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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na zdaňování příjmů právnických osob, konkrétně 

společnosti s ručením omezeným. Je provedena komparace korporátní daně mezi 

Českou republikou a Německem s cílem vymezit postup výpočtu daňové povinnosti pro 

oba státy. Pro účely práce je vybrána česká společnost s ručením omezeným, pro 

kterou je vypočtena daňová povinnost a jsou sestaveny návrhy pro budoucnost.  

Klíčová slova 

korporátní daň, společnost s ručením omezeným, výsledek hospodaření, Německo, Česká 

republika 

Abstract 

The thesis is focused on corporate income taxation, namely limited liability company. 

There is a comparison of the corporate tax between the Czech Republic and Germany in 

order to define the procedure for calculating the tax liability for both countries. For the 

purpose of the thesis, a Czech limited liability company is selected for which the tax 

liability is calculated and proposals for the future are drawn up. 
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Úvod 

Jedním ze světových trendů je proces globalizace se snahou odstraňovat překážky 

jednotlivých států a otevírání hranic novým možnostem. Je kladen vysoký nátlak na státy 

a jejich politiku, protože v dnešní době je konkurence mezi státy vysoká, a i boj o daňové 

poplatníky roste na své intenzitě. Státy musejí být schopny se trendům rychle 

přizpůsobovat, díky tomu dochází k častým změnám v legislativě, k dohodám 

uzavíraných mezi státy, ke vzniku různých uskupení se společnými zájmy. Cílem změn 

by mělo být udržení stávajících poplatníků a vytvoření atraktivního prostředí pro 

zahraniční subjekty. Protože současné trendy směřující k internacionalizaci nevytváří 

pouze tlak na státy, ale otevírají nové možnosti pro všechny subjekty. Subjekt nemusí 

zůstávat pouze na domácím trhu, má v podstatě otevřené dveře do celého světa a může se 

kdykoliv přestěhovat za lepšími podmínkami.  

Korporátní daň je daň, kterou mají povinnost odvádět právnické osoby do veřejných 

rozpočtů. Na rozdíl od různorodých nepřímých daní, tato přímá daň se velmi často 

objevuje v daňových soustavách jednotlivých států. Základním stavebním prvkem je zisk 

právnických osob, z něho je daň počítána. V České republice je korporátní daň 

upravena zákonem o dani z příjmů, ve kterém je vymezen postup stanovení daně pro 

právnické osoby.   

Společnost s ručením omezeným je jednou z nejčastějších právních forem v České 

republice. V posledních letech, kdy byl snížen minimální základní kapitál na 1 CZK, je 

založení tohoto typu společnosti velmi snadné, rychlé a s poměrně velmi nízkými 

náklady. Lákavý může být i způsob ručení této společnosti, na rozdíl například od veřejné 

obchodní společnosti, kde společníci ručí za své závazky celým svým majetkem. Naproti 

tomu pro věřitele může klesat důvěryhodnost společnosti právě díky 

základnímu kapitálu.  

V této práci se zaměříme na daňovou problematiku těchto společností, konkrétně na již 

zmiňovanou korporátní daň, kterou musejí odvádět všechny společnosti, které dosahují 

zdanitelných příjmů. Podíváme se na jednotlivé konstrukční prvky, jak jsou vymezeny 

českou právní úpravou a jak je musí společnosti akceptovat. Jaké povinnosti z legislativy 

plynou poplatníkům, a naopak jaké možnosti a výhody jim legislativa nabízí. Pro 

srovnání českých podmínek jsem si vybrala německou daňovou úpravu korporátní daně 
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a jejich legislativou stanovených charakteristik společnosti s ručením omezeným a úkonů 

pro její založení. Německo není pouze rozlohou, ekonomikou či životními podmínkami 

považováno za významný stát. V rámci Evropské unie je řazeno mezi vyspělé ekonomiky 

a pro Českou republiku je to nejdůležitější vývozní stát. Německé společnosti často 

zakládají své pobočky a dceřiné společnosti v České republice. Mě bude zajímat, jak je 

to pro společnosti výhodné z daňového hlediska, zda pro zdanění zisků jsou výhodnější 

české nebo německé podmínky. Získané poznatky o postupech stanovení daně použiji na 

vybranou českou společnost s ručením omezeným a vyhodnotím její výslednou 

daňovou povinnost v obou státech a dopady v mezinárodním zdaňování příjmů.  
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1 Cíl práce, metody a postupy zpracování 

Základním cílem této diplomové práce je komparace korporátní daně v České republice 

a v Německu. V části práce zaměřené na komparaci bude zpracovaná srovnávací 

analýza se zaměřením na věcnou, časovou a osobní působnost daně z příjmů právnických 

osob a jednotlivé položky upravující základ daně. Dále jsou porovnávány základní 

konstrukční prvky a postupy pro stanovení výsledné daňové povinnosti pro právnické 

osoby, se zaměřením na společnosti s ručením omezeným.  

Jako aplikační cíl je stanoven výpočet korporátní daně pro vybranou společnost s ručením 

omezeným, která uvažuje o rozšíření své ekonomické činnosti do některého 

z pohraničních států. Pro tento účel, bylo zvoleno Německo. Z hlediska daňové 

povinnosti pak budou doporučena východiska pro další podnikání. Na základě platné 

legislativy jednotlivých států budou stanoveny postupové kroky pro výpočet výsledné 

daňové povinnosti poté budou převzaty a přizpůsobeny údaje z účetnictví vybrané 

společnosti a bude proveden konkrétní výpočet. Pro veškeré přepočty koruny ne 

eura a zpětně eura na koruny bude použit kurz 25,714 CZK/EUR, převzatý jako 

průměrná hodnota kurzu za období od 31. 3. 2018 do 1. 4. 2019 z grafů vydávaných ČNB 

(46). 

Aby mohly být splněny stanovené cíle, bude v práci využito následujících postupů: 

• seznámení se s danou problematikou korporátní daně, 

• vymezení odpovídající rešerše k danému tématu, 

• získání poznatků z rešerše a jejich srovnání, 

• určit shodné prvky jednotlivých legislativ, 

• charakterizovat významné odlišnosti, 

• využití metody řízeného rozhovoru pro získání potřebných dat o  

• vybrané společnosti, 

• aplikace postupů jednotlivých legislativ pro vybranou společnost, 

• na základě výsledků navrhnout možná doporučení.  

V rámci této kapitoly je využita hypotéza pro stanovení, čeho má být diplomovou prací 

dosaženo. Další použitou metodou je dedukce, kdy na jejím základě jsou vysvětleny 

pojmy v teoretických východiskách práce z názorů různých autorů a jsou popsány 
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společné znaky. Využitím indukce jsou pak všeobecné prvky pro právnické osoby 

vztaženy na společnosti s ručením omezeným v České republice a v Německu. 

Komparací a analýzou jsou porovnány podmínky zdaňování příjmů společností 

s ručením omezeným v obou státech v samostatné kapitole. Abstrakcí a syntézou 

jsou pak sestaveny modely postupů výpočtu daňové povinnosti, které jsou ve 

stejnojmenné kapitole použity pro vybranou konkrétní společnost. Jednotlivé kapitoly 

jsou pak prostřednictvím syntézy shrnuty a na jejich základě jsou navrhnuty doporučení 

pro další podnikání vybrané společnosti.   
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2 Teoretická východiska práce: korporátní daň 

Nejdříve se zaměříme na vymezení základních poznatků v problematice zdaňování 

příjmů právnických osob. Níže v podkapitolách jsou definovány pojmy, které 

jsou nezbytné a zásadní pro tuto práci se zaměřením na zdaňování příjmů kapitálových 

společností, konkrétně společností s ručením omezeným v Německu, v České republice 

a v rámci mezinárodního zdaňování.   

2.1 Daně 

V literatuře nalezneme různé definice a vysvětlení daní, co vše je v nich zahrnováno, 

jakou mají podobu a vlastnosti a za jakým účelem jsou vybírány. 

Daň představuje peněžní částku uloženou osobě na podporu vlády. Je vybírána z příjmů, 

transakcí nebo aktiv. Nejvyšší soud Spojených států považuje daň za životní krev vlády 

(30, s. 419). 

Daně jsou povinné platby spojené s některými činnostmi. Výnosy vybírané 

prostřednictvím daní se používají k nákupu vstupů nezbytných k výrobě zboží a služeb 

poskytovaných vládou nebo k přerozdělení kupní síly mezi občany (31, s. 414). 

Ochrana, Pavel, Vítek a kolektiv (32, s. 171) definují daně jako povinné platby veřejného 

sektoru, za které vlády neposkytují přímá ekvivalentní protiplnění.  

Daň je povinná, pravidelně se opakující a zákonem stanovená platba do veřejného 

rozpočtu. Tato platba je nenávratná a neekvivalentní, proti této úhradě nestojí protiplnění 

z veřejného rozpočtu. Daňová teorie zkoumá fiskální, redistribuční, stabilizační 

a regulační funkce daní a jejich optimální využívání v praxi (8, s. 23; 11, s. 320-322; 35, 

s. 9).  

2.2 Daňový systém v ČR 

Daňový systém můžeme chápat jako souhrn všech vybíraných daní na daném území, 

jejich vzájemné vazby a pravidla, podle kterých jsou vybírány. Daňový systém České 

republiky obsahuje zdanění příjmů, spotřeby i majetku. Pro stát je výhodnější mít více 

různých daní než pouze jednu všeobecnou daň, neboť každá daň má své kladné a záporné 
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stránky. Tím, že jsou na území daného státu vybírány různé typy daní se jejich negativní 

vlivy do jisté míry navzájem eliminují (3, s. 51; 9, s. 116-117; 20, s. 19; 32, s. 171). 

Na daňový systém jsou kladeny mimo jiné následující požadavky: 

• zabezpečení dostatečného daňového výnosu (fiskální dostatečnost), 

• spravedlnost, 

• daňová efektivnost, 

• právní perfektnost, 

• jednoduchost a srozumitelnost, 

• transparentnost, 

• pružnost, 

• předvídatelnost, 

• odolnost proti daňovým unikům a další (3, s. 51; 8, s. 34-35; 20, s. 19-20; 33, 

s. 143). 

 

Obr. 1: Daňová soustava ČR  

(Zdroj: 3, s. 57) 

Na obr. 1 můžeme vidět schéma daňové soustavy využívané v České republice. Nyní se 

zaměříme na konkrétní daně, podle nejznámější typologizací daní na přímé a nepřímé 

daně.  

Daně

důchodové majetkové

převodové

pravidelné

ze spotřeby

univerzální

selektivní

z užívání

sociální 
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2.2.1 Přímé daně 

Přímé daně rozlišujeme na daně důchodové a majetkové. Dopadají přímo 

na poplatníka a tím velmi dobře splňují podmínku daňové spravedlnosti a do jisté míry 

odpovídají platebním podmínkám poplatníků. Jsou často sledovány a využívány 

k státním regulacím. Negativně působí na nabídku práce a úspory. Důležitými přímými 

daněmi jsou daně z příjmů neboli daně důchodové. Jak můžeme vidět na grafu č. 1, podíl 

majetkových daní na celkových daňových příjmech je nevýznamný (3, s. 58-59; 8, s. 25; 

34, s. 25-27). 

 

Graf 1: Vývoj podílu přímých daní na celkových daňových příjmech 

 (Vlastní zpracování dle dat 23) 

Daně z příjmů dělíme na daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob. 

Majetkové daně pak dělíme na dan z nemovitých věcí (ze staveb, z pozemků) a daň 

z nabytí nemovitých věcí (3, s. 59; 34, s. 25-26). 

2.2.2 Nepřímé daně 

Předmětem nepřímých daní je spotřeba a stávají se součástí ceny zboží a služeb. V České 

republice jsou uplatňovány následující nepřímé daně: 

• univerzální (daň z přidané hodnoty), 

• selektivní (daně spotřební, cla, energetické daně), 
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• z užívání, (silniční) (3, s. 62; 8, s. 26; 34, s. 27). 

Selektivní daně můžeme ještě dále členit v České republice rozdělujeme na daně 

spotřební: 

• z minerálních olejů, 

• z piva, 

• z vína a meziproduktů, 

• z lihu, 

• z tabákových výrobků (3, s. 62; 34, s. 28). 

Energetické daně také můžeme rozdělit na tři podskupiny: 

• ze zemního plynu, 

• z pevných paliv, 

• z elektřiny (3, s. 62; 34, s. 29). 

2.2.3 Ostatní daňové příjmy 

Nemůžeme je jednoznačně přiřadit k přímým nebo nepřímým daním. Patří sem sociální 

pojistné, které je významným příjmem státního rozpočtu. Součástí sociálního pojistného 

je v ČR pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (3, s. 64-65; 34, s. 29-30). 

2.2.4 Daňová optimalizace 

Daňový únik je trestný čin, který zahrnuje neodvedení daně, sociálního pojistného, 

zkrácení daně, poplatku a povinné platby. Aby se jednalo o trestný čin, musí být prováděn 

ve větším rozsahu a musejí být úmyslné. Jedná se ale o mnohem širší pojem pro 

širokou škálu případů, které jsou klasifikovány jako daňový únik. Rozlišujeme mezi 

daňovou optimalizací, která je zcela legální (tax avoidance) a nelegální činností neboli 

daňovým únikem (tax evasion). Mezi legální praktiky řadíme osvobození od daně, slevy 

na dani, způsob odpisů u majetku, podporu vybraných činností (výzkum, vývoj) a mezery 

v daňových zákonech. Naproti tomu za trestnou činnost jsou považovány neúmyslné 

úkony, kdy poplatník nezná či nedbá složitosti zákonů, dále záměrné daňové úniky 
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menšího rozsahu, daňové úniky většího rozsahu, kdy se jedná už o trestní čin, nelegální 

podnikání a falšování účetních záznamů (20, s. 47-48). 

2.3 Zdaňování příjmů právnických osob v České republice 

Daň z příjmů právnických osob je jednou z nejmladších daní v daňových systémech. Její 

aplikací je zdaňován zisk firem zjištěný podle platných účetních pravidel (8, s. 61; 32, s. 

187).  

Zdaňovacím obdobím je: 

• kalendářní rok, 

• hospodářský rok, 

• období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo 

převodu jmění na společníka do konce kalendářního roku nebo hospodářského 

roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, 

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

měsíců (1, §21a).  

Poplatníci daně z příjmů právnických osob  

Zákon o dani z příjmu nám říká, kdo je považován za poplatníka. Ten, pokud má své sídlo 

či místo svého efektivního vedení na území České republiky, musí přiznávat své 

celosvětové příjmy a je považován za rezidenta České republiky (1, §17 odst. 1;18, 

s. 121). 

 Mezi poplatníky daně z příjmu právnických osob patří: 

• právnická osoba,  

• organizační složka státu,  

• podílový fond,  

• podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, 

• fond penzijní společnosti, kterým se pro účely zákona o dani z příjmu rozumí fond 

obhospodařovaný penzijní společností, 

• svěřenský fond,  

• jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo 

zřízena, poplatníkem, 
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• fond ve správě Garančního systému finančního trhu (1, §17 odst. 1-3). 

Pokud je poplatník daňovým nerezidentem tak na území České republiky nemá své sídlo 

nebo to říká mezinárodní smlouva. Takový poplatník přiznává pouze příjmy získané ze 

zdrojů na území České republiky (1, §17 odst. 4; 18, s. 121). 

V obecné podobě, můžeme výpočet daně z příjmu právnických osob rozdělit do 

následujících pěti kroků: 

1. vymezení základu daně, 

2. specifikace možných odpočtů od základu daně, 

3. aplikace sazby daně z příjmů právnických osob, 

4. specifikace možných slev na dani, 

5. výpočet konečně daně (9, s. 123). 

Základ daně 

Předmětem daně jsou veškeré příjmy z činnosti subjektu a z nakládání s majetkem. 

Obecně je za základ daně z příjmu považován rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje. Při 

stanovení základu daně musí být dodržena věcná a časová souvislost v danem 

zdaňovacím období. Pro právnickou osobu jsou příjmy její výnosy a výdaji její náklady 

podle právních předpisů upravujících účetnictví. Při stanovení základu daně se vychází 

z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) u poplatníků, kteří vedou účetnictví nebo 

z rozdílu příjmů a výdajů u poplatníků, kteří nemají povinnost vést účetnictví nebo 

vedou jednoduché účetnictví (1, §18 odst. 1, §23 odst. 1, §21h, §23 odst. 2; 9, s. 123; 18, 

s. 122-123).  

Samostatný základ daně  

Pokud nejsou příjmy z podílu na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním 

zůstatku a obdobných plnění, osvobozeny dle ZDP §19, podléhají zdanění dle §20b 

v rámci samostatného základu daně. Obdobně se postupuje i u podílů na zisku a dalších 

obdobných plnění, které jsou přičítány stálé provozovně. Sazba vztahující se na určení 

daňové povinnosti ve vztahu k samostatnému základu daně je ve výši 15 %. Tuto 

možnost mají pouze právnické osoby, fyzické osoby samostatný základ daně nemají (1, 

§20b a §21 odst. 4).  
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Sazba daně 

Tuzemská legislativa států definuje odlišně účetní a daňové náklady, účetní a daňově 

odpisy, zahrnování ztráty, poskytování darů, položky snižující základ daně a další. 

Na rozdíl od daně z příjmů fyzických osob není prvotním cílem daně z příjmů 

právnických osob zajišťovat naplnění principu spravedlnosti, a to je jedním z důvodů, 

proč bývají sazby této daně lineární, určeny procentem ze základu daně. Aktuální 

sazba v ČR je 19 % a pro samostatný základ daně je to 15 % (1, §21; 8, s. 62). 

Osvobození od daně 

Zákon o dani z příjmů §19 odst. 1 definuje příjmy, které jsou od daně osvobozeny, jedná 

se například o: 

• příjmy z podílu na zisku vyplácené dceřinou společností mateřské společnosti, 

která je tuzemským daňovým rezidentem, 

• příjmy z podílu na zisku plynoucí od dceřiné společnosti mateřské společnosti, 

která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, mateřská společnost 

podíly na zisku nezahrnuje do samostatného základu daně. 

Osvobození lze uplatnit, pokud mateřská společnost vlastní minimálně 10% podíl 

na základním kapitálu po dobu minimálně 12 měsíců nepřetržitě, lze uplatnit i zpětně. 

Pokud nejsou podmínky splněny jsou podíly na zisku zdaněny v rámci samostatného 

základu daně sazbou 15 % (1, §19 odst. 1 písmeno ze, zf a zi; 15, s.81-83). 

Dalším příkladem osvobozeného příjmu jsou licenční poplatky a úroky plynoucí 

obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, od 

obchodní korporace, která je daňovým rezidentem ČR nebo od stálé provozovny, která 

se nachází na území ČR. Příjmy z licenčních poplatků nebo úroků musejí probíhat mezi 

kapitálově spojenými osobami (minimální doba je 24 měsíců nepřetržitě), příjemce musí 

být skutečným vlastníkem a vlastní rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních 

poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje vydaného příslušným správcem daně. 

Tyto příjmy nemohou být přičitatelné stálé provozovně umístěné na území mimo EU, 

Evropský hospodářský prostor, Švýcarskou konfederaci či na území ČR (1, §19 odst. 1 

písmeno zj a zk a odst. 4). 
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Položky zvyšující základ daně 

Český zákon o daní z příjmů definuje v §25 a §23 odst. 3 písmeno a) výdaje, které zvyšují 

základ daně, jedná se hlavně o: 

• výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, 

• výdaje na zvýšení základního kapitálu, 

• penále, úroky z prodlení a pokuty, úroky z posečkané částky, peněžité tresty, 

přirážky na sociální zabezpečení, 

• výdaje spojené s příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně 

osvobozeny,  

• daň z příjmu fyzických a právnických osob, zaplacená v zahraničí,  

• výdaje spojené s pracovní cestou nad stanovený limit,  

• manka a škody nad stanovený limit, 

• technické zhodnocení, 

• výdaje na reprezentaci, 

• a další. 

Položky snižující základ daně 

Stát vytváří pro poplatníky stimulující podmínky pro podpoření jejich činnosti. Jedním 

ze stimulů je možnost odpočtu od základu daně. Mezi položky odčitatelné od 

základu daně řadíme: 

• daňovou ztrátu nebo její část, kterou právnické osoby mohou odečíst nejdéle do 

pěti následujících zdaňovacích období, 

• 100 % výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje, 

• výdaje na podporu odborného vzdělávání, jedná se o výdaje spojené s pořízením 

majetku na odborné vzdělávání a výdaje na žáka či studenta, 

• bezúplatná plnění poskytnutá na veřejně prospěšné účely si může poplatník 

odečíst až do výše 10 % základu daně (1, §20 odst. 8, §34; 9, s.124; 18, s. 128-

130). 

Slevy na dani 

Poplatník z příjmů právnických osob si může daň snížit o 18 000 CZK za zaměstnance se 

zdravotním postižením, dále 60 000 CZK za zaměstnance s těžším zdravotním 
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postižením a slevu na poplatníka, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle 

zvláštního právního předpisu. Pokud je výsledkem průměrného ročního přepočteného 

počtu zaměstnanců desetinné číslo, sleva se uplatní v poměrné části. Výsledek se 

zaokrouhluje na 2 desetinná místa (1, §35 a §35a; 9, s.124; 19, s. 141-142). 

2.4 Daňový systém Německa 

Německý systém výběru daní je velmi složitý a vybírané daně na krytí veřejných výdajů 

se dělí do tří úrovní: 

• spolkové daně, 

• zemské daně,  

• obecní daně a přirážky (24). 

Kromě národních úrovních existuje ještě úroveň čtvrtá a to unijní. Nejvýznamnější 

přímou daní vybíranou v Německu je daň z příjmů fyzických a právnických osob. 

Na celkovém výběru daní se podílí přibližně 40 %. Druhou nejvýznamnější daní je pak 

DPH, jejíž podíl na celkovém výběru daní je 30 %. Německo má dvě sazby DPH a to 7 % 

a 19 % (24).  

 

Obr. 2: Daňová soustava Německa 

 (Vlastní zpracování dle 23, 24, 25, 28) 

Zákony, které ovlivňují zdaňování zisků korporací jsou: 

• zákon o daních z příjmů, 

• zákon o daních z příjmů právnických osob, 
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• obchodní zákoník (22). 

Přímé daně 

Přímé daně jsou tvořeny důchodovými a majetkovými daněmi, které můžeme dále 

rozlišovat dle konkrétnějšího daňového vymezení. Důchodové daně jsou v Německu dále 

členěny na: 

• daň z příjmů fyzických osob, 

• daň z příjmů právnických osob, 

• živnostenská daň, 

• solidární příspěvek, 

• církevní daň (23; 24; 25). 

Majetkové daně členíme na: 

• daň z nemovitostí, 

• daň dědická, 

• daň z převodu nemovitostí, 

• silniční daň (28). 

Nepřímé daně 

Nepřímé daně, které dopadají na konečného spotřebitele jsou také dále rozlišovány 

a můžeme je sledovat v rámci dané spotřeby, se kterou jsou vázány. Nejvýznamnější pro 

výběr daní je DPH, mimo ni jsou nepřímé daně členěny na daně: 

• z piva, 

• z lihovin, 

• z šumivého vína,  

• z minerálních olejů, 

• z elektrické energie, 

• z tabáku, 

• z civilního letectví, 

• z kávy, 

• z dovozu (24; 28).  
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Graf 2: Podíl jednotlivých daní v roce 2016 v Německu  

(Vlastní zpracování dle 23) 

Podíl příspěvků na sociální zabezpečení je největší, podobně jako v České republice. Daň 

z příjmů právnických osob má na celkových daňových příjmech podíl 5 %, naproti 

tomu podíl daně z příjmů fyzických osob je výrazně vyšší. Podíl majetkových daní je 

nepatrný.  

2.4.1 Zdaňování příjmů právnických osob v Německu 

Základ daně se stanovuje za každý kalendářní rok. V případě, že společnost využívá pro 

sestavení účetní závěrky hospodářský rok, který se liší od kalendářního roku, použije se 

stejně tak i pro stanovení základu daně (2, §7).  

Poplatníci daně z příjmů právnických osob a předmět daně 

Neomezená daňová povinnost poplatníků je dána podmínkou sídla či místa vedení 

na území Německa. Poplatníci jsou nejčastěji akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným a komanditní společnosti. Dále mezi ně patří: 

• korporace, 

• družstva, včetně evropských družstev, 

• sdružení vzájemných pojišťoven a penzijních fondů, 

• jiné právnické osoby podle soukromého práva, 

• nezapsané sdružení instituce, nadace a jiné zvláštní fondy soukromého práva 
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• subjekty právnických osob veřejného práva (2, §1; 5, s. 287). 

Omezenou daňovou povinnost mají poplatníci, kteří nemají své vedení na území 

Německa. (2, §2). 

Předmětem daně nejsou: 

• v zákoně definované konkrétní instituce, především banky (Centrální banka, 

LfA Förderbank Bayern, spolková společnost s ručením omezeným Dolní Sasko, 

Investiční a rozvojová banka v Hamburku), 

• zákonné důchodové fondy, fondy v případě smrti a zdravotního pojištění, penzijní 

fondy za splnění podmínek definovaných zákonem, 

• pojišťovny, kterým v průměru za poslední tři roky příjmy z pojistného nepřesáhly 

roční částky stanovené nařízením nebo jejich činnost je omezena na pojištění pro 

případ úmrtí, 

• profesní sdružení bez veřejně-právní povahy, obecní sdružení na federální nebo 

vnitrostátní úrovni, včetně jejich seskupení, 

• politické strany a další (2, §5). 

Základ daně 

Pro účely stanovení základu daně se použije celosvětový zisk společnosti a daňovými 

náklady jsou veškeré výdaje spojené s podnikatelskou činností, pokud je zákon 

nezakazuje. Příjem je předmětem jak daně z příjmů právnických osob, tak živnostenské 

daně. Společnosti jsou povinny vést účetnictví dle časové a věcné souvislosti. Zisk se určí 

na základě porovnávání metody čistého obchodního jmění. Zisk je tedy rozdíl mezi 

čistým obchodním jměním na konci předcházejícího období a čistým obchodním jměním 

na konci příslušného roku. Rozdíl je poté ještě snížen o příspěvky na kapitál a zvýšen 

o jejich výplatu (5, s. 287; 22; 2, §8). 

Sazba daně 

V roce 2008 došlo ke snížení sazby daně z 25 % na 15 %, jedná se o jedinou lineární 

sazbu. Dále musí poplatníci hradit ještě živnostenskou daň a příspěvek solidarity (ve výši 

5,5 %). Živnostenskou daň jsou povinni platit osoby samostatně výdělečně činné 

a společnosti (kapitálové i osobní), její výši stanovují místní orgány a pohybuje se mezi 
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10-20 %. Efektivní daňová sazba se díky tomu pohybuje okolo 30-33 %. Živnostenská 

daň je příjmem obcí (12, s. 58; 13, s. 276; 21).  

Osvobození od daně 

Podobně jako ČR i Německo implementovalo směrnice EU do své právní úpravy 

a konkrétně směrnici č. 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských 

a dceřiných společností z různých členských států. Podíly na zisku jsou od daně 

osvobozeny v případě splnění podmínek minimálního podílu 10 %, držby nepřetržitě 12 

měsíců (možná uznatelnost dodatečně). Dále jsou také osvobozeny příjmy z úroků 

a licenčních poplatků za splnění následujících podmínek: 

• musí se jednat o určitou právní formu podnikání, 

• společnost, která úroky hradí podléhá dani z příjmů právnických osob, 

• příjemce úrokových plateb a licenčních poplatků musí být skutečný vlastník 

těchto příjmů, 

• jedná se o přidružené společnosti (jedna ze společností musí mít vlastnický podíl 

v druhé nejméně ve výši 25 %) (22). 

Položky zvyšující základ daně 

Zákon o dani z příjmů uvádí výdaje, které nejsou daňové účinné a musí se o ně upravit 

základ daně. Jsou to: 

• výdaje na dary osobám, které nejsou zaměstnanci plátce daně, vyšší než 35 

EUR, 

• výdaje na pohostinství pro podnikatelské účely za předpokladu, že přesahují 

70 % výdajů, které jsou vhodné pro účel podnikání a jejichž důvody 

jsou prokázány, 

• náklady na zařízení plátce daně, sloužící k pohostinnosti, ubytování nebo zábavy 

osob, které nejsou zaměstnanci poplatníka a jsou umístěny mimo místo 

sídla daňového poplatníka, 

• náklady na domácí kancelář a její vybavení, pokud neexistují jiné prostory pro 

výkon činnosti jsou tyto náklady uznatelné do 1 250 EUR. Nevztahuje se 

na výkon hlavní ekonomické činnosti z této kanceláře,  

• dodatečné náklady na stravování poplatníka v případě pracovních cest, 



26 

 

• pokuty, sankce a poplatky uložené soudem nebo příslušným místním orgánem 

či orgánem Evropské unie  

• úroky z daňových úniků  

• a další (29, §4)  

Položky snižující základ daně 

Poplatník si může od základu daně odečíst ztrátu až do výše 1 000 000 EUR 

i do bezprostředně předcházejícího období. Jedná se o zpětně uplatnitelnou ztrátu, neboť 

převádíme daňovou ztrátu do minulého období. V případě, že již bylo daňové přiznání 

pro minulé období podáno, může se změnit. Neuplatněná daňová ztráta se může přenést 

do následujících období, opět se může uplatnit do maximální výše příjmů 1 000 000 EUR 

a až 60 % celkové výše příjmů přesahujících 1 000 000 EUR. Převoditelnost do dalších 

let je časově neomezená a pokud v dalších letech dojde znovu ke ztrátovému výsledku 

hospodaření, částka ztráty, která může být odečtena se sčítá. Možnost odečíst ztrátu dává 

zákon jak fyzickým, tak právnickým osobám (2, §9; 29, §10d). 

Zákon o dani z příjmů právnických osob dále upravuje způsobe odečtu ztrát v případě 

kapitálových společností. V situaci, kdy dojde k převodu alespoň 25 % vlastnických práv 

na jiného nabyvatele do 5-ti let od vzniku ztráty, není zbylá ztráta z předchozích 

obdobích plně odečitatelná. Pokud hodnota vlastnických práv, která 

jsou převedena na jiného nabyvatele, přesáhne 50 %, ztráta z předchozích let je 

zcela neodčitatelná (2, §8c).  

Dále si poplatník může odečíst dary a členské příspěvky na podporu daňově 

zvýhodněných účelů. Tento odečet je limitován maximálně do 20 % celkové částky 

příjmů nebo 0,4 % z celkového součtu prodejů a vynaložených mezd a platů 

v kalendářním roce (2, §9).  

Musí se jednat o platby na: 

• charitativní účely – např. podpora vědy a výzkumu, podpora náboženství, 

podpora veřejného zdraví a veřejného zdravotnictví, podpora péče o mládež atd. 

(30, §52), 

• dobročinné účely – např. podpora osob, které jsou závislé na pomoci druhých 

z důvodů jejich fyzického, duševního nebo emočního stavu atd. (30, §53), 
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• církevní účely – např. výstavba a výzdoba církví a farních síní, pořádání 

bohoslužeb, výcvik duchovních atd. (30, §54). 

Slevy na dani 

Jako sleva na dani je v zákoně uvedena možnost započtení daně zaplacené v zahraničí 

srovnatelnou s německou daní z příjmů, spadající na příjmy pocházející z té země. Pokud 

existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, uplatní se postup dle této smlouvy 

a nepoužije se obecný postup (2, §26).  

2.5 Společnost s ručením omezeným  

Níže nalezneme vysvětlení základních pojmů spojených se založením, vedením 

a odpovědností společnosti s ručením omezeným. Podmínky a informace 

jsou definovány zvlášť na základě české právní úpravy a zvlášť dle německé právní 

úpravy. 

2.5.1 Česká právní úprava 

Kapitálová společnost, jejíž minimální výše základního kapitálu je 1 CZK. Ten musí být 

společníky splacen nejpozději do 5-ti let od vzniku společnosti. Zakládá se sepsáním 

společenské smlouvy a zápisem do obchodního rejstříku. Může být založena pouze 

jedním zakladatelem. Společníci ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně do výše 

nesplaceného vkladu. Podíly na zisku, na likvidačním zůstatku jsou pak stanoveny 

v poměru podílů na základním kapitále, společenská smlouva může stanovit jiné určení 

podílů. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, společníci na ní uplatňují své 

právo o rozhodování společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů 

přítomných společníků (17, §1-17, §132 a následující).  

Vypořádání vyplácených podílů společnosti s ručením omezeným 

Částka, která bude rozdělena mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského 

výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období 

a sníženou o ztráty z předchozích obdobích a o příděly do rezervních a jiných fondů 

v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. V situaci, kdy je společníkem fyzická 

osoba, zdaňování zisku společností s ručením omezeným probíhá ve dvou stupních. 

V prvním stupni dochází ke zdanění příjmů právnických osob sazbou 19 %. Valná 
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hromada pak rozhoduje, jakým způsobem bude zisk rozdělen a použit. Jednou z možností 

rozdělení zisku je jeho vyplacení společníkům, nejpozději však do 3 měsíců od tohoto 

rozhodnutí. Tímto způsobem dochází ke zdanění v druhém stupni, společnost je v roli 

plátce a vzniká ji povinnost ke dni výplaty podílů na zisku strhnout srážkovou daň dle 

ZDP. Daň takto stanovená se má za vypořádanou a společník (fyzická osoba) tento příjem 

nezahrnuje do svého daňového přiznání. Jestliže se jedná o nerezidentní korporaci, která 

vyplácí podíl na zisku fyzické osobě, bude příjem zahrnut v daňovém přiznání na základě 

ZDP §8 a podroben dani (1, §8 a §36 odst. 2; 17, §34 odst. 2; 15, s. 15-17; 20, s. 124).  

Společníci, kteří jsou právnickými osobami mají dvě možnosti vypořádání 

podílu na zisku: 

• jedná se o osvobozený příjem na základě splnění stanovených podmínek v ZDP 

§19, který bude tvořit položku snižující základ daně v daňovém přiznání na ř. 110, 

• jedná se o příjem, který nesplňuje podmínky pro osvobození a jeho vypořádání 

proběhne v rámci samostatného základu daně (jedná-li se o zahraniční příjem) 

nebo zdaněním zvláštní sazbou daně (1, §19, §20b, §21, §36). 

2.5.2 Německá právní úprava 

V Německu se jedná o velice rozšířenou, praktickou a většinou i daňové výhodnou právní 

formu, která je vhodná i pro podnikání zahraničních subjektů. Společníci 

Gessellschaft mit beschränkter Haftung – GmBH ručí vlastním jměním společnosti, 

soukromý majetek jednotlivých společníků, se z ručení zpravidla vylučuje. Založení 

společnosti není vázáno minimálním či maximálním počtem společníků, může být 

založena i jedním společníkem. Společníkem (zakladatelem) společnosti může být 

domácí i zahraniční, fyzická i právnická osoba, kromě osobních společností a společností 

občanského práva. Je stanovena minimální výše základního kapitálu, která činí 

25 000 EUR (přibližně v přepočtu 642 850 CZK). Základní kapitál je možno splatit 

peněžními i nepeněžními vklady. Pro založení musí být vyhotoven notářský zápis. 

Společnost je přihlášena po splacení minimálně 50 % jejího základního kapitálu, přičemž 

každý společník musí mít splacenu minimálně jednu čtvrtinu svého počátečního 

vkladu (24, s. 55; 28).  
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Zjednodušenou formou spol. s r. o. je Unternehmergesellschaft – UhG. Ta má stanovený 

základní kapitál 1 EUR (přibližně 25, 714 CZK) (28). 

V Německu může být také založena zvláštní typ komanditní společnosti, a to Komanditní 

společnost s ručením omezeným: Gesellschaft mit beschränkter Haftung und 

Kommanditgesellschaft - GmbH & Co.KG, kdy roli osobně ručícího 

společníka převezme spol. s. r. o. (24, s. 55, 28). 

2.6 Evropská unie a daně 

Za významný trend současného světa je považována integrace charakteristická svými 

globálními rozměry. Dochází k růstu toků zboží a služeb mezi jednotlivými státy a jejich 

uskupeními, narůstá využití finančních operací širokou škálou podnikatelů a roste také 

aktivita investorů. Evropa jako jeden hospodářský a politický celek vyvolává požadavky 

mj. na sjednocení právních, ekonomických a sociálních podmínek a tím dochází 

k oslabování významu místních vlád. V rámci EU jsou vydávány legislativní předpisy 

regulující dané oblasti činnosti a života, aby byla EU konkurenceschopná největším 

světovým ekonomikám a mohla zabezpečovat růst životní úrovně svým obyvatelům. Je 

tedy zapotřebí, aby platila jednotná pravidla v rámci celé EU (26, s. 8-11).  

Daňová koordinace a harmonizace  

Daňová koordinace je o vytváření bilaterálních nebo multilaterálních schémat zdanění 

s cílem omezení arbitrážních obchodů. Typickým příkladem jsou smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění mezi dvěma státy. Důležitou součástí je i výměna informací mezi státy. 

Daňová harmonizace pak přizpůsobuje, sbližuje nadnárodní daňové systémy a upravuje 

společná pravidla pro jednotlivé daně, které zúčastněné státy musejí dodržovat. 

Harmonizace se týká daňového základu, sazby daně a daňové administrativy, tedy správy 

daní (4, s. 159-160; 5, s. 33-35). 

2.6.1 Vznik dvojího zdanění 

Dvojí zdanění je situace, kdy dochází ke dvojnásobnému či vícenásobnému zdanění 

stejného předmětu daně, stejnou nebo obdobnou daní. Ekonomické dvojí zdanění je 

případ, kdy je jeden příjem zdaněn v rukách dvou či více subjektů. Tato situace může 

nastat při zdaňování dividend, resp. podílů na ziscích společností. Právní dvojí zdanění 
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vzniká dvojím nebo vícenásobným zdaněním jednoho předmětu daně v rukách jednoho 

poplatníka. V České republice k tomuto zdaňování nedochází. Mezinárodní dvojí zdanění 

je důsledek kolize dvou nebo více daňově právních systémů různých států. (14, s. 27-28; 

16, s.11-14).  

2.6.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Zpravidla se jedná o smlouvy bilaterální, uplatňují se dva typy: 

• model OECD, kdy je smlouva uzavírána mezi vyspělými státy, právo zdanit 

příjem je ponecháno státu rezidence poplatníka, 

• model OSN, kdy je smlouva uzavírána mezi vyspělými a rozvojovými státy, 

právo zdanit příjem je ponecháno státu zdroje, tedy rozvojovým státům (7, s. 17).  

ČR jako člen OECD využívá i Modelovou smlouvu o zamezení dvojího zdanění (SZDZ) 

OECD. Při výkladu by měl být používán i Komentář, který obsahuje vysvětlení 

jednotlivých článků s konkrétními příklady (7, s. 18). 

2.6.3 Vyloučení dvojího zdanění 

Aby nedocházelo ke dvojímu zdanění, jsou přijímána jednostranná, dvoustranná 

i vícestranná opatření (na úrovni komunitárního práva). Jednostranným opatřením je 

zahrnutí problematiky do tuzemské legislativy a umožnit tak svým poplatníkům zápočet 

daně, kterou zaplatily v jiné jurisdikci, na své zjištěné daňové povinnosti nebo možnost 

zahraniční příjem osvobodit od zdanění. V České republice je nejdůležitější zákon o dani 

z příjmů. Dvoustranným opatřením jsou konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 

uzavírané mezi státy. Jedná se o účinný způsob, jak eliminovat právní a ekonomické dvojí 

zdanění (13, s. 172-173; 14, s. 28-30; 16 s. 20-21). 

Metody pro zamezení dvojího zdanění jsou: 

• metoda zápočtu (úplný, prostý), 

• metoda vynětí (úplné, s výhradou progrese) (14, s. 30). 

Tyto metody mohou použít pouze smluvní státy na základě konkrétních SZDZ, 

nesmluvní státy tedy tuto výhodu nemají (14, s. 34). 
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Metoda zápočtu 

Poplatníkovi je umožněno od daně, vypočtené z celosvětových příjmů, odečíst daň 

zaplacenou v zahraničí v souladu se SZDZ a v souladu s daňovými předpisy státu zdroje. 

Rozlišujeme dvě metody zápočtu daně, a to zápočet úplný a zápočet prostý (14, s. 30). 

Zápočet prostý vylučuje, aby příliš vysoké zdanění ve státě zdroje nepřípadně snižovalo 

daňový výnos státu rezidenta. Limituje zápočet zahraniční daně poměrnou výší daně, 

která by na příslušný zahraniční příjem připadala z celkové daňové povinnosti 

poplatníka. Částka k započtení se stanoví jako součin daňové povinnosti, která se 

vztahuje k celosvětovým příjmům a podílu příjmu ze zdrojů v zahraničí na základu daně 

před uplatněním odčitatelných položek od základu daně a nezdanitelných částí 

základu daně. Nejvýše však lze započíst skutečnou částku vzniklé daňové povinnosti. 

V SZDZ se jedná o nejčastější používanou metodu (14, s. 31-33, 1, §38f odst.2, 5, 8).  

Metoda vynětí 

V některých starších smlouvách se také objevuje metoda vynětí (např. s Německem, 

Velkou Británií). V zásadě se nepoužívá u příjmů z dividend, úroků a licenčních 

poplatků. V novějších smlouvách se metoda objevuje je zřídka. Její aplikací dochází 

k vynětí příjmů ze zahraničí ze základu daně a stát rezidence nepodrobí tento příjem 

zdanění. V tomto případě se jedná o úplné vynětí. Jelikož ČR nemá 

stanovenou sazbu daně progresivně, úplné vynětí se provádí i pokud SZDZ stanoví vynětí 

s výhradou progrese. Při aplikaci metody vynětí s výhradou progrese se příjem do 

zdanění nezahrnuje, ale pro výpočet daně se použije sazba daně z daňového 

pásma odpovídající souhrnu všech příjmů, tedy i zahraničních. Častěji je 

aplikována metoda vynětí v podobě vynětí s výhradou progrese (14, s. 34-35; 1, §38f 

odst. 6-7; 8, s. 92). 

Daň zaplacená v zahraničí jako náklad snižující základ daně 

Nejedná se zcela o metodu zamezující dvojímu zdanění, spíše o zmírnění 

dopadu takového zdanění. Do nákladů nemůžeme zahrnout daň, která se nezahrnuje do 

základu daně, tedy nemůžeme zahrnout daň z vyňatých příjmů, tato skutečnost plyne 

z českého ZDP. V §24 odst. 2 písm. ch) zákona o dani z příjmů nalezneme případy, ve 

kterých dochází k aplikaci tohoto ustanovení.  



32 

 

2.7 Vybrané články smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

V textu níže jsou uvedeny vybrané pojmy týkající se zdaňování příjmů společností 

s ručením omezeným vysvětlena dle modelové smlouvy OECD, české legislativy 

a smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a Německem.  

2.7.1 Stálá provozovna 

Níže je porovnání termínu stálá provozovna dle české právní úpravy a dle modelové 

smlouvy OECD. Prostřednictvím stálé provozovny mohou vzniknout nerezidentovi 

České republiky zisky, které podléhají zdanění podle tuzemské právní úpravy (1, §22).  

Dle modelové smlouvy OECD článek 5 

Stálou provozovnou se pro účely smlouvy rozumí trvalé místo, jehož prostřednictvím je 

zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku. V demonstrativním výčtu pak najdeme 

příklady, které termín „stálá provozovna“ zahrnuje. Za stálou provozovnu se považuje 

místo vedení, kancelář, továrna, pobočka, dílna, důl a další. Článek také obsahuje 

vymezení, co není považováno za stálou provozovnu. Stálá provozovna může vzniknout 

na základě činnosti závislého zástupce, pokud jsou splněny dané podmínky (10, čl. 5 

odst. 5). 

Dle zákona o daních z příjmů 

Jedná se o trvalé místo na území ČR k výkonu činnosti daňového rezidenta. V zákoně 

najdeme příklady, co je považováno za stálou provozovnu. Především dílna, kancelář, 

místo k těžbě přírodních zdrojů, místo prodeje, ale i staveniště. U staveniště je 

podmínkou výkon stavebně montážních projektů a služeb, pokud jejich doba trvání 

přesáhne 6 měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Stálá 

provozovna může také vzniknout na základě činnosti stálého zástupce, který má 

oprávnění uzavírat smlouvy ve jménu firmy, a to ve vztahu ke všem činnostem, které 

zástupce pro firmu provádí (1, §22 odst. 2; 18, s. 121).  

Dle SZDZ mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou 

Německa článek 5 

V článku nalezneme převzaté vysvětlení z modelové smlouvy, co je a co není 

považováno za stálou provozovnu. Státy se navíc dohodly, že stálou provozovnou je také 
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chápáno staveniště nebo montáž, které trvají déle než 12 měsíců. Naopak 

stálou provozovnou není trvalé zařízení sloužící podnikání, které je využíváno pro podnik 

pouze za účelem reklamy, poskytování informací, vědeckých rešerší nebo podobných 

činností, které mají přípravný nebo pomocný charakter. V tomto bodě došlo k rozvedení 

pojmu převzatého z modelové smlouvy. Stála provozovna může vzniknout, pokud 

vykonává svou činnost v druhém státě prostřednictvím nezávislého zástupce, jestliže 

disponuje plnou mocí, která mu dovoluje uzavírat smlouvy jménem podniku a obvykle ji 

využívá za předpokladu, že plná moc není omezena na nákupy zboží pro podnik (27, 

čl. 5). 

2.7.2 Zisky podniků  

Článek 7 modelové smlouvy OECD navazuje na článek 5 o stálých provozovnách. Právo 

zdanit příjmy podniku má pouze stát rezidence, pokud se ve státu zdroje nenachází stálá 

provozovna, pak právo zdanit může uplatnit stát zdroje příjmů. Zdanění jsou podrobeny 

pouze zisky, které mohou být připsány této stálé provozovně. SZDZ mezi Německem 

a ČR právo na zdanění přejímá a přisuzuje ho pouze státu rezidence, ve státu zdroje může 

dojít ke zdanění pouze pokud je zde umístěna stálá provozovna a jen do výše příjmů 

přičitatelných této stálé provozovně (10, čl. 7; 27, čl. 7). 
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3 Komparace korporátní daně v České republice 

a v Německu 

Pro účely této diplomové práce se zaměříme na porovnání jednotlivých daňových 

postupů, vymezení či podmínek ukládaných českou a německou legislativou. Podíváme  

se na rozdíly v této problematice s přihlédnutím k cílům této práce, tedy se zaměřením 

na společnosti s ručením omezeným. Nejprve jsou porovnávány nezbytné pojmy 

a postupy, poté způsob zakládání vybraného typu společností a následně se 

podíváme na problematiku mezinárodního zdaňování příjmů. 

3.1 Porovnání základních stavebních prvků korporátní daně 

Následující část je zaměřena na komparaci zdaňování příjmů právnických osob v České 

republice a v Německu a rovněž srovnávání zakládání společnosti s ručením omezeným 

v českých a německých podmínkách. Na konci této části je uvedeno shrnutí, ve kterém 

jsou popsány hlavní rozdíly. 

3.1.1 Zdaňování příjmů právnických osob 

Nejprve se podíváme na základní informace a pojmy týkající se problematiky zdaňování, 

na jejich vymezení v rámci jednotlivých zákonů a poté je popsán postup stanovení 

daňové povinnosti nejprve podle české právní úpravy a následně podle německé právní 

úpravy.  

Osobní, věcná a časová působnost 

Německo (dále jen SRN) i Česká republika (dále jen ČR) mají zákonem o dani z příjmů 

(dále jen zákonem) definované poplatníky daně, kteří jsou rozdělovány na poplatníky 

s omezenou a neomezenou daňovou povinností. U obou zemí se odvíjí určení daňové 

povinnosti od rezidenství poplatníků. Jelikož se jedná o státy Evropské unie mají 

poplatníci možnost čerpat určitých výhod oproti poplatníkům z třetích zemí. V zákoně 

SRN najdeme konkrétně vyjmenované instituce, které jsou od daně osvobozeny. Jedná se 

především o veřejné instituce (např. vybrané konkrétní banky, národní podniky či 

zdravotní pojišťovny a další). Osvobození nepodléhají tuzemské příjmy, na které je 
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použita srážková daň. Naproti tomu zákon ČR pouze definuje pojem veřejně prospěšný 

poplatník a jeho postup stanovení daňové povinnosti (1, §17-17a; 2, §1-5).  

Předmětem daně obou států jsou veškeré příjmy poplatníka považované za daňové 

příjmy zahrnující se do výpočtu daňové povinnosti. Daňové zákony obou zemí popisují 

úpravy výsledku hospodaření, převzatého z účetnictví, neboť ten obsahuje veškeré příjmy 

(výnosy) i výdaje (náklady) účetních jednotek. Musí tedy dojít k úpravě základu daně 

o položky daňové neúčinné, a ke snížení základu daně o položky, vymezené 

v jednotlivých zákonech. V následujících částech budou tyto postupy blíže popsány (1, 

§18;2, §7).  

Účetní období je pro obě země vymezeno jako kalendářní rok. V případě, že společnost 

využívá pro účely vedení účetnictví jiné období než kalendářní rok (např. hospodářský 

rok, při fúzích nebo rozdělení obchodní korporace, založení společnosti, kdy hospodářská 

činnost netrvá celý kalendářní rok atd.), použije se toto období i pro daňové účely. Pro 

podávání daňového přiznání má ČR stanovenou lhůtu bez daňového poradce do 

31. března následujícího období po účetním období, za které se podává přiznání. 

S daňovým poradcem je tato lhůta prodloužena do 30. června. V SRN je tato 

doba odlišná. Ve zdaňovacím období 2017 museli poplatníci podat daňové přiznání 

nejpozději 31. května bez daňového poradce a s daňovým poradcem nejpozději do 31. 

prosince. Rokem 2016 došlo k modernizaci německého daňového řádu a mj. došlo 

k prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání s platností od 2019. Za zdaňovací 

období 2018 musejí poplatníci doručit příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání 

nejpozději do 31. července bez daňového poradce. V případě, kdy přiznání podává 

daňový poradce, je termín prodloužen na 14 měsíců po skončení zdaňovacího období, 

tedy nejpozději musí být daňové přiznání podáno do konce února následujícího roku, 

za období 2018 to bude konkrétně nejpozději do 29. února 2020. SRN se tak snaží 

odstranit administrativní náklady spojené například se schvalováním prodloužení termínů 

pro podání daňového přiznání a zároveň dává více času svým poplatníkům na jeho 

zpracování. V obou státech musejí právnické osoby podávat daňové přiznání 

elektronicky (1, §38ma,36; §149 odst. 2;42). 
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Tab. 1: Vymezení osobní, věcné a časové působnosti v jednotlivých státech  

(Vlastní zpracování dle 1 a 2) 

  ČR SRN 

Poplatníci rezidenti a nerezidenti rezidenti a nerezidenti 

Existence SZDZ ano ano 

Veřejně prospěšný poplatník ano ne 

Vymezení institucí 

osvobozených od daně ano ano 

Předmět daně veškeré příjmy poplatníka veškeré příjmy poplatníka 

Výsledek hospodaření přebírán z povinné evidence 

přebírán z povinné 

evidence 

Účetní období 

kalendářní rok 

(popř. hospodářský rok) 

kalendářní rok  

(popř. hospodářský rok) 

Položky snižující základ daně 

Ztráta a možnosti odečtu se v obou státech řeší odlišným způsobem. ČR dává 

poplatníkům možnost odečtu ztráty do výše základu daně, zbylou část ztráty 

mohou poplatníci uplatnit v následujících pěti zdaňovacích obdobích od jejího vzniku. 

V SRN je způsob uplatňování ztráty složitější, je stanovena maximální výše ztráty, která 

se může v jednom zdaňovacím období uplatnit ve výši 1 000 000 EUR. Tato ztráta může 

být uplatněna i do bezprostředně předcházejícího období a v případě, že již bylo podáno 

daňové přiznání může být upraveno. Převoditelnost do dalších období je časově 

neomezená (na rozdíl od ČR). Dále je v SRN možnost uplatnění ztráty odebírána, pokud 

dojde k převodu vlastnických práv ve výši alespoň 50 % do pěti let od vzniku ztráty nebo 

v situaci, kdy dojde k převodu minimálně 25 % vlastnických práv, dochází ke snižování 

hodnoty ztráty, která může být odčitatelná. V ČR je možnost odečtu ztráty 

odebírána na základě podstatné změny ve složení osob, které se přímo podílejí 

na kapitálu či kontrole společnosti (1, §34; 2, §8c-8d; 29, §10d). Touto změnou se 

rozumí: 

• změna členů obchodní korporace, 

• změna podílu členů na kapitálu či kontrole společnosti, 

• nabytí nebo zvýšení podílu více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích 

práv, 

• změna při které získá člen rozhodující vliv (1, §38na). 
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Podobně dochází k regulaci v obou státech při prodeji vlastnických práv u uplatňování 

ztráty.  

Tab. 2: Odpočet ztráty  

(Vlastní zpracování dle 1 a 2) 

  

Odpočet ztráty 

ČR SRN 

Odečet ztráty do výše základu daně 

1 mil. EUR + 60 % z částky 

přesahující, do výše 

základu daně 

Převod do dalších období max. 5 let neomezeně 

Upravená omezení 

na odpočet ano, v případě významné změny 

ano, v případě 

převodu vlastnických práv 

V zákoně ČR najdeme vypsané veřejně prospěšné účely, u kterých platí, že pokud 

poplatník poskytne bezúplatné plnění ve výši minimálně 2 000 CZK, může si o tuto 

částku snížit základ daně. V zákoně také nalezneme horní hranici, maximálně tedy lze 

odečíst 10 % ze základu daně. Zákon SRN má tyto účely vypracovány podrobněji, 

v souhrnu se jedná o charitativní, církevní a dobročinné účely. I zde jsou stanoveny 

limity. Poplatník si může odečíst maximálně 20 % hodnoty z příjmů nebo 0,4 % ze 

součtu celkových tržeb a mezd vyplacených v kalendářním roce. V SRN mají pro 

financování veřejně prospěšných účelů lepší podmínky pro uplatnění snížení 

základu daně než v ČR. V dalších částech bude problematice možností snížení 

základu daně věnována větší pozornost (1, §15; 2, §9). 

Tab. 3: Vymezení odečtu bezúplatných plnění na veřejně prospěšné účely  

(Vlastní zpracování dle 1 a 2) 

  

Bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely 

ČR SRN 

Zákonem vymezené účely ano  ano 

Maximální 

částka odpočtu 10 % základu daně 

20 % hodnoty příjmů nebo 0,4 % 

celkových tržeb a mezd za kalendářní rok 

Minimální částka odpočtu 2 000 CZK - 

Položky zvyšující základ daně 

U položek zvyšující základ daně nalezneme také různou míru regulace. Co se týče darů, 

tak v SRN jsou daňové uznatelné dary do výše 35 EUR (v přepočtu přibližně 899, 99 

CZK), což je skoro dvojnásobná hodnota daru uznatelného v ČR, kdy jeho výše nesmí 

přesáhnout 500 CZK (1, §25; 29, §4).  
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Výdaje na pohostinství do 70 % jsou také daňově uznatelné v SRN, pokud 

jsou prokázány důvody jejich vynaložení. Zákon ČR říká, že výdaje na pohoštění 

a občerstvení nemohou být uznatelným daňovým výdajem. V dalších částech nalezneme 

podrobnější rozpracování (1, §25; 29, §4). 

Sazba daně 

Sazby daně z příjmů právnických osob jsou ve srovnávaných státech rozdílné. ČR má 

vyšší sazbu (19 %) (1, §21). I když SRN má sazbu daně ve výši 15 %, tak oproti ČR 

poplatníci daně z příjmů odvádějí ještě další platby. Ze zdanitelných příjmů se v SRN 

strhává ještě živnostenská daň (10–20 %) a solidární příspěvek (5,5 %) (2). 

Vypočtená daňová povinnost dle zákona SRN (2, §31) se zaokrouhluje na celá eura ve 

prospěch poplatníka, daň v ČR se zaokrouhluje na celé koruny nahoru (36, §146).  

3.1.2 Stanovení daňové povinnosti dle české legislativy 

Pro stanovení základu daně musí poplatník vždy vycházet z výsledku hospodaření, který 

získá z účetnictví nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji, pokud nemá povinnost vést 

účetnictví. Následně musí dojít k úpravám o položky, které zvyšují základ daně a musejí 

se ke zjištěnému výsledku hospodaření přičíst (částky neoprávněně zkracující příjmy, 

daňově neuznatelné náklady, částky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

za zaměstnance, které firma strhla ale neodvedla do konce následujícího měsíce po 

skončení zdaňovacího období atd.). V tomto kroku se také snižuje základ daně mimo jiné 

o položky, které lze uplatnit jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 

příjmů, pokud jsou zaplaceny v jiném zdaňovacím období, než ve kterém ovlivnily 

výsledek hospodaření (1, §23). Poplatník má také možnost snížit si základ daně o částky: 

• které nesprávně navýšily příjmy (1, §23), 

• nezahrnuté do výdajů, které lze podle daňového zákona do výdajů zahrnout (1, 

§23), 

• související s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž 

tvorba nebyla daňově uznatelná, pokud jsou zaúčtovány ve prospěch nákladů 

nebo výnosů (1, §23), 

• oceňovacích rozdílů u majetku, který nebyl pořízen koupí (1, §23), 
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• odvolaného daru, u hmotného daru nejvýše o zůstatkovou cenu a u ostatního 

majetku o částku v účetnictví, za podmínky, že o tomto daru není účtováno 

v nákladech a pokud příjem z daru nebyl od daně osvobozen (1, §23).  

Do základu daně nejsou zahrnuty příjmy:  

• podléhající samostatnému základu daně,  

• z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při následném snížení 

základního kapitálu,  

• které již byly zdaněny, 

• zaúčtované do výnosů, pokud přímo souvisejí s daňově neuznatelnými náklady 

(maximálně do výše těchto nákladů), 

• z podílu na likvidačním zůstatku nebo z vypořádacího podílu společníka veřejné 

obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti a další (1, §23). 

Pokud existuje transakce mezi kapitálově spojenými osobami a sjednané ceny se liší od 

cen transakcí mezi nespojenými osobami, musí se upravit základ daně o tento rozdíl. 

Za předpokladu, že tento rozdíl poplatník není schopen doložit. V zákoně o dani z příjmů 

jsou konkrétně vymezeny náklady (výdaje), které jsou a které nejsou daňově účinné. 

Tedy náklady (výdaje), které jsou nezbytné pro dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

a naopak které nemohou být zahrnuty do základu daně. Český zákon také obsahuje 

definici dlouhodobého majetku, způsob a postupy odpisování, aby výsledná 

hodnota odpisů byla správně určena a mohla být zahrnuta do výpočtu základu daně. 

Poplatník má na výběr ze dvou způsobů stanovení odpisů, a to rovnoměrné a zrychlené 

odpisování. Zjednodušeně řečeno, u rovnoměrného odepisování se hodnota odpisů 

v letech nemění, u zrychleného odepisování je v prvních letech hodnota odpisů vyšší 

a postupně se snižuje. Vždy se ale musí rovnat celková hodnota odpisů pořizovací ceně 

majetku. Je důležité také rozlišovat mezi technickým zhodnocením a opravami, neboť při 

opravách poplatník může celou částku účtovat přímo do nákladů a ovlivní mu to výsledek 

hospodaření za dané účetní období. Technické zhodnocení navyšuje 

zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku a do nákladů se dostává postupně skrz odpisy. 

Za technické zhodnocení je považována nástavba, přístavba, stavební úpravy, 

rekonstrukce a modernizace majetku, pokud za zdaňovací období u jednoho 

majetku překročí částku 40 000 CZK (1, §24-33).  
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Nyní získáváme základ daně, od kterého se může odečíst ztráta, odpočet 

na podporu výzkumu a vývoje nebo na podporu odborného vzdělávání. Zákon 

nestanovuje pořadí, v jakém mají být jednotlivé položky odečteny. Způsob stanovení 

hodnoty ztráty a její způsob odečtu je popsán v teoretické části této práce. Výzkum 

a vývoj pro daňové účely chápeme jako systematickou tvůrčí činnost, 

vykonávanou za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití (1, §34). Výzkum se 

rozlišuje na: 

• základní, kdy se jedná o činnost experimentální nebo teoretickou s cílem získat 

znalosti o základech nebo podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin 

a určení možných dopadů při využití získaných poznatků, 

• aplikovaný, kdy se jedná o činnost experimentální nebo teoretickou s cílem 

získat nové poznatky se zaměřením na budoucí využití v praxi (43).  

Do aplikovaného výzkumu zahrnujeme průmyslový výzkum, jehož výsledky se 

prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách. Tento 

výzkum je využíván při podnikání podle zvláštních právních předpisů. Když mluvíme 

o systematickém využití poznatků výzkumu či jiných námětů na zlepšení, je řeč o vývoji. 

Pro rozpoznání nákladů (výdajů) na výzkum a vývoj je základním kritériem přítomnost 

ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty (43). Mezi 

náklady (výdaje) nemůžeme zařadit: 

• vzdělávání a školení pracovníků na univerzitách či jiných institucích pro vyšší 

a pomaturitní vzdělávání (43), 

• příbuzné vědeckotechnické práce (např. analyzování, patentová služba, sběr 

údajů a jejich zpracování a další) (43), 

• zkoumání proveditelnosti, specializovanou zdravotní péči, rutinní pozorování 

a používání lékařských znalostí (43),  

• úkony spojené s patentovou a licenční činností, zkoumání záměrů politiky nebo 

podnikatelské činnosti, zachování národních standardů, kalibrace druhotných 

standardů (43), 

• běžný vývoj softwaru a počítačová údržba (ladění a úprava existujícího 

systému v podmínkách zákazníka, rozšíření uživatelské funkčnosti k aplikačním 

programů, řešení technických problému, údržba softwaru a další) (43), 
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• administrativní a jiné podpůrné činnosti (činnost finančního oddělení, činnost 

personálního oddělení, manažerské činnosti a další) (43), 

• standardní použití lékařských znalostí a veškerá lékařská péče (43), 

• proces zachovávání vlastností produktů (43), 

• pravidelné analýzy (43), 

• činnosti, které nezahrnují ocenitelný prvek novosti, ale mají inovační charakter 

(výzkum trhu, úprava plánu výrobního procesu, marketing nových výrobků 

a další) (43), 

• činnosti financované alespoň z části podporou z veřejných zdrojů (43), 

• licenční poplatky (1, §34b; 43).  

Období, ve kterém je možné si uplatnit náklady (výdaje) na výzkum a vývoj, je shodné 

s obdobím, za které podává poplatník daňové přiznání. Odpočet obecně není možné 

uplatnit na služby ani na externí činnosti, výzkum a vývoj musí provádět sama účetní 

jednotka. Dále není možné uplatnit odpočet na nehmotné výsledky, výjimku tvoří 

náklady (výdaje) spojené s certifikací výsledků výzkumu a vývoje. Za odborné 

vzdělávání se považuje činnost realizovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění 

k úkonům souvisejících s daným oborem vzdělávání a uzavřela smlouvu s právnickou 

osobou: 

• vykonávající činnost střední školy nebo vyšší odbornou školou 

o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe podle školského 

zákona a o podmínkách pro jejich konání (1, §34f),  

• provozující akreditovaný studijní program vysoké školy podle 

zákona upravujícího vysoké školy o obsahu a rozsahu této vzdělávací činnosti 

a o podmínkách pro její konání (1, §34f).  

Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta odborného vzdělávání 

je stanoven jako součin 200 CZK * počet uskutečněných hodin. V rámci vzdělávací 

činnosti praktického vyučování, odborné praxe a části akreditovaného studijního 

programu vysoké školy je poplatník povinen vést třídní knihu nebo odbornou evidenci, 

ze které bude možné zjistit údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu. 

Na základě této evidence poplatník stanoví počet uskutečněných hodin 

a dobu provozu majetku, pořízeného pro účely odborného vzdělávání. Musí se jednat 
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o nový majetek nebo o majetek pořízený formou finančního leasingu. Minimální 

doba provozu majetku pro odborné vzdělávání je 30 % ve třech po sobě bezprostředně 

následujících zdaňovacích obdobích, aby si poplatník mohl uplatnit alespoň 50 % vstupní 

ceny. Následující tabulka shrnuje podmínky, které musí být splněny a procento vstupní 

ceny, které může být uplatněno jako odpočet. Hodnoty odpočtu jednotlivých položek se 

sčítají za zdaňovací období, maximálně lze odečíst částku vy výši součinu 5 000 CZK 

a počtu hodin praktického vyučování, odborné praxe a činnosti v rámci části 

akreditovaného programu (1, §34g).  

Tab. 4: Podmínky stanovení odpočtu majetku pořízeného na odborné vzdělávání 

(Zpracováno dle 1) 

Procento vstupní ceny Způsob pořízení  Využití doby provozu  

110 % první vlastník více než 50 % 

50 % první vlastník 30-50 % 

110 % finanční leasing více než 50 % 

50 % finanční leasing 30-50 % 

Odpočet může být uplatněn v období pořízení majetku nebo u finančního leasingu při 

přenechání majetku poplatníkovi do užívání. Za majetek pořízený pro dané účely je 

považován pouze: 

• hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3, 

• software se vstupní cenou vyšší než 60 000 CZK (1, §34g). 

V případě, kdy není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo na podporu 

odborného vzdělávání odečíst, může si poplatník tyto odpočty uplatni nejpozději ve třetím 

období následujícím po období, kdy vznikly. Tato situace může nastat, když bude mít 

poplatník nízký daňový základ nebo daňovou ztrátu (1, §34).  

Takto upravený základ daně se zaokrouhlí na celé tisíce korun dolů a vynásobí se 

sazbou daně. Poplatník má možnost využít slevy na dani za každého zaměstnance se 

zdravotním postižením. Hodnota slevy se liší na základě závažnosti zdravotního postižení 

a vychází z rozložení na dvě skupiny zaměstnanců. Důležitý pro stanovení slevy je 

průměrný roční přepočtený počet těchto zaměstnanců, který se počítá za každou skupinu. 

V následujícím vzorci je popsán postup výpočtu dle zákona č. 586/1992 Sb. (1, §35). 
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𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑟𝑜č𝑛í 𝑓𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑦
 𝑛𝑎 1 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒

 (1) 

Celkový počet odpracovaných hodin se zjistí z rozvržení pracovní doby po dobu trvání 

pracovního období za zdaňovací období. Celkový roční fond pracovní doby se stanovuje 

na 1 zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. Do celkového počtu hodin nelze 

započítat neodpracované hodiny např. z důvodu neomluvené nepřítomnosti v práci nebo 

nenapracování neplaceného volna. V trvání pracovního poměru nemůže být 

zahrnuta například mateřská nebo rodičovská dovolená či dlouhodobé uvolnění pro 

výkon veřejné funkce. Získaný podíl se zaokrouhluje na dvě desetinná místa (1, §35). 

Podávali poplatník daňové přiznání za jiné než kalendářní období a začátek a konec 

tohoto období spadá do dvou různých roků, je celková částka slevy složena ze 

součtu dílčích částek těchto slev, vypočtených samostatně za kalendářní rok: 

• do kterého spadá začátek období, za které se podává daňové přiznání a 

• do kterého spadá konec období, za které se podává daňové přiznání (1, §35). 

Slevu nelze uplatnit na daň, získanou výpočtem v rámci samostatného základu daně 

(1, §35).  

Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů upravuje postup zdanění vybraných příjmů ze 

zdrojů v zahraničí v rámci samostatného zakladu daně. Jedná se o veškeré příjmy z: 

• podílů na zisku, 

• vypořádacích podílů, 

• podílů na likvidačním zůstatku a jiných podobných plnění (1, §20b). 

Tyto příjmy se zahrnují včetně daně sražené v zahraničí. Součet těchto příjmů se 

zaokrouhluje na celé tisíce korun dolů a vynásobí se sazbou daně ve výši 15 %. Při 

aplikaci smlouvy o zamezení dvojího zdanění si poplatník může odečíst daň 

sraženou v zahraničí při aplikaci metody zápočtu v souladu se smlouvou (1, §20b a §21). 

Výsledná daňová povinnost poplatníka je součet korporátní daně a výsledné daně získané 

ze samostatného základu daně. Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu období, 

začínajícího od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání 

daňového přiznání. Rozlišují se tři kategorie pro stanovení zálohy na daň z příjmů: 
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1. poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 CZK, do 

této skupiny patří i obce a kraje, zůstavitel ode dne jeho smrti, poplatníci jejichž 

daň je stanovovaná paušální částkou (44), 

2.  poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost je vyšší než 30 000 CZK, 

ale nepřesáhla hodnotu 150 000 CZK (44), 

3. poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost je vyšší než 150 000 CZK 

(44). 

Druhá kategorie platí zálohy pololetně a třetí kategorie platí čtvrtletní zálohy na daň 

z příjmů. Záloha je splatná vždy k 15. dni v měsíci (15. březen, 15. červen, 15. září, 

15. prosince), pokud tento den připadá na víkend, posouvá se termín na nejbližší pracovní 

den (1, §38a; 44).  
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Tab. 5: Postup výpočtu daňové povinnosti českého poplatníka k dani z příjmů právnických osob 

 (Zpracováno dle 1) 

Výsledek hospodaření / Rozdíl mezi příjmy 

a výdaji 

 +/- rozdíly mezi daňovou a účetní právní 

úpravou 

 + položky neoprávněně zkracující příjmy 

 + položky zvyšující základ daně 

 - příjmy nezahrnující se do základu daně 

 - položky snižující základ daně 

 +/- rozdíl cen u kapitálově spojených osob 

Upravený základ daně 

 - daňová ztráta 

 - podpora výzkumu a vývoje 

 - podpora odborného vzdělávání  

 - hodnota bezúplatných plnění 

Základ daně 

zaokrouhlení dolů na celé tisíce korun 

 * 19 % 

Vypočtená daň  

 - slevy na dani 

 - zápočet daně zaplacené v zahraničí 

zaokrouhlení nahoru na celé korun 

 + daň ze samostatného základu daně 

 - zaplacené zálohy 

Nedoplatek / Přeplatek 

3.1.3 Stanovení daňové povinnosti dle německé legislativy 

Pro daňové účely je přejímán výsledek hospodaření získaný na základě zákona 

o účetnictví a dle pravidel a postupů jím stanovených. Daňový zákon ale nepohlíží na 

všechny pravidla a postupy stejně. V EStG (§5) jsou vymezena pravidla na úpravu účetně 

vykázaného zisku/ztráty. Jedná se především o úpravy při nedodržení následujících 

podmínek: 
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• aktiva získaná na základě protiplnění, mohou být zaúčtována pouze do 

dlouhodobého nehmotného majetku (29, §5 odst. 2), 

• opravné položky související s porušením cizího patentu, autorského práva nebo 

obdobných majetkových práv mohou být vytvořeny pouze tehdy, pokud splňují 

alespoň jednu podmínku: 

o držitel práva uplatnil nárok na porušení nebo 

o nárok z důvodu porušení zákona představuje vážné riziko, přičemž 

opravná položka musí být rozpuštěna nejpozději ve třetím účetním období 

od jejího vzniku, pokud nedošlo k uplatnění nároku na porušení (29, §5 

odst. 3), 

• nemohou být vytvářeny rezervy na nadcházející ztráty z probíhajících transakcí 

(29, §5 odst. 4),  

• nemohou být vytvářeny rezervy na výdaje, které budou v budoucím účetním 

období aktivovány jako náklady na pořízeny aktiva (29, §5 odst. 4), 

• jako náklady příštích období mohou být uznány: 

o na straně aktiv výdaje před rozvahovým dnem, pokud se vztahují 

k určitému období po tomto dni, 

o na straně pasiv příjmy před rozvahovým dnem, pokud se vztahují 

k určitému období po tomto dni (29, §5 odst. 5). 

• v případě nedodržení pravidel: 

o pro výběr a vklady,  

o přípustnosti změny rozvahy, 

o provozních nákladech, 

o vyřazení na základě vyhodnocení a odečtení odpisů (29, §5 odst. 6). 

EStG (29, §6 a následující) rozlišuje, co je považováno za provozní aktivum a jak se 

stanovuje jeho ocenění, oproti českému ZDP, který se zaměřuje na vymezení aktiv, která 

se v souladu se zákonem odepisují a evidují. Majetek je oceňován dle EStG následovně: 

• majetek dlouhodobého charakteru, který se opotřebovává. Tento majetek je 

evidován v pořizovací ceně, výrobních nákladech nebo ceně stanovené na základě 

zvláštních předpisů. Pro stanovení hodnoty může být použita i cena nižší, pokud 

došlo k trvalému znehodnocení majetku. EStG také definuje částečnou 
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hodnotu jako částku, která by byla použita v rámci celkové kupní ceny 

jednotlivých aktiv za předpokladu, že by kupující pokračoval v hospodářské 

činnosti (29, §1), 

• ostatní aktiva mezi které patří pozemky, podíly, oběžná aktiva. Tato aktiva se 

evidují v pořizovacích cenách nebo výrobních nákladech, může být použita i nižší 

hodnota, v případě trvalého znehodnocení (29, §2), 

• pasiva se evidují stejně jako ostatní aktiva a diskontují se sazbou 5,5 % nebo se 

přepočítávají na současnou hodnotu dle sjednané úrokové sazby. Nediskontují se 

závazky s dobou splatnosti kratší než 12 měsíců k rozvahovému dni a závazky, 

které jsou úročené nebo založené na předběžných zálohových platbách (29, §3). 

V EStG §7 a další jsou pak vymezena pravidla pro odepisování majetku. Stanovení 

odpisů vychází z doby použitelnosti majetku. Odepisují se aktiva, jejichž prostřednictvím 

je generován zisk a jejich doba použitelnosti bude delší než 1 rok. V případě podnikání 

v zemědělství a lesnictví se předpokládá životnost goodwillu 15 let. V roce, kdy dojde 

k pořízení majetku nebo k jeho výrobě se částka odpisu sníží o jednu dvanáctinu za každý 

celý měsíc, který předchází v daném roce nákupu nebo výrobě. Při vložení aktiva do 

obchodního majetku se hodnota daného aktiva sníží o již odepsanou část až do jeho 

zůstatkové ceny. U dlouhodobého movitého majetku, u kterého je ekonomicky 

odůvodněné stanovit odpisy na základě výkonu daného aktiva, může účetní 

jednotka použít tuto metodu. Pro dané aktivum musí poplatník doložit doklad o jeho 

výkonu (29, §7 odst. 1).  

Pro budovy jsou stanoveny jiné podmínky odepisování. Je stanoveno několik skupin 

budov. První skupina je odepisována následovně: 

• budovy zařazené v obchodním majetku, nevyužívané pro bytové účely jejichž 

žádost o stavební povolení byla podána po 31. březnu 1985, se odepisují 3 % 

ročně (29, §7 odst. 4)., 

• budovy, které nespadají do předchozího zařazení a byly dokončeny 

o po 31. prosinci 1924, se odepisují 2 % ročně, 

o před 1. lednem 1925, se odepisují 2,5 % ročně (29, §7 odst. 4). 

Druhou skupinu tvoří budovy umístěné v členské státě EU nebo v jiném státě, který tvoří 

Evropský hospodářský prostor, a které byly vyrobeny osobou povinnou k dani nebo 
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pořízeny do konce roku dokončení výstavby. Tato skupina se dále rozděluje a každá 

podskupina má odlišná procenta odpisů. Dělí se na budovy: 

• zařazené v obchodním majetku, nevyužívané pro bytové účely jejichž žádost 

o stavební povolení byla podána nebo zakoupena před 1. lednem 1994 (29, §7 

odst. 5), 

• nespadající do předchozího zařazení a jejich žádost o stavební povolení 

byla podána nebo zakoupena před 1. lednem 1995 (29, §7 odst. 5), 

• využívané pro bytové účely, tato podskupina se dále člení na základě podání 

žádosti o stavební povolení v různých letech (29, §7 odst. 5). 

V EStG §7a až §7k jsou stanovena pravidla pro použití zvýšených nebo zvláštních 

odpisů.  

Veškeré odlišnosti od daňového zákona musejí být v této fázi odstraněny. Po provedení 

těchto úprav, přichází na řadu odečet osvobozených příjmů, zvýšení o neodečitatelné 

výdaje, zvýšení o skryté rozdělení zisku a snížení o skryté vklady.  

Mezi osvobozené příjmy jsou řazeny podíly na zisku (dividendy), výnosy a ostatní 

výnosy z akcií, podílových práv, se kterými je spojeno právo na zisku a likvidačním 

zůstatku kapitálových společností, družstev a těžebních společností, které mají podílová 

práva. Dále sem patří platby, ke kterým dochází v důsledku snížení kapitálu po zrušení 

neomezené daňové povinnosti, kapitálový zisk související s prodej podílu v korporaci, 

o kterou prodejní cena po odečtení nákladů přesahuje účetní hodnotu. Osvobozená je 

pouze 95% hodnota těchto příjmů a zbylá část je zdaněna. Aby mohla být tato 

pravidla uplatněna, musí být na začátku kalendářního roku účast na základním 

kapitálu ve vyplácející společnosti větší než 10 %, popřípadě větší než 10 % celkových 

aktiv. Tato pravidla se nevztahují na zdaňování příjmů mateřských a dceřiných 

společností v rámci členských států EU (2, §8b). 

Zálohy na daň z příjmů se platí 10. března, 10. června, 10. září a 10. prosince. Jejich výše 

se stanovuje na základě poslední známé daňové povinnosti a v souhrnu za rok musí být 

minimálně ve výši 400 EUR a v den splatnosti má záloha hodnotu minimálně 100 EUR 

(29, §37). 
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Tab. 6: Postup stanovení daňové povinnosti německého poplatníka daně z příjmů právnických osob 

(Zpracováno dle 2 a 29) 

Výsledek hospodaření převzatý z účetnictví 

 +/- rozdíly mezi daňovou a účetní právní úpravou 

Upravený výsledek hospodaření  

 - osvobozené příjmy 

 + neodčitatelné výdaje 

 - odečitatelné výdaje 

 + skryté rozdělení zisku 

 - skryté vklady 

 - uplatněná ztráta 

 - nezdanitelná částka (týká se pouze fyzických osob a spolků) 

Základ daně 

 * sazba daně 15 % 

Vypočtená daň 

 - zápočet zahraniční daně 

 - zaplacené zálohy 

- daň z kapitálových výnosů 

Výsledná daňová povinnost (Doplatek / Přeplatek) 

Solidární sazba daně 

Jedná se o doplňkovou platbu, která je ukládána fyzickým a právnickým osobám 

podléhajícím dani z příjmů nebo korporátní dani. Počítá se z aktuální zjištěné daňové 

povinnosti po odečtení zaplacených záloh, pokud je výsledný zůstatek kladný. 

Sazba 5,5 % je stanovena zákonem. I ze solidárního příspěvku je poplatník povinen platit 

zálohové platby (41, § 1-4).  
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Tab. 7: Postup stanovení solidárního příspěvku pro právnickou osobu  

(Vlastní zpracování dle 41) 

Výsledná daňová povinnost (Doplatek / Přeplatek) 

* sazba 5,5 % 

Solidární příspěvek 

- zaplacené zálohy 

Výsledná částka solidárního příspěvku 

Živnostenská daň 

V českých daňových zákonech nenalezneme pojem živnostenská daň, naproti 

tomu v SRN je součástí daňové soustavy. Týká se zdaňování tuzemských příjmů jak 

fyzických, tak právnických osob. Její výši stanovují místní orgány a je součástí jejich 

příjmů. Poplatníci podléhají dani v obci, ve které se nachází jejich stálá provozovna, 

prostřednictvím které je vykonávána ekonomická činnost. Daň se vypočítá ze 

základu daně, přebíraného ze zdanění příjmů právnických osob a dále se upravuje 

o některé položky stanovené zákonem. Pokud byly při vypočtu daně 

z příjmu právnických osob odečteny položky definované zákonem o živnostenské dani, 

musejí být pro účely stanovení základu pro živnostenskou daň přičteny (40, §1-2, §4-7). 

 Přičítají se mj.: 

• 25 % z poplatků za závazky, z poplatků spojených s vymáháním obchodních 

pohledávek před splatností, z podílů na zisku tichého společníka, z poloviny 

nájemných a leasingových splátek a dalších připočitatelných položek, které 

překročily částku 100 000 EUR, 

• podíly na ztrátě tuzemské nebo zahraniční veřejné obchodní společnosti, 

společnosti s ručením omezeným nebo jiné obchodní společnosti, ve které 

jsou spoluvlastníky, 

• odčitatelné výdaje uvedené v §9 zákona o dani z příjmů právnických osob 

(příspěvky na daňově zvýhodněné účely – charitativní, církevní nebo dobročinné 

účely) (40, §8). 

Snižování základu daně má především zabránit dvojímu zdanění. Odečítají se mj.: 

• 1,2 % majetku podléhajícího dani z nemovitostí za splnění daných podmínek, 



51 

 

• podíly na zisku veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo jiném 

obchodní společnosti, ve které jsou spoluvlastníky (40, §9), 

• část příjmů z podnikání domácího podniku, která je přičitatelná stálé provozovně 

umístěné v zahraničí (40, §9), 

• zisky z podílů v kapitálových společnostech s vedením a sídlem mimo rozsah 

zákona o živnostenské dani, v jejichž jmenovitém kapitálu společnost drží 

nejméně 15 % od počátku daňového období a pokud je tento podíl držen 

minimálně po dobu 12 měsíců před koncem účetního období a společnost je 

schopna to dokázat (40, §9), 

• zisky z podílů v zahraničních společnostech, které jsou od živnostenské daně 

osvobozeny (40, §9), 

• odčitatelné výdaje uvedené v §9 zákona o dani z příjmů právnických osob 

(příspěvky na daňově zvýhodněné účely – charitativní, církevní nebo dobročinné 

účely) mohou být za splnění daných podmínek znovu odečteny (40, §9). 

Živnostenská daň se skládá ze dvou částí, první je zákonem stanovená povinná část 3,5 % 

a druhou část si stanovují místní úřady. Minimální výše této daně je 200 % (40). Celková 

sazba živnostenské daně se pak získá jako součin povinné minimální části a sazby 

stanovené místními municipalitami. Pro příklad je postup stanovení výsledné sazby 

živnostenské daně popsán v následujícím výpočtu pro Berlín. V tabulce č. 5 jsou pak 

stanovené sazby pro jednotlivé místní celky SRN a jejich výsledná sazba po zahrnutí 

povinné části. 

𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 ž𝑖𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑘é 𝑑𝑎𝑛ě(𝐵𝑒𝑟𝑙í𝑛) = 3,5 % (0,035) ∗ 410 % (4,10) = 14,35 % (2) 
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Tab. 8: Přehled průměrných sazeb živnostenské daně za jednotlivé oblasti v Německu  

(Vlastní zpracování dle 42) 

Oblast Sazba v % Živnostenská daň v % 

Baden-Württemberg 375,37 13,14 

Bayern 367,45 12,86 

Berlin 410,00 14,35 

Brandenburg 363,89 12,74 

Bremen 465,00 16,28 

Hamburg 470,00 16,45 

Hessen 386,53 13,53 

Mecklenburg-Vorpommern 415,00 14,53 

Niedersachsen 405,75 14,20 

Nordhein-Westfalen 456,21 15,97 

Rheinland-Pfalz 402,38 14,08 

Saarland 438,00 15,33 

Sachsen 411,27 14,39 

Sachsen-Anhalt 403,80 14,13 

Schleswiq-Holstein 383,68 13,43 

Thürinqen 424,21 14,85 

Podobně jako u daně z příjmu právnických osob i zde může poplatníkovi vzniknout 

ztráta, kterou si při stanovení základu pro výpočet daně může uplatnit. Poplatník si může 

za jedno zdaňovací období odečíst až 1 000 000 EUR a z částky, která přesahuje 1 milion 

EUR si může ještě odečíst 60 %. Zbylou část ztráty si společnost může přenést do dalších 

zdaňovacích období bez časového omezení. Živnostenská daň se stanovuje za kalendářní 

rok, pokud je to nutné stanoví se za hospodářský rok. Upravený základ daně se 

zaokrouhluje směrem dolů na 100 EUR. Poté fyzické osoby a sdružení fyzických osob 

mohou odečíst srážku 24 500 EUR, právnické osoby mohou odečíst srážku 5 000 EUR. 

Tato srážky se odečítá pouze do výše základu daně. Poplatník je povinen platit zálohy 15. 

února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu. Záloha se stanoví jako jedna čtvrtina 

z poslední známé daňové povinnosti a zaokrouhluje se dolů na celou částku v eurech. 

Záloha se poplatníkovi ukládá k zaplacení pouze tehdy, pokud je její hodnota minimálně 

50 EUR (40, §10-11, §14, §16).  
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Tab. 9: Postup výpočtu živnostenské daně  

(Vlastní zpracování dle 40) 

Převzatý základ daně 

 + 25 % z poplatků za závazky (nad 100 000 EUR) 

 + podíly na ztrátě veřejné obchodní společnosti 

 + příspěvky na daňově zvýhodněné účely 

 - podíly na zisku veřejné obchodní společnosti 

 - příspěvky na daňově zvýhodněné účely splňující 

stanovené podmínky 

 - 1,2 % majetku podléhajícímu dani z nemovitostí 

 - zisky z podílů v kapitálových společnostech s vedením 

mimo rozsah zákona o živnostenské dani 

 - zisky z podílů v zahraničních společnostech 

 - odečet ztráty 

Upravený základ daně 

 zaokrouhlení dolů na 100 EUR 

 - srážka 5 000 EUR (u fyzických osob 24 500 EUR) 

Základ daně 

 * 3,5 % 

 * místně příslušná sazba 

Vypočtená živnostenská daň 

 - zaplacené zálohy  

Doplatek / Přeplatek 

Výsledná daňová povinnost poplatníka je tedy součtem korporátní daně, solidárního 

příspěvku a živnostenské daně.  

Srážková daň 

Podobně jako ČR má i SRN zvláštní sazbu daně, tou je srážková daň. Srážková daň je 

uvalena na kapitálové zisky, které zahrnují: 

• dividendy a jiné podíly na zisku, 

• úroky z dluhopisů, 

• výnosy z investic, 

• zahraniční podíly na zisku, úroky z dluhopisů a výnosy z investic (29, §43) 
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Sazba daně z těchto kapitálových zisků je 25 %. Sazba 15 % se použije pouze v případě, 

že se jedná o činnost podnikání, zisky a skryté rozdělení zisku, nepodléhající dani 

z příjmů právnických osob. I ze srážkové daně se dále počítá solidární příspěvek (29, 

§43a). 

Odpočet od daně 

Německý zákon o dani z příjmů nedává možnost slev na dani právnickým osobám. 

Na druhou stranu jim dává možnost odpočtu daně vypočtené a odvedena v zahraničí. 

Tato možnost vzniká poplatníkovi tehdy, dosahuje-li ve zdaňovacím období příjmů mimo 

SRN a za podmínky, že SRN má platnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění s tímto 

státem. Daň k zápočtu je stanovena ve výši, v jaké se podílí zahraniční příjem 

na celosvětových příjmech. Postup výpočtu je zobrazen níže (2, §26).  

𝐷𝑎ň 𝑘 𝑧á𝑝𝑜č𝑡𝑢 = 𝐷𝑎ň 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛á 𝑧 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑠𝑣ě𝑡𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝ří𝑗𝑚ů ∗  
𝑍á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑑𝑎𝑛ě 𝑧𝑎ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖č𝑛íℎ𝑜 𝑝ří𝑗𝑚𝑢

𝑍á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑑𝑎𝑛ě 𝑧 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑠𝑣ě𝑡𝑜𝑣𝑐ý 𝑝ří𝑗𝑚ů
 (3) 

3.1.4 Založení společnosti s ručením omezeným 

V následující části je rozebrán postup založení společnosti s ručením omezeným 

na základě české právní úpravy a zvlášť německé právní úpravy se zaměřením na náklady 

spojené se založením. 

Průběh založení společnosti s ručením omezeným v ČR 

Společnost s ručením omezeným se v ČR zakládá sepsáním společenské smlouvy 

(zakladatelské listiny), která musí být podepsána všemi zakladateli a v případě 

kapitálových společností, musí mít formu notářského zápisu. Doba celého procesu od 

založení po vznik společnosti se pohybuje okolo 2 týdnů, doba se může lišit dle velikosti 

podniku a počtu společníků, jednatelů a oboru podnikání. Cena vyhotovení notářského 

zápisu se pohybuje kolem 2 000 - 3 000 CZK. Pokud je smlouva uzavíraná zmocněncem 

na základě plné moci, musí být jeho podpis úředně ověřen a plná moc se přikládá ke 

společenské smlouvě. Vznik společnosti je vázán ke dni zápisu do obchodního rejstříku. 

Návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději do 90 

dnů od sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny) nebo od doručení 

průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění. Cena zápisu do 

obchodního rejstříku se pohybuje mezi 2 700 - 5 000 CZK a zápis do živnostenského 
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rejstříku stojí 1 000 CZK. Před podáním návrhu na zápis musí být také splacen peněžitý 

vklad společníků nejméně z 30 % na speciální bankovní účet a celé vkladové ážio (17). 

Zbytek vkladu musí být splaceno nejpozději do 5 let, pokud společenská 

smlouva nestanoví jinak. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku obsahuje: 

• společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu), 

• oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy, koncese atd.), 

• listinu osvědčující právní důvody užívání místností (výpis z katastru 

nemovitostí), 

• doklady o splnění vkladové povinnosti (potvrzení o složení vkladu vydané 

bankou), 

• u nepeněžitého vkladu znalecký posudek, 

• souhlas zapisovaných osob se zápisem do obchodního rejstříku (17). 

Po zápisu do obchodního rejstříku je společnost povinná založit si datovou schránku. 

Dalším krokem je registrace na finančním úřadě (elektronicky přes datovou schránku). 

K ostatním daním se společnost registruje až v případě, kdy ji vznikne zákonem daná 

povinnost se registrovat nebo na základě vlastního rozhodnutí (17).  

Založení společnosti v rámci ČR vyjde subjekt minimálně na 5 701 CZK. V těchto 

nákladech nejsou zahrnuty další poplatky (např. za výpis z katastru nemovitostí, za výpis 

z trestního rejstříku a další).  

Průběh založení společnosti s ručením omezeným v SRN 

Založení právnické osoby v SRN v sobě zahrnuje několik kroků, v rámci této práce se 

zaměříme na založení společnosti s ručením omezeným zahraničním (českým) 

subjektem. Tento proces v sobě, podobně jako v ČR, obsahuje sepsání společenské 

smlouvy, pokud zakládá jeden společník tak sepsání zakládacího dokumentu. Dále musí 

žadatel oslovit německou Průmyslovou a obchodní komoru (IHK) s dotazem na 

prověření názvu společnosti, aby se subjekt vyvaroval nebezpečí záměny. Společenská 

smlouva (zakládací dokument) musí být ověřen veřejným notářem. V případě zakládání 

společnosti fyzickou osobou musí dojít k ověření průkazu totožnosti a podpisu (24). 

Pokud je zakladatelem zahraniční právnická osoba musí ještě dojít k ověření opisů 

následujících dokumentů (včetně překladů a ve dvou vyhotoveních): 
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• plná moc žadatele k zastupování společnosti, 

• výpisy z registrů ze země, v níž má firma sídlo (výpisy z obchodního 

rejstříku a živnostenského rejstříku) (24), 

• doložení obchodní činnosti v zemi, v níž má firma sídlo (účetní výkazy, smlouvy 

atd.) (24), 

• registrace u místem příslušného soudu, který pak provede zápis do německého 

obchodního rejstříku (24). Tento krok se provádí za předpokladu doložení 

notářsky ověřených dokumentů. Výlohy: 

▪ na zápis do obchodního rejstříku činí 750 - 1 000 EUR,   

▪ na zveřejnění o zápisu ve spolkovém věstníku, který probíhá 

automaticky, činí 250 - 350 EUR (24). 

• registrace firmy u místního nebo městského úřadu. Pro registraci musí být doložen 

průkaz totožnosti, osvědčení o zápisu v obchodním rejstříku, notářsky ověřená 

kopie společenské smlouvy a v určitých případech povolení podnikání, některá 

povolání vyžadují také doklad o členství v profesní komoře a v našem případě 

musí být dodán doklad prokazující splacení poloviny základního 

kapitálu a doklad o uhrazení zálohy na soudní výlohy (24), 

• městský úřad pak dál informuje příslušné instituce (finanční úřad, 

průmyslovou a obchodní komoru, komoru řemesel, odborový svaz, úřad práce 

a zdravotní pojišťovnu), ty subjektu zašlou příslušné dokumenty (24).  

Po splnění předešlých kroků, může subjekt v SRN podnikat a vykonávat 

svou ekonomickou činnost bez dalších zvláštních dodatečných omezení jako jakákoliv 

jiná německá firma. Zahraniční subjekt může také využít možnosti založení kanceláře 

nebo pobočky v SRN. Skrz kancelář není subjekt oprávněn uzavírat obchodní transakce 

a tato kancelář by měla mít reklamní či marketingový charakter. Pobočka není 

považována za samostatnou právnickou osobu, ale bere se jako součást mateřské firmy. 

Podobně jako samostatný podnik, musí být tato pobočka registrována v obchodním 

rejstříku a u místního úřadu. Průměrná doba registrace společnosti v SRN trvá čtyři 

týdny. SRN má povinné členství podniků v Průmyslové a obchodní komoře (pokud se 

jedná o řemeslnou činnost), v profesní komoře nebo u některých činností stačí pouze 

zápis v obchodním rejstříku. U některých povolání (architekti, farmaceuti, obchod 

s mléčnými produkty) je zapotřebí mít licenci a splňovat určité odborné a kvalifikační 



57 

 

předpoklady. Tato povolání jsou v rámci profesní komory vedena odděleně. Jestliže 

český subjekt zakládá nebo přebírá podnik s více než 10 zaměstnanci, musí brát 

v úvahu zákon o ochraně pracovníků před výpovědí a zákonnou minimální mzdu. Hrubá 

měsíční mzda pro rok 2019 je 9,19 EUR za hodinu (v přepočtu 236,31 CZK za hodinu), 

pro rok 2020 by mělo dojít k navýšení na 9,35 EUR za hodinu (v přepočtu 240,43 CZK 

za hodinu). Minimální mzda je kontrolována a za její nedodržení může subjekt dostat 

pokutu ve výši až 500 000 EUR a zákaz účasti na veřejných zakázkách. Podnik se také 

musí nahlásit na úřad práce. Založení a vedení účtu u komerční banky, naproti situaci 

v ČR, je výhodnější, neboť se nevyžaduje vstupní vklad a online banking, GMS 

banking,a vydání základní debetní karty jsou služby zahrnuté v základním balíčku. Od 

společností v SRN je požadováno uvádět název společnosti, právní formu, sídlo 

společnosti, registrační soud a číslo (pod kterým jsou evidována v obchodním rejstříku) 

a jména všech jednatelů na obchodních formulářích a dopisech. Na daňové doklady se 

uvádí daňové číslo společnosti nebo její identifikační číslo k dani z obratu (24).  

Založení společnosti GmBH v SRN stojí subjekt minimálně 26 000 EUR 

(v přepočtu 668 564 CZK), u zjednodušené formy UhG je minimální výše nákladů 1 001 

EUR (v přepočtu 25 739, 71 CZK). 

3.2 Společnost s ručením omezeným v mezinárodním zdaňování 

příjmů 

Tato práce se zaměřuje na problematiku zdaňování příjmů společnosti s ručením 

omezeným, proto se v této části zaměříme na postup zdanění, když by česká společnost 

rozšiřovala svou působnost do Německa. Základním pramenem pro zpracování této 

kapitoly je smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi ČR a Německem 

z roku 1983 (27). 

V čl. 2 je výslovně stanoveno, že mj. se smlouva vztahuje na daň z příjmů 

definovanou dle SRN a ČR. Veškeré příjmy, které by plynuly české společnosti 

z Německa se tedy musejí danit v souladu se smlouvou. Smlouvou se musejí řídit 

všechny osoby, které mají bydliště nebo sídlo v jednom nebo obou smluvních státech. 

Článek 5 stálá provozovna byl rozebrán v dřívější části této práce. Pro účely této práce 
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předpokládáme, že v případě rozšíření společnosti, by česká právnická 

osoba založila pobočku v SRN, čímž by ji vznikla stálá provozovna na tomto území (27).  

Nemusí to však být podmínkou, česká společnost může dosahovat zisků v SRN i bez stálé 

provozovny. V tomto případě, by její zisky mohly být zdaněny pouze v ČR, kde je 

rezidentem a má zde neomezenou daňovou povinnost. V rámci svých celosvětových 

příjmů by zisky zahrnula do svého základu daně a dále by postupovala dle kroků 

popsaných v tabulce č. 3 pro stanovení daňové povinnosti poplatníka (27). 

Při vzniku stálé provozovny v SRN se situace změní, neboť zisky podniku mohou být 

zdaněny v SRN v takovém rozsahu, v jakém je můžeme přisuzovat této stálé provozovně. 

Zisky se přičítají stálé provozovně na základě posouzení, jakých zisků by dosahoval 

samostatný podnik, kdyby vykonával stejnou nebo obdobnou činnost za stejných nebo 

obdobných podmínek a byl zcela nezávislý ve vztahu s podnikem, jehož je 

stálou provozovnou. Na základě článku 23, který stanovuje metodu vynětí 

s výhradou progrese jako metodu zamezení dvojího zdanění, jelikož ČR nemá 

zavedenou progresní sazbu daně a má pouze jedinou sazbu 19 %, došlo by v konečném 

důsledku k vynětí příjmu ze základu daně při výpočtu české daňové povinnosti. V SRN 

by byla české společnosti stanovena daňová povinnosti dle tabulek č.6, 7 a 9, kterou by 

odvedla. V ČR by si společnost podala daňové přiznání, ve kterém by uvedla veškeré svůj 

základ daně snížený o již zdaněny zisk přičítající se německé stálé provozovně 

a pokračovala by dále podle kroků popsaných v tabulce č. 3 (27).  

Článek 9 zdůrazňuje problém transferových cen mezi kapitálově spřízněnými osobami. 

Pokud vznikají rozdíly u sjednaných podmínek mezi těmito osobami a mezi podmínkami 

sjednanými u nezávislých podniků, mohou být do zisku tohoto podniku zahrnuty i zisky, 

kterých bylo docíleno díky sjednaným podmínkám (27).  

Varianty jednotlivých možností pro vybranou společnost s ručením omezeným 

budou popsány dále (27).  

3.3 Výsledky srovnávání  

Osobní a věcná působnost v jednotlivých státech se příliš neliší. Oba státy rozdělují 

poplatníky na rezidenty a nerezidenty a v rámci toho jim přisuzují rozsah daňové 

povinnosti. Za předmět daně jsou oběma státy chápány veškeré příjmy poplatníka, které 
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plynou ze zaznamenávání transakcí účetní jednotkou. I časová působnost se neliší, 

zdaňovacím obdobím je chápán kalendářní rok. Co se týče hospodářského roku, tak je 

ČR benevolentnější (nevyžaduje zvláštní podmínky), neboť SRN považuje za zdaňovací 

období výhradně kalendářní rok a za zvláštních podmínek a po schválení úřadem může 

účetní jednotka použít hospodářský rok pro stanovení základu daně. Velký rozdíl oproti 

české právní úpravě je delší doba na zpracování daňového přiznání a jeho odeslání. 

V tabulce níže je srovnání zákonem stanovených termínů dle jednotlivých zemí.  

Tab. 10: Termíny pro podání daňového přiznání v ČR a SRN  

(Vlastní zpracování dle 1 a 36) 

Země 
Termíny 

bez daňového poradce s daňovým poradcem 

ČR 31.březen 30.červen 

SRN 

  

do roku 2019 31.květen 31.prosinec 

od roku 2019 31.červenec 

konec 

února následujícího 

roku 

SRN oproti ČR nemá definovaný pojem veřejně prospěšný poplatník, ale v zákoně je 

výčet institucí, které jsou od daně z příjmů osvobozeny. Jedná se především o státní 

veřejné instituce. Co je bráno zákony za daňově uznatelné náklady (výdaje), se 

v obou zemích významně neliší. Odlišnosti jsou spíše v zákonem stanovených částkách, 

které jsou uznatelné nebo mohou být odečteny. Jednou z těchto odlišností je i způsob 

odpočtu daňové ztráty. SRN povoluje převod nezapočítané ztráty neomezeně do dalších 

zdaňovacích období. ČR stanovuje maximální dobu na 5 let, kdy poplatník může snížit 

svůj základ daně o ztrátu vykázanou v minulých letech. Dle mého názoru by neměla být 

možnost odečtu ztráty časově neomezená, neboť společnosti by mohly zneužívat 

ztrátového hospodaření.  

Velkým specifikem pro německé poplatníky oproti ČR je struktura zdanění příjmů 

právnických osob. Výsledná daňová povinnost v sobě nezahrnuje pouze korporátní daň 

(jak je tomu v ČR), ale také solidární příspěvek a živnostenskou daň, díky tomu je 

výsledná daň výrazně vyšší než daň odváděna českými poplatníky. 



60 

 

Tab. 11: Složení korporátní daně  

(Vlastní zpracování dle 1 a 2) 

Složení korporátní daně 

ČR SRN 

daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob 

  solidární příspěvek 

  živnostenská daň 

 Další významnou odlišností je neexistence slev na dani v německé právní úpravě. SRN 

má jako slevu na dani stanovenou daň zaplacenou v zahraničí. Tato skutečnost vzniká 

na základě mezinárodního zdaňování příjmů a je upravena smlouvami o zamezení 

dvojího zdanění uzavřenou se státy. Aby si slevu mohl poplatník uplatnit, musí dosáhnout 

příjmů v zahraničí a tyto příjmy musí být v zahraničí zdaněny v souladu se smlouvou. ČR 

tuto úpravu také povoluje, ale vypořádává se s ní jako s položkou snižující 

výslednou daňovou povinnost, nemá ji zařazenou mezi slevami na dani.  

Tab. 12: Slevy na dani v ČR a SRN  

(Vlastní zpracování dle 1 a 2) 

Slevy na dani 

ČR SRN 

18 000 - 60 000 CZK 

za zaměstnance se zdravotním 

postižením 

daň zaplacená v zahraničí 

Při založení společnosti s ručením omezeným vzniká několik odlišností mezi 

německou a českou právní úpravou. V ČR je tento proces mnohem méně nákladný 

a doba od založení po vznik společnosti je také kratší. V následující tabulce jsou shrnuty 

základní odlišnost v procesu založení.  

Tab. 13: Hlavní odlišnosti při založení společnosti s ručením omezeným v ČR a SRN  

(Vlastní zpracování) 

Základní kritéria 
ČR SRN 

s. r. o. GmBH UhG 

základní kapitál 1 CZK 25 000 EUR  1 EUR 

doba od založení po vznik 2-6 týdnů 3-4 týdny 

poplatky za založení 5 700 CZK 1 000 EUR 

Co se týče formálních náležitostí a požadavků stanovených zákonem jsou si země dosti 

podobné, avšak německou úpravu můžeme pokládat za podrobnější. Zákony v ČR 

mohou subjekty, kteří chtějí založit společnost s ručením omezeným, svádět 
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k nezákonným aktivitám, neboť proces je rychlý a dalo by se říct nenáročný na průběh, 

a to jak nákladově, tak obsahově. Společníci ručí společně pouze do výše nesplacených 

vkladů a jelikož je požadovaný základní kapitál ve výši minimálně 1 CZK, může této 

právní formy využít v podstatě kdokoliv bez obav z následků při neplacení svých závazků 

a zadlužení společnosti.  

V případě mezinárodního zdaňování příjmů se postupuje na základě smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění uzavřenou mezi SRN a ČR z roku 1983. Ta upravuje dosahování příjmů 

skrz stálou provozovnu v rámci zisku podniků, také pojem sdružené podniky a příjmy 

z podílů na zisku. Při stanovení základu daně v ČR se příjmy ze zisku podniku vyjímají 

ze zdanění s výhradou progrese. Jelikož ČR nemá stanovenou progresivní sazbu daně, 

postupuje se jako u prostého vynětí. Podíly na zisku jsou v rámci Evropské unie 

osvobozeny. Český poplatník v případě zájmu o výkon ekonomické činnosti v SRN může 

využít založení pobočky (stálé provozovny), podnikat bez využití pobočky (stálé 

provozovny) nebo založit dceřinou společnost v SRN.  
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4 Výpočet daňové povinnosti v ČR a Německu 

Pro aplikaci zjištěných poznatků jsem si vybrala menší zemědělskou společnost Statek 

Lesolg, s. r. o. Společnost uvažuje do budoucnosti o rozšíření své působnosti. V rámci 

této práce budu uvažovat o situaci, kdy by společnost přesunula svou činnost do 

Německa nebo zde zřídila pobočku či by rozšiřovala svou působnost pouze na území 

České republiky. Situace bude posuzována ve zjednodušeném postupu na základě daňové 

povinnosti. Konkrétně, kde by bylo výhodnější pro společnost, aby zdaňovala svůj příjem 

v rámci korporátní daně. V dalších podkapitolách jsou uvedeny základní informace 

o vybrané společnosti a postup zdanění na základě německé a české korporátní daně 

a vyhodnocení získaných výsledků. 

4.1 Informace o společnosti 

Jedná se o společnost s ručením omezeným, která byla založena v roce 1992 jako volné 

sdružení zemědělců LESOLG Rozsochatec. V roce 2004 získala právní 

formu společnosti s r. o. a přejmenovala se na Statek Lesolg. Společnost má sídlo 

v Praze, ale svoji činnost vykonává skrz statek umístěný v obci Rozsochatec. 

V průběhu let došlo ke změně členů statutárního orgánu i společníků samotných. 

Aktuálně má společnost tři společníky, jejichž vklady jsou zcela splacené (38): 

• Jaroslav Halák, vklad 100 000 CZK, 

• Zdeněk Fárka, vklad 100 000 CZK, 

• JUDr. Jitka Greifová, vklad 50 000 CZK (39). 

Základní kapitál společnosti tedy činí 250 000 CZK. Statutární orgán se podobně skládá 

ze tří jednatelů panem Halákem, panem Fárkou a paní Monikou Fárkou (39).  

 

Obr. 3: Logo společnosti  

(Převzato z 38) 
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Předmětem podnikání je: 

• výkon práva myslivosti, 

• zemědělská výroba, 

• silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní, 

• jiná výroba, obchod a služby (39). 

Pro společnost je nejdůležitější zemědělská výroba, ale zabývá se také lesnictvím 

a lesnickými službami, prodejem olejů a maziv, myslivostí a v roce 2018 společníci 

založili spolek Jezdecká společnost Lesolg, z. s., přes kterou nabízí možnost ustájení 

koní, vyjížďky a výukové lekce jízdy na koních, propůjčení koní pro společenské akce 

a hyporehabilitaci (38). 

4.2 Organizační struktura 

V podniku je liniová organizační struktura, kdy jsou manažeři odpovědní za výsledky 

a je zde přímá rozhodovací pravomoc. Společnost má následující oddělení: 

• zemědělská výroba – manažerem je jeden ze společníků, 

• prodej olejů a maziv – manažerem je jeden ze společníků, 

• jezdecká společnost a obora – manažerem je jeden z jednatelů, 

• ekonomické oddělení – manažerem je zaměstnanec společnosti, 

• lesnictví a myslivost – manažerem je zaměstnanec společnosti (37).  

Společnost má vyčleněný ekonomický úsek, který vede Eva Jelenová. Úsek má pouze 

jednu zaměstnankyni, která zodpovídá za veškeré zpracování všech finančních informací, 

za evidenci hospodářského výsledku a všech účetních operací, dále zpracovává a podává 

všechny daňová přiznání, hospodaří s finančními prostředky a vykonává další činnosti, 

mezi které patří mimo jiné i personální činnost. Veškerá svá rozhodnutí je 

povinna konzultovat s jednateli společnosti. 
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Obr. 4: Organizační struktura společnosti Statek Lesolg, s. r. o. 

 (Vlastní zpracování dle 37 a 38) 

Zemědělská výroba 

V rámci zemědělské výroby společnost pěstuje a prodává: 

• obilí – oves, pšenice a ječmen, 

• řepku ozimou, olejku, 

• luční porosty – seno, 

• brambory – 16 sadbových a konzumních odrůd (37; 38). 

Lesnictví a lesnické služby 

Zákazníkům je nabízena: 

• těžba dřeva a zapůjčení služeb pro těžbu dřeva, 

• kácení, čištění a obnova lesních ploch, 

• ošetření lesního porostu a probírka, 

• odkup nebo zprostředkování prodeje vytěžené hmoty (37; 38). 

Prodej olejů a maziv 

Společnost nabízí jedny z nejnižších cen olejů a maziv na Vysočině a svým klientům 

nabízí: 
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• prodej olejů a maziv – motorové oleje minerální, polosyntetické a syntetické do 

všech druhů automobilů, traktorů a nakladačů, 

• dopravu olejů a maziv  

• odběr použitých olejů (37; 38). 

Jezdecká společnost Lesolg, z. s. 

Zájmový spolek zřízen společností Statek Lesolg, s. r. o. zájemcům nabízí: 

• ustájení koní, 

• vyjížďky, výukové lekce, 

• vzdělávací zážitkové programy pro základní školy (37; 38). 

Myslivost 

V popisu práce má oddělení: 

• honitbu, 

• instalaci a údržbu pachových ohradníků kolem frekventovaných silnic (37; 38). 

4.2.1 Předmět činnosti dle klasifikace NACE 

Následující tabulka obsahuje ekonomické činnosti, které společnost provozuje, 

na základě údajů poskytujících Českým statistickým úřadem.  
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Tab. 14: Klasifikace ekonomických činnosti dle CZ NACE 

(Převzato z 45) 

Kód NACE Ekonomická činnost 

011 Pěstování plodin jiných než trvalých 

01130 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti 

01700 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti 

03220 Sladkovodní akvakultura 

46900 Nespecializovaný velkoobchod 

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

49410 Silniční nákladní doprava 

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

81290 Ostatní úklidové činnost 

4.3 Výpočet daňové povinnosti vybrané společnosti 

Abychom stanovili výslednou daňovou povinnost společnosti Statek Lesolg, s. r. o. 

vycházíme z dat, které byly poskytnuty při řízeném rozhovoru s vedoucí ekonomického 

úseku paní Evou Jelenovou. Nejprve bude proveden výpočet podle české právní úpravy 

a následně podle německé právní úpravy. Aby byly výsledné částky daně porovnatelné, 

je výpočet zjednodušen a nejsou v něm zahrnuty placené zálohové platby, i když 

v obou zemích by je společnost platit musela. Pro převod měny, ve všech krocích výpočtů 

z eura na koruny a zpětně z koruny na eura, je použit kurzu 25,714 CZK / EUR (viz 

kapitola 1). 

4.3.1 Výpočet podle české právní úpravy 

Společnost dosáhla za zdaňovací období 2017 výsledek hospodaření ve výši 1 736 313 

CZK. Ten musel být upraven především o rozdíl účetních a daňových odpisů a došlo ke 

snížení základu daně o 622 352 CZK. Dále musel být základ daně navýšen o následující 

položky: 

• 1 385 CZK pokuta jednatele, 

• 6 090 CZK členské příspěvky, 
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• 20 103 CZK odpis pohledávky, 

• 11 094 CZK úroky z prodlení. 

Ze zaokrouhleného základu daně jsem vypočítala daň ve výši 218 880 CZK, 

kterou společnost musí odvést finančnímu úřadu.  

Tab. 15: Výpočet daňové povinnost v CZK dle české legislativy pro společnost Statek Lesolg, s. r. o.  

(Vlastní zpracování) 

Výsledek hospodaření       1 736 313,00   

Rozdíl účetních a daňových odpisů  - 622 352,00 

Položky neoprávněně zkracující příjmy  + 38 672,00 

Základ daně       1 152 633,00   

Zaokrouhlený základ daně       1 152 000,00   

Sazba daně * 19 % 

Vypočtená daň         218 880,00   

Slevy a jiné položky snižující 

daňovou povinnost  - 

Nedoplatek          218 880,00   

4.3.2 Výpočet podle německé právní úpravy 

Pro výpočet výsledné daňové povinnosti dle německého zákona vycházíme z principů, 

v jakých je vedeno účetnictví společnosti v ČR a přebírám výsledek hospodaření 

z českého účetnictví. Kdyby společnost působila v SRN, určitě by využívala některé 

zvýhodněné postupy, ale v současnosti tomu tak není. Přebíráme tedy úpravy, které 

jsou v souladu s německým zákonem pro stanovení základu daně. Bohužel nebyly 

poskytnuty údaje o dlouhodobém majetku, tedy nelze stanovit výši odpisů dle německých 

podmínek, proto je i úprava o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy přebírána do 

výpočtu podle české legislativy. Aby byla výsledná daňová povinnost srovnatelná s daní 

dle české právní úpravy, nejsou brány v úvahu zaplacené zálohy, které by se po vyčíslení 

daňové povinnosti odečetly.  
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Tab. 16: Výpočet daňové povinnost v EUR dle německé legislativy pro společnost Statek 

Lesolg, s. r. o 

 (Vlastní zpracování) 

Výsledek hospodaření              67 524,03     

Rozdíl účetních a daňových 

odpisů  - 24 202,85 

Neodečitatlné výdaje  + 1 503,93 

Základ daně               44 825,11     

Sazba daně  * 15 % 

Daň z příjmu právnických osob                 6 723,77     

Sazba solidárního příspěvku  * 5,5 % 

Solidární příspěvek                    369,81     

Výsledná daňová povinnost                 7 093,57     

Výsledná daňová povinnost pro společnost vychází jako nedoplatek 7 093, 57 EUR, což 

je v přepočtu 181 015, 50 CZK. V tomto výsledku zatím není zahrnuta živnostenská daň.  

Tab. 17: Stanovení základu daně pro výpočet živnostenské daně v EUR 

 (Vlastní zpracování) 

Převzatý základ daně                         44 825,11     

Úpravy základu daně 0 

Upravený základ daně                         44 825,11     

Zaokrouhlený základ daně 44 800,00 

Srážka  -5 000,00 

Základ daně 39 800,00 

Ze stanoveného základu daně bude vycházet další tabulka, která uvažuje všechny možné 

varianty výše živnostenské daně. Konkrétní výše by vycházela z přesného umístění 

společnosti v Německu. 
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Tab. 18: Výpočet živnostenské daně pro jednotlivé oblasti v SRN  

(Vlastní zpracování) 

Oblast 

Celková sazba 

daně 
Živnostenská daň 

Baden-Württemberg 13,14 %                  5 229     

Bayern 12,86 %                  5 119     

Berlin 14,35 %                  5 711     

Brandenburg 12,74 %                  5 069     

Bremen 16,28 %                  6 477     

Hamburg 16,45 %                  6 547     

Hessen 13,53 %                  5 384     

Mecklenburg-Vorpommern 14,53 %                  5 781     

Niedersachsen 14,20 %                  5 652     

Nordhein-Westfalen 15,97 %                  6 355     

Rheinland-Pfalz 14,08 %                  5 605     

Saarland 15,33 %                  6 101     

Sachsen 14,39 %                  5 729     

Sachsen-Anhalt 14,13 %                  5 625     

Schleswiq-Holstein 13,43 %                  5 345     

Thürinqen 14,85 %                  5 909     

Když sečteme živnostenskou daň a daň z příjmů právnických osob navýšenou o solidární 

příspěvek získáme hodnoty v tabulce č. 19, kde je i přepočet na CZK a rozložení dle 

jednotlivých místních oblastí SRN.  
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Tab. 19: Výsledná daňová povinnost vybrané společnosti v SRN  

(Vlastní zpracování) 

Oblast 

Výsledná daňová povinnost  

v EUR v Kč 

Baden-Württemberg            12 322,51             316 861,13     

Bayern            12 212,16             314 023,55     

Berlin            12 804,87             329 264,54     

Brandenburg            12 162,55             312 747,72     

Bremen            13 571,02             348 965,32     

Hamburg            13 640,67             350 756,30     

Hessen            12 477,87             320 856,04     

Mecklenburg-Vorpommern            12 874,52             331 055,52     

Niedersachsen            12 745,67             327 742,21     

Nordhein-Westfalen            13 448,59             345 816,97     

Rheinland-Pfalz            12 698,74             326 535,43     

Saarland            13 194,91             339 294,03     

Sachsen            12 822,55             329 719,17     

Sachsen-Anhalt            12 718,51             327 043,73     

Schleswiq-Holstein            12 438,26             319 837,47     

Thürinqen            13 002,83             334 354,69     

 Po součtu všech částí daňové povinnosti poplatníka z příjmů právnických osob v SRN 

jsem zjistila, že společnost by musela zaplatit: 

• maximálně 350 756, 30 CZK (Hamburg), 

• minimálně 312 747, 72 CZK (Brandenburg).  

4.3.3 Daňová povinnost v problematice mezinárodního zdaňování  

Pokud by se společnost rozhodla založit si pobočku v SRN, byly by veškeré příjmy 

(výnosy) a výdaje (náklady) přičitatelné této stálé provozovně započteny do 

základu daně. Na jejich základě by pak obdobným způsobem jako v kapitole předešlé 

byla stanovena daň, kterou by společnost musela odvést místním finančním úřadům. 

Pokud by výše této daně překročila stanovená minima byly by stanoveny i zálohové 

platby jak na daň z příjmů právnických osob, tak na živnostenskou daň.  

Při založení dceřiné společnosti s ručením omezeným v SRN, by docházelo ke 

stejnému postupu stanovení daně dle německé daňové úpravy a opět by byly stanoveny 
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zálohové platby. Rozdíl spočívá v tom, že v téhle situaci by danila naše vybraná 

společnost v ČR podíly na zisku vyplácené dceřinou společností, veškeré ostatní 

transakce by zůstaly v evidenci dceřiné společnosti, ta by byla zodpovědná i za jejich 

zaznamenávání, vedení účetnictví, řízení společnosti i odvádění daní. Podíly na zisky 

v rámci Evropské unie by byly pro naší českou společnost osvobozeny a nezahrnovala by 

je do základu daně. Co se týče zemědělství a dalších činností poskytovaných naší 

společností, byla by nezbytná analýza německého trhu a průzkum daných odvětví pro 

výběr konkrétní oblasti, kam dceřinou společnost umístit a zda zřizovat veškeré činnosti, 

které nabízí česká společnost nebo je nějak omezit, popřípadě rozšířit 

o specifika německého trhu. Na základě průzkumů pak stanovit potřebnou výši kapitálu, 

pro realizaci činnosti a stanovit odhadovanou dobu vrácení vložené investice 

českou společností. Dále by se také naše společnost musela rozhodnout, jak velkým 

vlivem by se chtěla podílet na řízení dceřiné společnosti a zda ponechat preferovanou 

právní formu GmBH či UhG.  
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5 Doporučení pro další podnikání 

Pro splnění účelů této diplomové práce jsme na základě informací z právní legislativy 

obou posuzovaných států stanovili postup výpočtu daňové povinnosti a pro 

vybranou společnost Statek Lesolg, s. r. o. jsme stanovili její výši. Společnost do blízké 

budoucnosti plánuje rozšíření své působnosti a v rámci svého strategického cíle uvažuje 

o svých možnostech. Jednou z možností je expandování na sousední zahraniční trh, v této 

práci jsme se zaměřili na německý trh. Další možností pro společnost je rozšíření své 

působnosti na domácím trhu. Společnost se může rozhodovat na základě různých faktorů 

a průzkumů. Jedním z faktorů je daňová povinnost ze zisků, který by pro společnost měl 

být jeden z rozhodujících, při výběru území, ve kterém chce uskutečňovat svůj 

podnikatelský záměr. Společnost by ráda zachovala svou právní formu i při rozšíření své 

působnosti. Při zjednodušení propočtů pouze na daň z příjmů právnických osob, bez 

úprav o makroekonomické vlivy, jsme získali následující výslednou daň, kterou by 

odvedla vybraná společnost.  

Tab. 20: Výsledná daňová povinnost Statku Lesolg, s. r. o. v ČR a v SRN (v CZK)  

(Vlastní zpracování) 

ČR 

SRN 

Maximální možná 

výše 

Minimální možná 

výše 

           218 880,00                350 756,30                312 747,72     

Daň vypočtená dle české legislativy je nižší, v porovnání s minimální výškou daně dle 

německé legislativy o 93 867, 72 CZK a v porovnání s maximální výškou daně 

o 131 876, 30 CZK. Pro českou společnost je výhodnější zdaňovat své zisky na území 

ČR a v případě rozšiřování by pro společnost bylo daňové přijatelnější, založit si 

dceřinou společnost v ČR nebo zřídit pobočku v rámci domácího území. Je to výhodnější 

i z hlediska nákladů na zřízení dceřiné společnosti s ručením omezeným. I další varianta, 

kdy by společnost mohla podnikat v SRN prostřednictvím pobočky nebo 

dceřiné společnosti, je dražší než v případě rozšíření působnosti na českém území. Plyne 

to z toho, že příjmy by sice byly z českého zdanění vyňaty, ale na území SRN by 

podléhaly dani z příjmů právnických osob, a to je pro českou společnost nákladnější.  
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V případě, kdy by došlo rozšířením společnosti k rovnoměrnému navýšení nákladů 

a výnosů, a tedy i základu daně, rozdíl mezi německou a českou daní by se zvyšoval tím 

více, čím více by rostl procentní nárůst oproti původní – současné – situaci.  

Tab. 21: Výše daňové povinnosti při rovnoměrném růstu základu daně v CZK 

(Vlastní zpracování) 

Daň ČR 

SRN 

Maximální možná 

výše 

Minimální možná 

výše 

100 %            218 880,00                350 756,30                312 747,72     

110 %            240 768,00                388 000,47                345 694,44     

120 %            262 656,00                424 516,93                378 008,94     

130 %            284 544,00                443 551,71                392 746,28     

140 %            306 432,00                499 209,67                444 106,78     

150 %            328 320,00                536 556,04                477 155,70     

160 %            350 208,00                573 902,41                510 204,62     

O tom, zda společnost rozšířit do SRN, by mohl Statek Lesolg, s. r. o. uvažovat, pokud 

by průzkum trhu odhalil z daného odvětví vyšší tržby, levnější náklady, vyšší 

poptávku po produktech společnosti, výhodné státní pobídky ve formě dotací, příplatků 

či jiných podnětů k podnikání. Z hlediska korporátní daně je pro společnost výhodnější 

zdaňovat svůj zisk v ČR. Dceřiná společnost bude založena sepsáním společenské 

smlouvy nebo zakladatelské listiny, na základě toho, zda společnost Statek Lesolg, s. r. o. 

bude chtít být jediným společníkem nebo by se o řízení společnosti dělila s dalšími 

společníky, kteří by mohli přinést kapitál. Notářským zápisem do obchodního 

rejstříku pak dcera vznikne. Všechny postupové kroky jsou popsány výše v kapitole 

Založení společnosti s ručením omezeným. V rámci daňového plánování by společnost 

měla začít využívat úroků na půjčky od společníků. Tento typ financování je společností 

často využíván, ale úroky nejsou stanoveny. Jednalo by se o daňové 

uznatelnou položku nákladů, o kterou by mohl být snížen výsledek hospodaření, tím 

pádem i výsledná daň. Výše úroků musí být v takové výši, jaká by byla stanovena mezi 

dvěma nezávislými stranami, aby se jednalo o daňové uznatelný náklad. 

Makroekonomické podmínky v jednotlivých státech 

Německo může být zajímavé svou ekonomickou úrovní a pro vybranou společnost 

i zemědělskou činností. Na následujícím grafu je zobrazen vývoj zemědělské půdy 



74 

 

v obou státech. V SRN je podíl zemědělské půdy přibližně 5krát větší než u nás v ČR. 

Získání zemědělské půdy může být v SRN snadnější.  

 

Graf 3: Vývoj zemědělské půdy v ČR a SRN za období 1998-2017 v ha 

(Převzato z 23) 

V tabulce níže jsou porovnány vybrané makroekonomické ukazatele pro srovnání 

podmínek v ČR a SRN. Prvním z těchto ukazatelů je HDP, vyjádřené 

v US dolarech/obyvatele. I když SRN dosahuje vyšších hodnot, rozdíl mezi hodnotami 

má spíše konstantní vývoj a ukazatel pro oba státy má narůstající trend. Nezaměstnanost 

v obou státech mezi lety klesá, v SRN je ukazatel vyšší. Nízká nezaměstnanost je dobrá 

pro stát, ale pro společnosti to tak výhodné již není, neboť na trhu práce není konkurence. 

Mezi společnostmi vzniká boj o kvalifikované zaměstnance se zkušenostmi a vzniká tlak 

na zaměstnavatele, aby zvedali mzdy a vytvářeli příznivější podmínky jak pro případné 

uchazeče, tak pro stálé zaměstnance. Dochází také k zaměstnávání nedostatečně 

kvalifikovaných zaměstnanců a společnosti musejí investovat do rozšiřování jejich 

znalostí, je to způsobeno tím, že si společnosti nemohou vybírat z velkého množství 

uchazečů. Můžeme tedy předpokládat, že pro společnost budou lepší podmínky v SRN 

v případě získávání nových zaměstnanců a zachování si již získaných zaměstnanců. Co 

se týče inflace, tak ta je v převážné většině sledovaných let vyšší v ČR. Cenová 

hladina v SRN narůstá v jednotlivých letech pomaleji a není vyvíjen tlak na spotřebitele 

ve formě obav z nárůstu cen zboží a služeb. Vývoj dlouhodobých sazeb je v obou státech 
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klesající až do roku 2016, od roku 2017 začínají sazby opět růst. Sazby v SRN klesají 

rychleji než v ČR. Dlouhodobé úrokové sazby vyhlašované centrálními bankami 

ovlivňují komerční banky, a to má přímý vliv na klienty banky. Je to způsobené tím, že 

čím vyšší jsou sazby, tak tím je výhodnější pro banky uložit si peníze u centrální banky 

a mohou požadovat vyšší úroky od svých klientů.  

Tab. 22: Vybrané makroekonomické ukazatele v SRN a ČR  

(Převzato z 23) 

 

Pro vybranou společnost mohou být podmínky v SRN přitažlivé z hlediska většího 

množství ploch zemědělské půdy, nižší inflace, vyšší nezaměstnanosti a vyššímu HDP. 

Na základě průzkumu zemědělského trhu v SRN by společnost mohla uvažovat 

o expandování na místní trh, ale tržby získané z činnosti by musely být výrazně vyšší než 

tržby získané v ČR, aby to pro společnost bylo výhodné i z daňového hlediska. Při 

současných podmínkách je daň odváděná společností v ČR o 60,2 % (min. o 42,83 %) 

nižší než daň, kterou by za stejných podmínek odváděla v SRN.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ČR 26 065 27 724 27 474 27 555 28 796 29 051 30 496 32 265 33 701 35 234 38 037

SRN 37 024 38 663 37 696 39 916 42 693 43 564 45 232 47 190 47 979 49 921 52 574

ČR 5,30 4,40 6,70 7,30 6,70 7,00 7,00 6,10 5,00 4,00 2,90

SRN 8,70 7,50 7,70 7,00 5,80 5,40 5,20 5,00 4,60 4,10 3,70

ČR 2,85 6,36 1,02 1,47 1,92 3,29 1,44 0,34 0,31 0,68 2,45

SRN 2,30 2,63 0,31 1,1 2,08 2,01 1,50 0,91 0,51 0,49 1,51

ČR 4,30 4,63 4,84 3,88 3,71 2,78 2,11 1,58 0,57 0,43 0,98

SRN 4,22 3,98 3,22 2,74 2,61 1,50 1,57 1,16 0,50 0,09 0,32

HDP (v US dolarech 

/obyvatele)

Nezaměstnanost

Inflace

Dlouhodobé úrokové 

sazby
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Závěr 

Na začátku této diplomové práce je popsáno chápání daně různými domácími 

i zahraničními autory a na jejich základě jsou vyhodnoceny společné rysy, které obsahuje 

většina definic. Mezi tyto rysy patří opakovatelnost, povinnost stanovená zákonem, 

nenávratnost a neekvivalentnost. Od definování daně se poté odvíjí popis daňové 

soustavy České republiky, ve kterém jsou popisovány daně z hlediska rozdělení na daně 

přímé a nepřímé a ostatní daňové příjmy. Je zde vysvětlena důležitost korporátní daně, 

jako příjmu do veřejného rozpočtu a zahrnutí do daňové soustavy. Důležité je i chápání 

daňové optimalizace a rozlišování mezi legální činností a daňovým únikem. Na legální 

činnosti navazuje postup zdaňování příjmům právnických osob a jejich možnosti v rámci 

snižování daňové povinnosti skrz osvobozené příjmy, slevy na dani, možnosti odpisů 

a mezer v daňových zákonech. Pro srovnání jsem zvolila daňovou soustavu Německa, 

která je zde také popsána ve stejném rozdělení na přímé a nepřímé daně, se zaměřením 

na popis zdaňování příjmů právnických osob, koho se tato povinnost týká a jaký je postup 

pro stanovení a odvedení korporátní daně.  

Jelikož se tato práce zaměřuje na společnosti s ručením omezeným, nechybí ani popis této 

společnosti, a to jak podle vymezení Českou republikou, tak Německem. Česká 

společnost s ručením omezeným je Německé velmi podobná. Německá společnost je 

rozdělena na dva typy, zjednodušenou Unternehmergesellschaft – UhG a klasickou 

formu Gessellschaft mit beschränkter Haftung – GmBH. Česká společnost v sobě pak 

zahrnuje kombinaci obou těchto společností, ale blíží se více klasické formě.  

Téma zdaňování příjmů právnických osob se dotýká i mezinárodního zdaňování., proto 

jsem se zaměřila popis dané problematiky v působnosti Evropské unie, jejími členy 

jsou i oba pozorované státy. Na poli mezinárodního zdaňování vzniká problém dvojího 

zdanění, popřípadě nezdanění příjmů v žádném státě. Tomu se snaží zabránit smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění, které slouží jako eliminační nástroj. Smlouvu o zamezení 

dvojího zdanění má uzavřenou i Česká republika s Německem. 

Po vymezení definic, pojmů a postupů z pohledů jednotlivých států, jsem 

provedla komparaci korporátní daně. Srovnávány byly veškeré základní stavební prvky 

této daně, tedy osobní, časová a věcná působnost, dále pak sazba daně a její modifikace, 

jednotlivé úpravy a stanovení základu daně pro výpočet korporátní daně i stanovení 
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zálohových plateb pro další zdaňovací období. V závěru této části práce jsou shrnuty 

největší rozdíly mezi státy v rámci zdaňování příjmů společností s ručením omezeným. 

Zákonné úpravy států se velmi neliší v základních prvcích, jako jsou osobní, věcná 

a časová působnost, ale německý zákon nezná pojem veřejně prospěšný poplatník, 

používá odlišné hodnoty položek úprav základu daně, německá daňová ztráta má 

stanovený jiný postup uplatnění a přenosu do dalších let. Dalším rozdílem je pak 

míra zdanění, i když má Německo nižší sazbu této daně, z příjmů právnických osob je 

ještě odváděna živnostenská daň a z kladné výsledné daňové povinnosti se počítá ještě 

solidární příspěvek. Německá srážková daň je vyšší a také se z ní odvádí ještě solidární 

příspěvek.  

 Na základě zkoumání jednotlivých zákonných předpisů byly stanoveny postupy pro 

výpočet výsledné daňové povinnosti. K jejich aplikaci došlo v další části práce, kde 

byla vybrána česká společnost s ručením omezeným a na základě poskytnutých 

informací o hospodaření společnosti, byla stanovena daňová povinnost zvlášť 

podle české legislativy a zvlášť podle německé legislativy. Z výsledku bylo zjištěno, že 

pro vybranou společnost je daňové výhodnější, aby svou činnost vykonávala na území 

České republiky, kde by odváděla i korporátní daň. A pokud by společnost 

neměla informace, o jiných výhodnějších možnostech, které by získala svou 

ekonomickou činností v Německu, nedoporučuji ji stěhování do sousední země, ani 

tvorbu dceřiné společnosti v této zemi.  
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