact of the double tax treaty concluded between Czech Republic and
Slovakia and a fictitious situation where the double tax treaty would not apply comprise
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chapter seven. Based on this in-depth analysis I suggest more favourable “de lege
ferenda” legal regulations in the last chapter.
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Seznam použitých zkratek

ČR

Česká republika

DŘ

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

ESD

Evropský soudní dvůr

EU

Evropská unie

GFŘ

Generální finanční ředitelství

LZPS

Zákon č. 2/1993 Sb., České národní rady, Listina základních práv
a svobod

MF ČR

Ministerstvo financí České republiky

MS OECD

Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj

MS OSN

Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění
Organizace spojených národů

NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

NSS ČR

Nejvyšší správní soud České republiky

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development,
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OEEC

Oganizace pro evropskou hospodářskou spolupráci

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

SES

Smlouva o založení Evropského společenství

SEU

Smlouva o Evropské unii

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

Smlouva ČR-SR

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o
zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmů a z majetku

SR

Slovenská republika

SRN

Spolková republika Německo

ÚS

Ústavní soud
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USA

Spojené státy americké

Ústava

Zákon č. 1/1993 Sb., České národní rady, Ústava České republiky

ZDP

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů

ZDP SR

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov

ZOK

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
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Anotace

Rigorózní práce byla zpracována na téma „Mezinárodní zdanění fyzických osob.“
Cílem práce bylo analyzovat právní úpravu zdanění příjmů fyzických osob z pohledu
české legislativy a z pohledu mezinárodního práva de lege lata, analyzovat ji s ohledem
na legislativní změny a na judikaturu českých soudů a Soudního dvora Evropské unie.
Dále bylo cílem vyvodit závěry ze srovnání smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřené
Českou republikou, anaylzovat daňové dopady a povinnosti českých daňových rezidentů
a nerezidentů a závěrem demonstrovat na konkrétním příkladě aplikaci konkrétni
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění zavřené mezi ČR a SR a dopady v případě
bezesmluvního stavu.
Rigorózní práce kromě úvodu a závěru obsahuje osm kapitol. Teoretická
východiska rigorózní práce jsou obsažena v první kapitole, která je zaměřena na daňovou
teorii a vysvětlení pojmů. Ve druhé kapitole jsou analyzovány právní základy zdanění
příjmů fyzických osob v České republice a kapitola také pojednává o mezinárodním
dvojím zdanění z pohledu české legislativy. O mezinárodním dvojím zdanění z hlediska
mezinárodního práva pojednává třetí kapitola a metody a nástroje vyloučení dvojího
zdanění jsou předmětem čtvrté kapitoly. Konkrétním druhům příjmů fyzických osob a
daňovým situacím s přeshraničním prvkem je věnována pozornost v kapitole páté. V šesté
kapitole prezentuji výsledky provedené komparace 85 smlouv o zamezení dvojího
zdanění uzavřených Českou republikou k 1. 1. 2016, a to ve vztahu k příjmům ze závislé
činnosti. Sedmá kapitola pokračuje v praktickém rázu, kde na modelovém příkladu
demonstruji vliv použití smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a SR na
mezinárodní zdanění, ve srovnání s fiktivní situaci která by nastala, kdyby smlouva
uzavřena nebyla nebo by se z nějakého důvodu neaplikovala. V poslední osmé kapitole
jsou některé poznatky z předchozích kapitol shrnuty a srovnány a jsou navrženy možné
změny de lege ferenda.
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Abstract

The subject of the rigorosum thesis is “International taxation of natural persons.” The aim
of the thesis is to analyse the double taxation concept from national and international law
perspective, with respect to the legislative changes on national and international level and
court decisions. Furthermore the thesis infers conclusions based on the comparison of the
double tax treaties concluded by the Czech Republic, analyses tax impact and the
responsibilities of Czech tax non-residents having an income source in the Czech
Republic and states the taxation of the Czech tax residents having an income source
abroad.
The rigorosum thesis consists, aside from the introduction and conclusions, of eight
chapters. The theoretical framework is defined in the first chapter which focuses on tax
theory and an explanation of the terms. The second chapter deals with the legal basis of
the individual taxation in the Czech Republic including the national double economic
taxation concept. The third chapter refers to the international point of view on double
taxation concerning the analysis of the two most important tax model conventions and
includes the legal regulation of direct taxes in the European Union and cases of Court of
Justice of the European Union. The double taxation avoidance mechanisms are explained
in the fourth chapter. The fifth chapter deals with the taxation of employment income, the
tax impact and responsibilities of the Czech tax non-residents having an income source
in the Czech Republic, and taxation of Czech tax residents having an income source
abroad. The sixth chapter compares the income from employment in the tax treaties
concluded by the Czech Republic. A model case with regards to Czech tax residents
having employment income from Slovakia, the impact of the double tax treaty concluded
between Czech Republic and Slovakia and a fictitious situation where the double tax
treaty would not apply comprise chapter seven. The eight and last chapter includes a
summary of the previous chapters and possible changes and recommendations de lege
ferenda are suggested.
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Příloha č. 1
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru
daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku274
Podle stavu k 5.2.2016

ode

Sbírka zákonů (popř.
sbírka
mezinárodních
smluv)

Finanční zpravodaj

Smluvní stát

Platnost
dne

Albánie

10.09.1996

270/1996 Sb.

č. 12/96

Arménie

15.07.2009

86/2009 Sb.m.s.

.

Austrálie

27.11.1995

5/1996 Sb.

č. 2/96

Ázerbájdžán

16.06.2006

74/2006 Sb.m.s.

č. 1/2/2007

Bahrajn

10.4.2012

59/2012 Sb.m.s.

Barbados

06.06.2012

69/2012 Sb.m.s.

Belgie

24.07.2000

95/2000 Sb.m.s.

č. 4/2001 , č. 910/2003, č.6-7/2007

Bělorusko

15.01.1998

31/1998 Sb.

č. 5/98 , č. 11/98

Bosna a Hercegovina

12.5.2010

58/2010 Sb. m.s.

.

Sdělení
č. 127/2003
Sb.m.s.
redakční
oprava
část.74/199
8 Sb.
Protokol č.
99/2011
Sb.m.s.
.

Brazílie

14.11.1990

200/1991 Sb.

Bulharsko

02.07.1999

203/1999 Sb.

.

.

Čína

04.05.2011

65/2011 Sb.m.s.

č. 05/2011

Dánsko

17.12.2012

14/2013 Sb.m.s.

č. 03/2013

Egypt

04.10.1995

283/1995 Sb.

č. 1/96
č. 12/2/95

Estonsko

26.05.1995

184/1995 Sb.

Etiopie

30.05.2008

54/2008 Sb.m.s.

Filipíny

23.09.2003

132/2003 Sb.m.s.

č.11/2004

Finsko

12.12.1995

43/1996 Sb.

č. 2/98, č. 1/2005

Francie

01.07.2005

79/2005 Sb.m.s.

č.
12/1/2005,
č.11/12/06
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Poznámka

.

redakční
oprava
č.17/2004
Sb.m.s.

č.
8-9/2007,
3/2010

č.

Gruzie

04.05.2007

40/2007 Sb.m.s.

Hongkong

24.1.2012

49/2012 Sb.m.s.

Chorvatsko

28.12.1999

42/2000 Sb.m.s.

č. 6/2000, č. 3/2001

Indie

27.09.1999

301/1999 Sb.

č. 7/8/2000

Indonésie

26.01.1996

67/1996 Sb.

č. 4-5/99, č. 4/2010

Irsko

21.04.1996

163/1996 Sb.

č.5/98, č. 4/2009,
č.2/2012

Island

28.12.2000

11/2001 Sb.m.s.

Itálie

26.06.1984

17/1985 Sb.

č. 4-5/87, č. 12/97,
č.
4-5/99,
č. 1/1/2003, č.6/2010

Izrael

23.12.1994

21/1995 Sb.

č. 1/95, č. 4/95

Japonsko

25.11.1978

46/1979 Sb.

č. 5/80, č. 3/2012

JAR (Jihoafrická republika)

03.12.1997

7/1998 Sb.

č. 3/99

Jordánsko

7.11.2007

88/2007 Sb.m.s.

Kanada

28.05.2002

83/2002 Sb.m.s.

č. 11-12/2002

Kazachstán

29.10.1999

3/2000 Sb.m.s.

č.4-5/2000, č. 4/2009

Korejská republika

03.03.1995

124/1995 Sb.

č. 10/95

07.12.2005

3/2006 Sb.m.s.

Kolumbie

6.5.2015

39/2015 Sb.m.s.

Kuvajt

03.03.2004

48/2004 Sb.m.s.

Kypr

26.11.2009

120/2009 Sb.m.s.

Libanon

24.01.2000

30/2000 Sb.m.s.

Lichtenštejnsko

22.12.2015

8/2016 Sb.m.s.

Litva

08.08.1995

230/1995 Sb.

č. 12/2/95, č. 12/97

Lotyšsko

22.05.1995

170/1995 Sb.

č. 9/95, č. 5/96

Lucembursko

31.7.2014

51/2014 Sb.m.s.

Maďarsko

27.12.1994

22/1995 Sb.

č. 1/95

Makedonie

17.06.2002

88/2002 Sb.m.s.

č. 9-10/2002

Malajsie

09.03.1998

71/1998 Sb.

č. 4-5/99

Malta

06.06.1997

164/1997 Sb.

č. 11/97

Maroko

18.07.2006

83/2006 Sb.m.s.

Mexiko

27.12.2002

7/2003 Sb.m.s.

č.1//2/2007
č. 2-3/2004, č. 89/2007

Moldávie

26.04.2000

88/2000 Sb.m.s.

Mongolsko

22.06.1998

18/1999 Sb

č. 2/99

Německo

17.11.1983

18/1984 Sb.

č. 3-4/84

Nigérie

02.12.1990

339/1991 Sb.

KLDR
(Korejská
demokratická republika)

lidově
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Protokol č.
82/2012
Sb.m.s.

č. 4/2010

Protokol č.
97/2005
Sb.m.s.

redakční
oprava

č. 371/1999
Sb.

Nizozemí

05.11.1974

138/1974 Sb.

č. 5/80, č. 9/97,
č. 1/98,

Protokol
č. 112/1997
Sb.,
Protokol č.
58/2013
Sb.m.s.

č. 7-8/99
Norsko

09.09.2005

121/2005 Sb.m.s.

č. 12/1/2005

Nový Zéland

29.08.2008

75/2008 Sb.m.s.

č. 4/2009

Pakistán

30.10.2015

58/2015 Sb.m.s.

Panama

25.2.2013

91/2013 Sb.m.s.

Polsko

11.06.2012

102/2012 Sb.m.s.

č. 03/2013

Portugalsko

01.10.1997

275/1997 Sb.

č. 3/99

Rakousko

22.03.2007

31/2007 Sb.m.s.

č. 6-7/2007

Rumunsko

10.08.1994

180/1994 Sb.

č. 12-1/94

Rusko

18.07.1997

278/1997 Sb.

č. 12/98, č. 1/2/99

Řecko

23.05.1989

98/1989 Sb.

č. 11-12/89

Saúdská Arábie

01.05.2013

42/2013 Sb.m.s.

č. 2/2014

SAE (Spojené arabské emiráty)

09.08.1997

276/1997 Sb.

Singapur

21.08.1998

224/1998 Sb.

č. 1/2/99

Slovensko

14.07.2003

100/2003 Sb.m.s.

č. 7-8/2003

Slovinsko

28.04.1998

214/1998 Sb.

č. 10/98

Srbsko a Černá Hora

27.06.2005

88/2005 Sb.m.s.

č.10/1/2005,
č.89/2007, č.1-2/2009

Srí Lanka

19.06.1979

132/1979 Sb.

č. 5/80

Sýrie

12.11.2009

115/2009 Sb.m.s.

.

Španělsko

05.06.1981

23/1982 Sb.

č. 3/82

Švédsko

08.10.1980

9/1981 Sb.

č. 1/81, č. 2/98

Švýcarsko

23.10.1996

281/1996 Sb.

Tádžikistán

19.10.2007

89/2007 Sb.m.s.
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č. 12/96, č. 4/2/2005

redakční
oprava
č.39/2007
Sb.m.s.,
Protokol č.
100/2012
Sb.m.s.
Protokol č.
56/2009
Sb.m.s.

Sdělení
č. 122/2004
Sb.m.s.
Protokol č.
64/2012
Sb.m.s.

Protokol č.
26/2011
Sb.m.s.

redakční
oprava část
5/1997 Sb.,
Protokol č.
99/2013
Sb.m.s.

Thajsko

14.08.1995

229/1995 Sb.

č. 1/98

Tunis

25.10.1991

419/1992 Sb.

č. 10/95

Turecko

16.12.2003

19/2004 Sb.m.s.

č. 4-5/2004

Ukrajina

20.04.1999

103/1999 Sb.

č. 3/2000*

USA (Spojené státy americké)

23.12.1993

32/1994 Sb.

č. 11/94, č. 3/96

Uzbekistán

15.01.2001

28/2001 Sb.m.s.

č. 6/2001

20.12.1991

89/1992 Sb.

č. 6/92, č. 12/96

12.11.1997

6/1998 Sb.

č. 4-5/99

03.02.1998

108/1998 Sb.

č. 6/98

Velká
Británie
(Spojené
království Velké Británie a
Severního Irska)
Venezuela
Vietnam
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*redakční
oprava FZ
č. 4-5/2000
redakční
oprava
č. 370/1999
Sb.
Protokol č.
92/2012
Sb.m.s.
redakční
oprava část.
37/1992 Sb.

Příloha č. 2
Pokyn č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na
území ČR275
Rozhodl MFČR
č.j.: 49/85 663/2005-493
Ministerstvo financí ČR na základě zmocnění v §39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, v platném znění, a zmocnění v §96 odst. 2 písm. b) zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, v platném znění, s cílem zajištění jednotných postupů při zdaňování příjmů
daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR (např. osvobození od daně vybírané
srážkou nebo její snížení či zdaňování daňově transparentních entit), vydává tento Pokyn.
Článek 1
Skutečnost, že příjemcem příjmů ze zdrojů na území ČR je osoba, která je daňovým rezidentem
konkrétního druhého státu, pro poskytnutí výhod plynoucích z příslušné smlouvy o zamezení
dvojího zdanění, popř. ze zákona o daních z příjmů, nepostačuje. Tato osoba musí být i skutečným
vlastníkem těchto příjmů a dané příjmy musí být podle daňového práva tohoto druhého státu
považovány za příjmy této osoby, případně musí být naplněny další podmínky stanovené
příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění (např. článek "omezení výhod" smluv) anebo
vnitrostátním daňovým zákonem (např. procento podílu na základním kapitálu společnosti).
Splnění uvedených podmínek je plátce příjmu, který při výplatě příjmu zahraničnímu subjektu
automaticky uplatňuje výhody plynoucí z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, popř.
ze zákona o daních z příjmů, povinen v rámci příslušného daňového řízení (např. daňová kontrola)
prokázat. K prokázání splnění těchto podmínek lze využít zejména:

a) potvrzení o daňovém rezidentství v daném státě vydané zahraničním daňovým úřadem (pokud
v dané zemi formulář takového potvrzení neexistuje, lze za tím účelem použít analogie
příslušného českého formuláře č. 25 5232); a
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Zdroj:
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186

b) prohlášení zahraniční osoby, že je skutečným vlastníkem příjmu a že daný příjem je podle
daňového práva druhého státu považován za její příjem; a
c) důkazní prostředky o splnění dalších podmínek stanovených příslušnou smlouvou o zamezení
dvojího zdanění, popř. vnitrostátním daňovým zákonem.
Článek 2
V případě postupu vůči zahraničním daňově transparentním entitám a obdobným strukturám (viz
např. Pokyn č. D-269, FZ č. 7-8/2004 a Sdělení k tomuto Pokynu publikované ve FZ č. 11/2004)
se pro účely automatické aplikace výhod plynoucích z uzavřených smluv o zamezení dvojího
zdanění, popř. ze zákona o daních z příjmů, postupuje vůči jednotlivým společníkům, partnerům,
beneficientům apod. (dále jen "společníci") obdobně. K prokázání splnění podmínek uvedených
v článku 1 lze využít zejména:

a) potvrzení o daňovém rezidentství společníka v daném státě vydané zahraničním daňovým
úřadem (pokud v zahraničí formulář takového potvrzení neexistuje, lze za tím účelem použít
analogie příslušného českého formuláře č. 25 5232); a
b) prohlášení společníka, že je skutečným vlastníkem příjmu a že daný příjem je podle daňového
práva druhého státu považován za jeho příjem; a
c) důkazní prostředky obsahující údaje o tom, jaká konkrétní část příjmu vypláceného daňově
transparentní entitě připadá na daného společníka; a
d) důkazní prostředky o splnění dalších podmínek stanovených příslušnou smlouvou o zamezení
dvojího zdanění, popř. vnitrostátním daňovým zákonem.
Článek 3
Za situace, kdy plátce příjmu není s to prokázat splnění podmínek zmíněných ve výše uvedených
článcích, nelze poskytnout výhody vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění, popř. ze
zákona o daních z příjmů, automaticky. Ve vztahu k daňově transparentním entitám pak nelze
uplatnit jejich transparentnost a tím ani individuální přístup vůči jednotlivým společníkům daňově
transparentních entit (včetně např. daňové nediskriminace).
Pokud se v konkrétním případě bude jednat o zahraniční fyzickou osobu, použijí se příslušná
ustanovení zákona o daních z příjmů pojednávající o zdaňování příjmů fyzických osob - rezidentů
bezesmluvních států; pokud půjde o zahraniční osobu jinou než fyzickou (tedy i o zahraniční
daňově transparentní entitu), použijí se příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů
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pojednávající o zdaňování příjmů právnických osob - rezidentů bezesmluvních států, přičemž
problematiku případné transparentnosti již nelze brát v úvahu.
Za takovéto situace se uplatňuje např. institut zajištění daně, není možné poskytovat výhody
vyplývající ze směrnic ES transponovaných do zákona o daních z příjmů, není možné snížit sazbu
srážkové daně na základě mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění atd.
Článek 4
Za situace, kdy plátce příjmu není s to prokázat splnění daných podmínek ve vztahu k části
společníků daňově transparentní entity, postupuje při zdaňování části příjmu připadající na takové
společníky v souladu s článkem 3, tzn., že tato část příjmu se zdaní jako příjem právnické osoby
- rezidenta bezesmluvního státu.
Článek 5
V případě pochybností ze strany správců daně o oprávněnosti uplatnění výhod plátcem příjmu lze
využít všech dostupných nástrojů vyplývajících ze smluv o zamezení dvojího zdanění, z členství
ČR v EU apod. (výměna informací, řešení případů dohodou atd.).
Článek 6
Tento Pokyn ruší a nahrazuje s účinností od 1. ledna 2006 Pokyn č. D-90 z 11. srpna 1994,
č.j.: 251/45 502/1994, publikovaný ve FZ č. 7-8/1994. Ve vztahu ke zdaňování příjmů daňově
transparentních entit se tento Pokyn uplatní ve smyslu Sdělení k Pokynu č. D-269 publikovaného
ve FZ č. 11/2004.

Náměstkyně ministra financí:Ing. Dana Trezziová, v.r.
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