
Abstrakt 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Tato diplomová práce se zabývá smlouvami o zamezení dvojího zdanění, kde nejdříve 

přináší obecné definice zdanění, dále pak podstatné prvky mezinárodního dvojího zdanění, 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění a následně na základě analýzy a komparace vyvozuje 

závěry. 

Cílem diplomové práce je podat komplexní přehled o problematice uzavírání 

mezinárodních smluv o zamezení dvojího a poukázat na to, jaký vliv mohou mít jednotlivá 

ustanovení na přeshraniční působení ekonomických subjektů. Vycházím z hypotézy,             

že samotná ustanovení jednotlivých smluv mohou mít vliv na rozhodování subjektů,            

zda v dané zemi podnikat či nikoliv. V závěru práce je tato hypotéza potvrzena. 

První kapitola této práce se zabývá zdaněním obecně. Formuluje dvojí zdanění obecně, 

jednotlivé podstatné prvky zdanění jako je například předmět daně, sazba daně. Dále se 

zabývá prameny českého daňového práva, vznikem dvojího zdanění, způsobem jeho řešení    

a metodami zamezení dvojího zdanění. Tato kapitola se rovněž zabývá daňovou            

kriminalitou, tedy daňovými ráji, manipulacemi s převodními cenami a manipulacemi 

s náklady. 

 Druhá kapitola se zaměřuje na smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Popisuje 

modelovou smlouvu OECD, OSN včetně jejich vývoje a poukazuje na zásadní rozdíly těchto 

smluv. V této kapitole také nalezneme základní informace o modelové smlouvě USA.   

Kapitola zkoumá také snahy Evropské unie v oblasti zamezení dvojího zdanění. Konkrétně je 

věnována pozornost jednotlivým směrnicím Evropské Unie. Zohledněny jsou také      aktuální 

otázky, jimiž se Evropská unie v souvislosti se dvojím zdaněním zabývá. Dále se tato kapitola 

zabývá multilaterálními dohodami, metodám zamezení dvojího zdanění (metodě zápočtu        

a metodě vynětí včetně jejich druhů), zákazem diskriminace, řešením sporů, výměnou 

informací. 

Třetí kapitola pojednává o historii a současnosti těchto smluv v České republice, dále 

pak na základě analýzy provádí komparaci smluv uzavřených mezi Českou republikou,        

na jedné straně, a na straně druhé s Německem, USA a Slovenskem. Závěrem této kapitoly 

vyvozuji zásadní rozdíly a výsledky provedené komparace. 



 V poslední kapitole je obsah, kde je shrnut obsah práce, zhodnocení a zhodnocení 

významu těchto smluv v oblasti mezinárodního zdanění. 

 


