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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá charakteristikou da ových ráj , p iblížením zvýhodn ných 

společností a zp sobem jejich využití a možného zneužití. První část definuje základní 

pojmy, které jsou s da ovými ráji úzce spjaty. Druhá část je v nována charakteristice 

vybraných da ových ráj  z jednotlivých oblastí a modelovému p íkladu zdan ní dvou 

typ  společností. T etí část obsahuje návrhy a doporučení pro založení společnosti 

v da ovém ráji. 

Abstract 

This master thesis deals with the characteristics of tax havens, approach beneficiary 

companies and way of their use and potential abuse. The first part defines basic terms, 

which are tax havens are closely linked. The second part is devoted to the 

characterization chosen tax havens in different areas of model-based taxation example 

of two types of companies. The third part contains the suggestions and 

recommendations for setting up a company in a tax haven. 
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ÚVOD 

Britský soudce lord Clyde roku 1řŇř ekl: „Žádný člov k v této zemi není jakkoliv, 

moráln  ani jinak zavázán, aby své vztahy k podnikání nebo majetku za ídil tak, aby 

platil nejvyšší možné dan .“1
 

Tendence vyhnout se daním a poplatk m, nebo je alespo  minimalizovat, p etrvává už 

od pradávna. Da oví poplatníci se všemožn  snaží uniknout neúm rn  vysokým daním, 

které jsou v jejich jurisdikci stanoveny. D sledkem snížení daní je snížení náklad , což 

je pro podniky velmi aktuálním tématem zejména v dob  ekonomické recese. 

Východiskem pro n které z nich se staly da ové ráje. 

P i pohledu na existenci da ových ráj  se setkáváme se dv ma r znými efekty. Jedním 

z nich je neustále se zvyšující požadavek vlád jednotlivých zemí na zvyšování p íjm  

do státního rozpočtu. Druhý efektem je, že p evedení t chto pen z do da ových ráj  

významnou m rou podporuje r st sv tové ekonomiky. Je tedy v kompetenci vlády té 

které zem , zda se bude soust edit na zvyšování da ového zatížení vlastních občan  a 

bojovat o zanedbatelný zlomek sv tových pen z, nebo se svými opat eními bude snažit 

o to, aby se stát stal jakýmsi da ovým rájem pro společnosti z jiných zemí a p ilákal tak 

významnou část sv tových financí na své území. 

Cílem této diplomové práce je poskytnout komplexní pohled na existenci da ových ráj  

a společnosti, které je využívají. Mezi další cíle pat í analýza současných právních a 

da ových aspekt  uplat ovaných v podmínkách jednotlivých da ových ráj . Hlavním 

cílem je zhodnotit výhody využití da ového ráje z pohledu podnikatelského subjektu 

České republiky a navrhnout jurisdikci vhodnou pro konkrétní druh p íjm . 

První část definuje základní pojmy týkající se da ový ráj , d vod jejich vzniku, typické 

formy zvýhodn ných společností a d vody a techniky jejich využívání. Tato část 

obsahuje také zp soby obrany proti jejich zneužívání, jakými se mezinárodní 

organizace snaží bojovat. V záv ru této části je definován vztah České republiky k 

da ovým ráj m, a kam české podnikatelské subjekty nejčast ji odchází. 

                                                 
1
 PETROVIČ, P. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 24. 
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Druhá část se zabývá analýzou vybraných da ových ráj . Konkrétní da ové ráje byly 

zvoleny na základ  oblíbeností českými podnikatelskými subjekty a byly vybrány ty, 

kam se tyto subjekty nejčast ji p esouvají. Podkladem pro analýzu da ových ráj  byly 

použity materiály Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax 

Purposes Peer Reviews pod záštitou Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj, 

informace americké organizace Central Intelligence ůgency ĚCIůě a dokumenty 

společnosti Deloitte týkající se mezinárodního zdan ní v roce Ň01ň v jednotlivých 

oblastech. Charakterizovány jednotlivé da ové ráje ze t í oblastí sv ta. Konec této 

kapitoly je v nován porovnání da ového zatížení modelové společnosti se sídlem 

v České republice a ve vybraných da ových rájích. 

Záv rečná část diplomové práce obsahuje návrhy vhodných jurisdikcí, kde je vhodné 

společnost podle typu p íjmu umístit. Tato část obsahuje také celý proces p i založení 

společnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující části diplomové práce jsou definovány pojmy da ový ráj, onshore a 

offshore podnikání, d vody využívání da ových ráj , techniky užívání a kritéria pro 

výb r da ového ráje, zneužití da ových ráj  a využívání da ových ráj  českými 

podnikatelskými subjekty. 

1.1   Da ový ráj, onshore a offshore centra 

Formulace p esné definice da ového ráje je velmi složitá. Jednotlivé státy p i 

sestavování seznamu t chto ráj  naráží na obtíže. Jedná se o zhruba padesátku stát  

roztroušených po celé zem kouli. Seznam je však prom nlivý a n které zem  z n j 

mohou zmizet, jiné se na n m zase objevit.2 

Da ové ráje jsou místa nebo zem , které mají dostatečnou autonomii pro vytvá ení 

zákon , zákonných p edpis  a rozhodovat o stanovení daní. Tyto státy vytvá í p edpisy 

ve snaze pomoci nerezidentním osobám a společnostem od povinností Ěnejen placení 

daníě, kterým by podléhaly ve stát  jejich rezidence.3 

„Ve skutečnosti je da ovým rájem každá oblast, která nezda uje určité či všechny 

ekonomické aktivity nebo majetek, nebo určité či všechny subjekty. Pro posouzení toho, 

zda je ta která oblast da ovým rájem, je proto rozhodující vztah subjektu k této zemi a 

druh ekonomické aktivity, který hodlá vyvíjet, p ípadn  majetek, který hodlá vlastnit.“ 

Skutečných da ových ráj , tedy zemí, kde se neplatí žádné nebo jen nominální dan , je 

velmi málo. Zem , které vnímáme jako da ové ráje však své vlastní občany a domácí 

firmy zda ují. Da ové zvýhodn ní se týká p evážn  cizinc  Ěvčetn  zahraničních firemě 

a je součástí mezinárodního konkurenčního boje v oblasti daní.4 

V tšina z t chto oblastí nevybírá od cizinc  buď žádné dan , nebo jen velmi nízké ve 

srovnání s t mi, které by byl povinen platit rezident v zemi svého p vodu. Neexistující 

dan  z p íjm  jsou motivovány politikou, která je uplat ována za účelem p ilákání 

zahraničních bankovních činností, trust  a obchodních společností. Nulové dan  mohou 

                                                 
2
 LESERVOISER, L. Daňové ráje, s. 117. 

3
 PALAN, R., R. MURPHY and Ch. CHAVAGNEUX. Tax havens: how globalization really works, 

 s. 8–9. 
4
 KLEIN, Š. Daňové ráje: - aby nebyly daňovým peklem, s. 7–8. 
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také znamenat to, že n které zem  nepovažovaly za nutné nebo administrativn  možné 

da  z p íjm  zavést. Na p íkladu karibských zemí m žeme spat it jednoznačné d vody 

v tom, že stát je hospodá sky slab  vyvinutý a jeho obyvatelé jsou chudí, proto 

pokládají uložení dan  za zbytečné. Takováto zem  dosáhne v tšího výnosu p i nižších 

nákladech prost ednictvím cel, honorá  a licencí.5 

K určení, zda se jedná o jurisdikci, která je da ovým rájem, používá Organizace pro 

hospodá skou spolupráci a rozvoj Ědále jen OECDě čty i klíčové faktory: Prvním 

faktorem je, že vláda p íslušného státu nestanoví žádné nebo pouze nominální dan . 

Samo o sob  toto kritérium není dostačující pro charakteristiku zem  jako da ového 

ráje. Podle OECD má každý stát právo určit, zda stanoví p ímé dan  a pokud ano, tak 

v jaké výši. Proto je nutné zohlednit další t i faktory, určující zda se jedná o da ový ráj. 

T mito faktory jsou: 

 zda existuje nedostatek transparentnosti; 

 zda existují zákony a správní p edpisy, které by znemož ovaly vým nu 

informací o da ových poplatnících s jinými vládami pro da ové účely; 

 zda chybí požadavek, aby zde byly vykonávány obchodní činnosti.6 7 

Transparentnost zajišťuje otev ené a d sledné uplat ování da ových zákon  u 

da ových poplatník  v podobném postavení. Zajišťuje také, že informace pot ebné 

k určení správné da ové povinnosti jsou da ovým ú ad m k dispozici. 

Vým na informací „na vyžádání“ probíhá tak, že p íslušný orgán jedné zem  požádá 

p íslušný orgán jiného státu o konkrétní informace v souvislosti s da ovým šet ením. 

Cílem vým ny informací je ochrana práv da ových poplatník , ale také snaha zabránit 

nekalým da ovým praktikám.8 

V současné praxi se m žeme setkat se dv ma termíny, které jsou si velmi blízké a jsou 

často zam ovány – da ový ráj a offshore finanční centrum. Za da ový ráj m že být 

považována každá zem , která nabízí v tší da ové úlevy pro investory, nap íklad 

                                                 
5
 LESERVOISER, L. Daňové ráje, s. 15-16. 

6
 OECD. Tax Haven Criteria. [online]. [cit. 2013-01-15]. 

7
 KUBÁTOVÁ, V. Daňové teorie – úvod do problematiky, s. 104. 

8
 OECD. Tax Haven Criteria. [online]. [cit. 2013-01-15]. 
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p ijetím jediného zákona osvobozujícího určitý druh společností od daní. Za offshore 

finanční centra jsou pokládány zem , které krom  speciálního da ového režimu spl ují 

i další podmínky pro rozvoj podnikání. Mezi tyto podmínky lze zahrnout kvalitní 

infrastrukturu, funkční soudní systém a kvalitní právní p edpisy a spolehlivý bankovní 

systém. Pro zjednodušení jsou oba termíny v této práci využity jako navzájem 

zam nitelné.9 

Onshore centra 

Onshore centra jsou velké státy s vysokým zdan ním, které vyčlenily určité oblasti nebo 

druhy ekonomické aktivity v zájmu jejich rozvoje, kde je možné získat da ové 

prázdniny, úlevy a výjimky. Mezi tyto zem  pat í nap íklad Nizozemí, ecko nebo 

Irsko.
10

 

Společnosti založené v takovýchto centrech využívají p esn  stanovené da ové výhody, 

úlevy nebo da ové prázdniny a vyvíjí své činnosti v určité ekonomické nebo 

geografické oblasti.11
 

Offshore centra 

Offshore centra jsou definovány jako oblasti, m sta nebo zem , které se v dom  snaží 

p ilákat nerezidenty tím, že umož ují pom rn  volný vstup a p ijímají flexibilní p ístup 

týkající se daní, poplatk  a regulace.12
 

Jsou to malé státy nebo závislá území, buď ostrovní, nebo v blízkosti bohatých velkých 

stát . Tyto zem  nezda ují p íjmy nebo majetek svých občan  a prost edky pro chod 

administrativy získávají jiným zp sobem Ěčasto z turistikyě. Společnosti se sídlem 

v offshore centrech mohou obchodovat se všemi státy sv ta krom  státu, ve kterém byly 

založeny. Pat í sem nap íklad Bahamy, Monako, Cookovy ostrovy a ůndorra.13
 

Offshore centra nabízí také značné množství turistických aktivit, což umož uje snadnou 

komunikaci a rozvoj finančních služeb. Mnozí se domnívají, že investice nebo vklady 

                                                 
9
 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití, s. 28-30. 

10
 KLEIN, Š. Daňové ráje: - aby nebyly daňovým peklem, s. 8. 

11
 DVO ÁČEK, J. a L. TYLL. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností, s. 87. 

12
 ZOROMÉ, ů. International Monetary Fund. Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an 

Operational Definition, s. 26. 
13

 KLEIN, Š. Daňové ráje: - aby nebyly daňovým peklem, s. 8. 
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v offshore centrech jsou riskantní z d vodu nízké regulace ze strany daného státu. 

V mnoha p ípadech však regulace v offshore centrech je daleko p ísn jší než v ostatních 

státech. Neúsp chy bank a dalších finančních dom  však nelze p ipisovat nízkému nebo 

benevolentn jšímu dohledu ze strany ú ad , ale špatné správ  a slabé vnit ní kontrole 

společnosti.14
 

Za da ový ráj lze považovat stát nebo i místo ve stát  s velmi p íznivými da ovými 

podmínkami. Sazby daní mohou být na t chto místech sníženy až na úrove  0 %, 

da ová povinnost je pln na pouze úhradou paušální dan  bez ohledu na výši skutečných 

zisk . Paušální da  m že být v podob  r zných registračních obnovovacích poplatk . 

Mohou sem tedy pat it i zvláštní hospodá ské oblasti, jakými jsou zóny volného 

obchodu, tranzitní zóny, svobodné celní zóny, vývozní a dovozní zóny.15
 

1.2   Vznik a vývoj offshore center 

Historie da ových ráj  sahá až do starého ecka. Malé ostr vky v blízkosti ůthén se 

stávaly útočišt m pro obchodníky, kte í zde skladovali své zboží, aby se vyhnuli dani, 

která byla uvalena na vývoz a dovoz zboží. Podobn  se chovali také obchodníci od 16. 

do 1Ř. století, kdy angličtí obchodníci rad ji prodávali vlnu do Belgie než ůnglie a 

americké kolonie sm ovaly svoje obchody do Latinské ůmeriky místo ůnglie, protože 

ůnglie je zat žovala četnými cly a dan mi. 16
  

Skutečný rozvoj offshore center se však datuje ke konci druhé sv tové války, kdy se 

sv tová ekonomika pom rn  rychle vzpamatovávala z válečného ničení, a ve vysp lých 

zemích docházelo k nár stu osobního bohatství, jehož majitelé se začali zajímat o jeho 

zhodnocení a zvyšování výnos  cestou snížení da ové povinnosti. Nabízení da ových 

výhod r zného druhu se tak stalo p íležitostí pro adu malých a nevýznamných zemí. 

Významnou úlohu p i rozvoji t chto center sehrála také relativn  snadná dostupnost pro 

podnikatele z vysp lých stát .17
 

                                                 
14

 HAMPTON, M. and J. ABBOTT. Offshore finance centers and tax havens: the rise of global capital,  

s. 213–215. 
15

 DVO ÁČEK, J. a L. TYLL. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností, s. 87. 
16

 LESERVOISER, L. Daňové ráje, s. 5-7. 
17

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití, s. 32. 
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Zlom nastal v roce 1984 v Panam  s nástupem diktátora Manuela Noriegy. Do té doby 

byla Panama vyhledávaným da ovým rájem. Politický p evrat, anulace demokratických 

voleb a následná nestabilita zap íčinily snahu panamských právník  hledat nová místa, 

kam by mohli p esunout společnosti svých klient . Tyto snahy daly za vznik novému 

da ovému ráji – Britským Panenským ostrov m, které p ijaly zákon o mezinárodních 

společnostech Ě„IBC zákon“ě. Tento zákon umož oval administrativn  nenáročnou a 

levnou registraci mezinárodních společností na tomto souostroví, což vyvolalo 

mimo ádn  vysoký zájem investor . Úsp chem tohoto zákona se nechaly inspirovat 

mnohé další zem , které p ijaly obdobné zákony, a tak se na celém sv t  začaly 

objevovat nové a nové da ové ráje.18
 

P es značné spory a diskuze se od Ř0. let dvacátého století seznam zemí, které jsou 

považovány za da ové ráje, zm nil jen velmi málo. Ke zm n  nedošlo ani v rolích a 

funkcích t chto stát .19
 

V posledních pár letech se da ové ráje t ší čím dál v tší oblib  a jsou využívány více a 

více firmami z celého sv ta. Podle informací offshore agent  p ilákají da ové ráje ročn  

p es padesát procent sv tových depozit. Jedná se o peníze, které by za určitých 

okolností podléhaly zdan ní v zemích s vysokým da ovým zatížením.20
 

Celkový hospodá ský a ekonomický rozm r da ových ráj  lze však jen obtížn  

vyhodnotit. Jejich využívání plodí „úbytek zisku“ pro hospodá sky vysp lé zem  a 

existence tajemství, jeden z d vod  využívání t chto oblastí, prakticky znemož uje 

tento úbytek vyhodnotit. Francouzská vláda se pokoušela o jeho m ení, ale nebyla 

schopná získat spolehlivé informace.21
 

Da ové ráje se vyvíjejí díky existenci zahraničních bank, které p ináší výhody nejen 

v podob  pracovních p íležitostí, ale také p íjm .22
 

                                                 
18

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 66–67. 
19

 PALAN, R., R. MURPHY and Ch. CHAVAGNEUX. Tax havens: how globalization really works, 

 s. 17. 
20

 KLEIN, Š. Daňové ráje: - aby nebyly daňovým peklem, s. 14. 
21

 LESERVOISER, L. Daňové ráje, s. 47. 
22

 LESERVOISER, L. Daňové ráje, s. 5-7. 



 

 

17 

1.3   Da ov  zvýhodn né subjekty 

V rámci mezinárodního da ového plánování existuje n kolik druh  společností. 

Nejpoužívan jšími právními subjekty jsou b žné společnosti. Dále sem m žeme za adit 

partnerships, trusty, nadace, banky a pojišťovny a tzv. hybridní společnosti. Hybridní 

společnosti jsou charakteristické tím, že v sob  spojují znaky výše uvedených forem a 

svou strukturou jsou „šity na míru“ p evážn  podnikatel m ze Spojených stát  

amerických.23
 

Dosažitelných da ových výhod je n kolik. První výhodu, kterou podnikatelé 

v mezinárodním da ovém plánování hledají, je osvobození od dan  z p íjm  

právnických osob. Náhradou za toto osvobození bývá nejčast ji paušální vládní 

poplatek, který se každoročn  platí. Jeho výše se pohybuje v rozmezí od 100 do 500 

USD. V n kterých zemích jsou tyto paušální poplatky dopln né o tzv. filing fee, tedy 

částky doprovázející dokumenty p edkládané správci rejst íku.24
  

Ne ve všech offshore centrech je paušální da  využívána. Nap íklad Barbados a Kypr 

aplikují da  s nízkou procentní sazbou. V Nizozemí a ve Švýcarsku se platí da  

dokonce v obvyklé výši pro všechny společnosti, nicmén  zde existují zvláštní režimy 

p inášející r zná zvýhodn ní.25
 

Dalšími výhodami, které se často vyskytují, jsou nap íklad osvobození od dan  

z kapitálových zisk , osvobození od dan  z dividend, osvobození od dan  z p íjm  

fyzických osob, osvobození od DPH, da ové prázdniny, investiční úlevy, možnost 

využití zrychleného odepisování, široká škála da ov  uznatelných náklad , minimální 

kontroly ze strany ú ad  nebo vlády, minimální nebo žádné požadavky na účetní výkazy 

a audit, možnost využití sít  smluv o zamezení dvojího zdan ní, existence zón volného 

obchodu a bezcelních zón a další.26
 

                                                 
23

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití, s. 36. 
24

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 30-31. 
25

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití, s. 38–39. 
26

 tamtéž, s. ňř. 
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1.3.1   Offshore společnosti 

B žné společnosti jsou v mezinárodním da ovém plánování využívány mnohonásobn  

více než ostatní. Hlavním d vodem je jednodušší a rychlejší proces založení, nižší 

náklady a univerzáln jší použití p i da ovém plánování.27
 

Tyto subjekty lze d lit podle kritéria titulu, tedy zda je společnost da ov  zvýhodn na 

v d sledku toho, že: 

 byla založena podle speciálního právního p edpisu, který krom  otázek vzniku a 

existence právnických osob určuje i da ový režim; 

 byla založena podle všeobecného právního p edpisu, ale spl uje určité 

podmínky, díky nimž m že využívat určité da ové výhody.28
 

Společnosti založené podle všeobecného zákona o společnostech 

V n kterých zemích vznikají da ov  zvýhodn né společnosti podle právního p edpisu, 

kterým se ídí všechny společnosti. P i spln ní určitých podmínek se mohou t šit 

da ovým výhodám, nap íklad v podob  snížené sazby dan  z p íjm  nebo úplného 

osvobození od zdan ní. Typickým p íkladem jsou nerezidentní společnosti a da ov  

osvobozené společnosti. 

Základním rysem nerezidentních společností je snížení nebo úplné odstran ní da ové 

povinnosti s ohledem na p íjmy dosažené mimo zemi, kde byla tato společnost 

založena. Da  z p íjm  ze zahraničí pak m že být nahrazena paušálním poplatkem. 

Existují zde ale určitá omezení. Společnosti nesmí podnikat ani vytvá et p íjmy v zemi 

založení, p ípadn  spl ovat další podmínky Ějednatelé musí být nerezidentiě. Mezi 

nejoblíben jší pat í Gibraltar, Panama, Hong Kong a Kajmanské ostrovy. 

Da ov  osvobozené společnosti se s nerezidentními společnostmi shodují v tom, že 

nebývají založeny podle speciálního zákona. Zvláštní da ový status jim však není 

p iznán automaticky za spln ní podmínek, ale po dohod  nebo po podání žádosti 

                                                 
27

 tamtéž, s. ň6–37. 
28

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 28. 
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kompetentnímu orgánu Ěnap . ministerstvuě. Zakládají se na Jersey, Gibraltaru nebo 

ostrov  Man.29
 

Společnosti založené podle speciálních zákonů 

ada offshore center umož uje založení da ov  zvýhodn ných společností podle 

zákon  odlišných od t ch, podle kterých se zakládají a zda ují společnosti podnikající 

na území daného státu, tedy domácí společnosti. Daná zem  má takové zákony 

minimáln  dva, jeden upravující domácí společnosti a druhý offshore společnosti. 

Společnosti založené v souladu s tímto zákonem se nazývají mezinárodní obchodní 

společnosti ĚInternational Business Companies, IBCě.30
 

Tyto typy zákon  vznikaly zpravidla prvoplánov  v mén  rozvinutých zemích s cílem 

p ilákat zahraniční kapitál na da ové výhody.31
 

 IBC společnosti 1.3.1.1

International Business Company neboli mezinárodní obchodní společnost lze založit 

v podstat  ve všech typických offshore centrech. S v tšími či menšími rozdíly ji p ijaly 

do své legislativy všechny da ové ráje.32
 

Jedná se o společnosti s anonymním vlastnictvím, které nemohou podnikat v zemi 

svého založení a nemají legitimní místo v mezinárodním m ítku. Legální jsou jen 

v n kterých zemích, které p ijaly právní p edpisy týkající se IBC společností.33
 

Tyto společnosti jsou využívány pro r zné obchodní aktivity včetn  držení duševního 

vlastnictví, zapojení do mezinárodních obchodních aktivit, legálního využívání výhod 

vyplývajících z da ových smluv i jako holdingové společnosti. Ve v tšin  jurisdikcí 

t mto společnostem není dovoleno, aby se zapojily do oblastí jako je bankovnictví, 

pojišťovnictví a dalších finančních služeb.34
 

 

                                                 
29

 tamtéž, s. 29-30. 
30

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití, s. 37. 
31

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 29. 
32

 AKONT. International Business Company. [online]. [cit. 2013-01-18]. 
33

 LILLEY, P. Dirty dealing: the untold truth about global money laundering, international crime and 

terrorism. s. 35. 
34

 OECD. Behind the corporate veil: using corporate entities for illicit purposes, s. 23-24. 
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Mezi charakteristické znaky t chto společností pat í: 

 osvobození od da ové povinnosti – da  z p íjm  je nahrazena paušálním ročním 

poplatkem nezávisle na výši dosaženého p íjmu; 

 absence povinnosti p edkládat ú ad m účetní výkazy – veškerá evidence a 

administrativa je vedena pouze pro pot eby společnosti; 

 zákaz podnikat nebo generovat p íjmy na území státu, kde je společnost 

založena; 

 povinnost mít registračního agenta a registrované sídlo v zemi založení IBC – 

registrační agent odpovídá za správu společnosti a dohlíží na spln ní požadavk  

stanovených zákonem; registrované sídlo se zapisuje do obchodního rejst íku 

v zemi založení; 

 vysoký stupe  anonymity vlastník  a člen  statutárního orgánu – jejich jména 

nejsou zapisována do obchodního rejst íku a akcie bývají ve form  na 

doručitele.35
 

Pravidelný p íjem do státního rozpočtu, prost ednictvím zákon  umož ující založení 

IBC, si tak zajistily zem  jako ůnguilla, ůntigua a Barbuda, Bahamy, Britské Panenské 

ostrovy, Belize, Niue, Seychely, Mauritius a další.36
 

Nevýhodou IBC společností je jejich zranitelnost v či zneužití k nedovoleným účel m. 

Tato zranitelnost do značné míry vyplývá z anonymity, která je t mto společnostem 

umožn na nap íklad vydáváním akcií na doručitele, žádným formálním a regulačním 

dohledem nebo neexistující povinnosti p edkládat účetní výkazy nebo da ová p iznání. 

V n kterých offshore centrech je zakázáno používání akcií na doručitele, nebo jsou 

povoleny pouze za p edpokladu zve ejn ní skutečných vlastník .37
 

                                                 
35

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 28–29. 
36

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování,. s. 29. 
37

 OECD. Behind the corporate veil: using corporate entities for illicit purposes, s. 23-24. 
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1.3.2   Partnership 

V tšina offshore center je závislým územím Velké Británie nebo je s ní alespo  

historicky spjata. Výsledkem je, že tyto zem  p ejaly angloamerický právní systém a 

s ním i jednotlivé jeho prvky včetn  odvozených forem podnikání. I partnership je 

produktem angloamerického práva.38
 

Společenství partnership bylo upraveno jednotným aktem Ěpodobné modelu zákonaě na 

Národní konferenci komisa  pro jednotné státní právo ĚNational Conference of 

Commissioners on Uniform State Lawsě, schválením Uniform Partnership Act (UPA) 

už v roce 1914. UPů byl vydán pro ízení obchodních partnerství ve Spojených státech 

amerických.39
 

Uniform Partnership Act upravuje vztahy mezi partnery v situacích, které nejsou ešeny 

v jejich vzájemné dohod . Základní myšlenkou je zajistit stabilitu partnerství. V nuje se 

také povinnostem partner , jako je společná a nerozdílná odpov dnost a nárok na 

majetek v partnership.
40

 

Partnership je sdružení dvou či více osob, které bylo vytvo eno po dohod  osob 

(partners) s cílem vykonávat jako spoluvlastníci společné obchodní aktivity za účelem 

dosažení zisku.
 41

  

Charakteristickým znakem partnership je to, že nemají právní subjektivitu. Nejsou 

subjektem práva, ale mohou se vlastním jménem účastnit soudních spor  i nabývat 

majetek. Zakládá se smlouvou uzav enou mezi alespo  dv ma osobami a za závazky 

ručí neomezen . Pokud za partnership jedná jeden ze společník , zavazuje je stejn  jako 

sebe.
42

 

Zákony mnoha jurisdikcí rozlišují dva typy partnership: 

 General partnership – všichni společníci mají neomezenou odpov dnost za 

finanční závazky partnership a všichni mají právo podílet se na jejím ízení. 

                                                 
38

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití, s. 40. 
39

 Uniform Partnerschip Act (1914). [online]. [cit. 2013-01-25]. 
40

 USLEGAL. Uniform Partnership law & Legal Definition. [online]. [cit. 2013-01-25]. 
41

 TAXATION, By the Global Forum on. Tax co-operation towards a level playing field, s. 65–66. 
42

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 32–33. 
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 Limited partnership – musí mít alespo  jednoho společníka s neomezeným 

ručením za finanční závazky a alespo  jeden ručí pouze do výše svého 

kapitálového vkladu požadovaného podle podmínek dohody partnership. 

Společník s omezeným ručením nemá zákonné právo spravovat záležitosti 

partnership, má pouze nárok na podíl na zisku. 

 Limited liability partnership – umož ují pouze n které jurisdikce. Spojuje 

v sob  prvky dvou výše uvedených. Podílet se na ízení je dovoleno všem 

partner m a odpov dnost za závazky je omezena pouze na vlastní prost edky 

partnership.
43

 

Partnership často zakládají právníci, architekti, léka i i ada jiných profesí, z nichž pro 

n které je tato forma podnikání dokonce povinná z d vodu profesní etiky a osobní 

odpov dnosti v či klientovi.44
 

Tato forma podnikání má své značné výhody, ale i nevýhody. Výhodou je, že se 

založením nejsou spojeny tak vysoké finanční náklady, existence mnohem menší míry 

publicity než v ostatních p ípadech a da  z p íjm  je nahrazována nízkým paušálním 

poplatkem.
 45

  

N které zem  zachází se společníkem partnership jako se samostatným da ovým 

poplatníkem. Každý společník je zdan n na základ  svého podílu na zisku podle 

dohody. Da  se vypočítá z pom rného podílu na p íjmech partnership bez ohledu na to, 

jestli byl zisk vyplácen či nikoliv.46
 

1.3.3   Trusty 

Existence trust  vychází z jurisdikcí obecného práva jednotlivých stát . V každém stát , 

kde jsou trusty upraveny zákonem, se lze setkat s r znými modifikacemi. Pro stanovení 

společných pravidel a ešení d ležitých otázek došlo v roce 1985 k uzav ení Haagské 

úmluvy o právu uplatnitelném na trusty a jejich uznávání (The Hague Convention on 

the Law Applicable to Trusts and Their Recognition). Základním cílem bylo poskytnout 

právní rámec, na jehož základ  by trust mohl být uznáván i v zemích, ve kterých 
                                                 
43

 TAXATION, By the Global Forum on. Tax co-operation towards a level playing field, s. 65–66. 
44

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 32. 
45

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití, s. 41–42. 
46

 OECD: Glossary of Tax Terms. [online]. [cit. 2013-01-27]. 
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podobný koncept neexistuje. Tuto úmluvu podepsalo i n kolik zemí pat ících do okruhu 

kontinentálního práva Ěnap íklad Francie a Itálieě.47
 

Koncept trust  vychází ze sv enství, kdy fyzická nebo právnická osoba Ězakladatelě na 

základ  trustové smlouvy poskytne majetek, který p evede na sv enského správce 

Ěsprávce trustu – trustová společnostě a ten jej spravuje jako zmocn nec ve prosp ch 

beneficienta. Tento správce spravuje majetek v nejlepším zájmu beneficienta.48
 

Trust je užitečný a legální prost edek pro p enos a správu aktiv. Poskytují účinný 

mechanismus pro správu daných aktiv d tí, mladistvých a jednotlivc , kte í jsou 

nezp sobilí nebo nezkušení ve finančním ízení. Mohou být také použity pro 

charitativní účely nebo realitní plánování. Krom  osobního a finančního plánování jsou 

stále více využívány k tvorb  struktury firemních transakcí – zam stnanecké výhody 

program  jako penzijní p ipojišt ní, mezinárodní zam stnanecké akciové opce a 

kompenzační struktury.  

Trusty mají omezenou dobu trvání a podmínky trustové smlouvy jsou nem nné. Z trustu 

mohou t žit pouze jednotlivci nebo charitativní organizace a nemohou být použity 

k brán ní nebo podvedení v itel .49
 

Používají se k ochran  majetku p ed zdan ním, k p evodu výnos  z majetku bez dan  

darovací nebo d dické. Nap íklad poplatník chce po své smrti p evést majetek na 

potomky. Trustová společnost tak m že p edat majetek bez soudního potvrzení záv ti.50
  

Trust není právnickou osobou. Jedná se o vztah mezi právnickými osobami – 

zakladatelem, správcem a beneficientem. Podle Haagské úmluvy existuje široká škála 

typ  trust . Nap íklad podle zp sobu z ízení m že být založen: 

 Express trusts Ěvýslovné) – fondy založené zakladatelem dobrovoln  a zám rn  

buď písemn  nebo ústn  ĚHaagská úmluva rozlišuje jedenáct typ  express 

trust ě. 

                                                 
47
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 Implied trusts Ěp edpokládanéě – trust m že vzniknout z ústního prohlášení nebo 

chování, kdy neexistují žádné formální požadavky pro tyto trusty. Existence 

t chto fond  m že být zjišt na pouze v d sledku žaloby. 

 Resulting trusts Ěvýslednéě – vznikají bez určitého zám ru, kdy zakladatel splní 

podmínky pro vytvo ení trustu, aniž by to m l v úmyslu. 

 Constructive trusts – vznikají v situacích, kdy osoba drží majetek pat ící jiné 

osob  bez právního d vodu v d sledku chyby nebo podvodu. Tento trust vzniká 

ve prosp ch poškozené strany. 
51

 

Nesporným p ínosem trustové struktury je ochrana majetku proti jakémukoliv ohrožení. 

Majetek, který byl vložen do trustu, p estává tvo it součást majetku zakladatele a právní 

vlastnictví a odpov dnost p echází na správce trustu. Právo na užitek plynoucí 

z majetku trustu má beneficient. 

Mezi tyto výhody pat í nap íklad ochrana majetku p ed nároky t etích osob, legální 

minimalizace da ové povinnosti, správce trustu není povinen sd lovat informace, 

beneficientem m že být i zakladatel a další. 52
 

ůby zakladatel trustu neztratil všechna práva ke svému majetku, existují dva nástroje, 

které slouží jako dohled nad činností správce. Jedná se o funkci protektora a možnost 

p edání listiny p ání Ěletter of wishesě. 

Čím rozsáhlejší trust, tím v tší pravd podobnost vzniku problému. Správci trust  a 

zejména t ch rozsáhlých mohou často podlehnout chamtivosti a snažit se z trustové 

smlouvy získat co nejvíce, nap íklad účtováním dalších poplatk , najímáním 

investičních poradc  atd. Proto vznikl pojem protektor trustu. Myšlenka protektora 

vychází z toho, že zakladatel trustu má n koho Ěochránceě, který m že být ve spojení se 

správcem, sledovat ho a dohlížet na n j. Protektor m že za pochybení správce zbavit 

jeho funkce a ustanovit nového. Protektor má široký prostor pro uvážení, zda správce 

jeho funkce zbaví či nikoliv. Protektor se stal tak užitečným, že v dnešní dob  je již 

b žné, že p i sjednávání trustu bývá stanoven. Je ale velice d ležité, aby byly jeho 

pravomoci omezeny a aby si po zbavení funkce stávajícího správce trustu nemohl na 
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tento post dosadit sám sebe nebo n koho, koho má tzv. pod palcem. P íliš mnoho 

pravomocí by také mohlo znamenat jakési spolusprávcovství, což je nežádoucí.53
 

Letter of wishes umož uje zachovat zakladateli alespo  částečný vliv na osud majetku. 

Je to nezávazný dokument napsaný zakladatelem podle vlastního uvážení, s cílem sdílet 

osobní p ání, myšlenky a pohledy zakladatele s tím, kdo bude v pr b hu let sloužit jako 

správce majetku uvedeného v trustové smlouv . Letter of wishes pomáhá správci lépe 

porozum t úmysl m zakladatele.
54

 

Správce dopisem p ání není nijak vázán, pokud hodlá rozhodnout jinak. Má d v rný 

charakter a jeho obsah by m l znát pouze zakladatel a správce. Pro vyloučení 

ovliv ování správy majetku by m l být vypracován až po uzav ení trustové smlouvy.55
 

I trust však m že být zneužit k nelegálním účel m. Zneužití spočívá v tom, že trusty 

mají vyšší míru anonymity a autonomie než jiné prost edky. Vzhledem k tomu, že trust 

je smluvní dohoda mezi dv ma soukromými osobami, neexistují požadavky na 

registraci nebo centrální registry a neexistuje také žádný dohlížející orgán.56
 

1.3.4   Nadace 

Nadace Ěfoundationě je taktéž produktem anglického práva a své ko eny má již 

v ímském právu. Stejn  jako trusty slouží k ochran  majetku na základ  p evodu jeho 

vlastnictví. Práva možných d dic , v itel  a dalších t etích stran jsou proti takové 

struktu e t žko uplatnitelná. 

Nadace je nezávislá samosprávná právnická osoba bez jakýchkoli společník  nebo 

akcioná , která je z ízená a registrována u p íslušného ú adu, za účelem správy 

majetku zakladatele nebo zakladatel . Majetek nadace se skládá z vklad  zakladatele a 

po dobu její existence je odd len od majetku vkladatele.
57
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Zakladatelem m že být jak fyzická tak právnická osoba, a doba na kterou je nadace 

založena, nemusí být časov  omezena. M že být využívána pro celou adu účel , jako 

jsou charitativní, obchodní nebo rodinné účely.
58

 

Základním dokumentem jsou stanovy, které obsahují údaje o jmén  nadace, jejím sídle, 

majetku, účelu založení, správních orgánech a beneficientech. Mohou být dopln ny 

sm rnicemi, které up es ují nap íklad rozd lování zisku, ešení spor  atd.59
  

Offshore nadace se zakládají z d vodu minimalizace zdan ní nebo úplné osvobození 

Ěp íjm  i majetkuě, plánování, ochrany a snadné správy majetku, rychlého založení a 

právních p edpis  zajišťujících ochranu a soukromí zakladatele.60
 

I p es to, že nadace nabízí obdobné výhody jako trust, existují mezi nimi tyto rozdíly: 

 nadace je právnická osoba, která je definována zákony a m že vystupovat jako 

strana soudního sporu. Na rozdíl od trustu, který je vztahem dvou osob. 

 nadace vzniká na základ  registrace, zatímco registrace trustu jenom osv dčuje 

jeho existenci. 

 nadace je časov  neomezená, zatímco trust musí být časov  omezen. 

 nadaci nelze použít výhradn  ke komerčním účel m, kdežto využití trustu je 

mnohostrann jší. 

 majetek nadace m že spravovat sám zakladatel. U klasické trustové struktury je 

p ímý vliv zakladatele vyloučen. 

 apod.
61

 

S existencí offshore nadací je spojeno mnoho výhod, nap íklad nadace jako samostatná 

právnická osoba m že nakupovat a prodávat nemovitosti, vlastnit majetek v jakékoliv 

podob  – peníze, um ní, akcie, nemovitosti a ostatní hmotná i nehmotná aktiva. Tato 
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vložená aktiva jsou právn  nezávislá na majetku vkladatele. Nadace m že vstupovat do 

smluv a dohod, otev ít si bankovní účty atd.62
 

V n kterých zemích musí účel nadace vyhovovat ve ejnému zájmu a nadace jsou tak 

pod dohledem vlády nebo jejího kontrolního orgánu. V jiných zemích, kde jsou 

obdobou trustu, nemá žádný ú ad právo nadace kontrolovat z d vodu neexistence 

zákonných pravidel, které by upravovaly použití majetku poskytnutého zakladatelem. 

Tak je tomu nap íklad v Lichtenštejnsku, Švýcarsku nebo Panam . 63
 

1.3.5   Banky 

Offshore bankovnictví je p eshraniční zprost edkování finančních prost edk  a 

poskytování bankovních služeb v offshore centrech pouze pro subjekty mimo zemi 

založení. Jsou založeny tak, aby na n  nedopadaly p edpisy b žné pro banky 

ve vysp lých zemích. Bankovní transakce jsou v tšinou osvobozené nebo je s nimi 

zacházeno podle speciálních režim . V mnoha p ípadech nejsou součástí regulační 

kontroly a nejsou povinny sd lovat informace.
64

 

Myšlenka vzniku offshore bank vznikla z iniciativy skupiny banké  a vládních 

ú edník , která se rozhodla využít frustrace britských a evropských obyvatel 

znechucených depresivn  vysokou mírou zdan ní a nedostatečnými zárukami 

anonymity a diskrétnosti v zemích jejich rezidence. Snaha nabídnout nižší zdan ní a 

zachování anonymity dala za vznik jak offshore finančním centr m, tak také offshore 

bankovnímu sektoru. Okamžitá popularita se začala ší it celou Evropou a dokonce 

celým sv tem a malé ostrovní státy se chopily p íležitosti v posilování p edpis  

týkajících se bankovních postup  a mlčenlivosti v nad ji, že p ilákají zahraniční 

vkladatele na kodifikované právní p edpisy, zaručení diskrétnosti a na nízké zdan ní a 

bezpečnost. Snahy t chto offshore center se postupn  projevily i v onshore centrech, 

nap íklad ve Švýcarsku, Rakousku, Lichtenštejnsku, Lucembursku a nov  také 

v asijských jurisdikcích jako Singapur a Hong Kong.65
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Rozkv t offshore center byl zaznamenán díky vytvo ení legislativy, která omezila nebo 

úpln  zrušila zdan ní p íjm  dosahovaných p i poskytování služeb ve finanční oblasti. 

Da ové zatížení bank tak bylo omezeno do podoby pouhého paušálního poplatku, který 

je ve srovnání s poplatkem za ostatní mezinárodní společnosti mnohonásobn  vyšší. 66
  

Podle Mezinárodního m nového fondu jsou bankovní offshore centra atraktivní 

z n kolika d vod : 

 vhodn jší fiskální režimy, které snižují explicitní zdan ní Ěpovinné rezervy a 

požadavky na likvidituě a zvyšují čisté ziskové marže; 

 výhodné regulační rámce snižující implicitní zdan ní Ěda  z p íjmu, nep ímé 

dan ě; 

 minimální počet náležitostí povinných pro založení; 

 odpovídající právní rámec; 

 blízkost významných finančních center; 

 pov st konkrétního offshore centra; 

 a žádné devizové kontroly.67
 

Offshore bankovní jurisdikce poskytují adu výhod oproti onshore bankám v podob  

nižších administrativních náklad , vyšších úrokových m r, schopnostem uložit a 

obchodovat ve více m nách, p ístupem do jinak nedostupných mezinárodních investic 

apod. Navíc poskytuje také zvýšenou ochranu majetku ze strany nestabilní vlády nebo 

ekonomických podmínek či neoprávn ného zmocn ní. 68
 

Mezi další velké výhody lze zahrnout rozsáhlou paletu da ov  uznatelných náklad , 

absence povinných minimálních rezerv, nízkou hranici minimální výše základního 

jm ní apod. Zmírn ní restrikce, které jsou ve vysp lých zemích b žné Ěochrana 

vkladateleě, zp sobilo, že tyto offshore banky začaly pracovat s nesrovnateln  vyššími 
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riziky, ale také vyššími výnosy. P ípadné budoucí ztráty jsou kryty kumulovanými 

zisky, aniž by jejich část byla odvedena ve form  dan .69
 

V posledních desetiletích byla liberalizace finančních trh  podpo ena i ze strany OECD. 

Tato podpora byla spíše reakcí na hrozbu ze strany finančních trh  offshore center a 

jejich výhod v podob  málo regulovaného bankovního systému a minimálního zdan ní. 

Byla provedena ada reforem právních p edpis  s cílem vyrovnání podmínek v offshore 

a onshore bankovnictví. Byly odstran ny devizové kontroly a n které zem  založily 

trhy, které p ímo konkurují offshore finančním centr m. Krom  toho byly vyvíjeny 

snahy harmonizovat regulaci finančních trh  v globálním m ítku. Výsledkem 

liberalizace a harmonizace finančních trh  bylo významné usnadn ní volného pohybu 

kapitálu p es hranice jednotlivých stát , zlepšení alokace kapitálu a snížení náklad . 

Došlo k nár stu počtu nebankovních finančních zprost edkovatel  jako nap íklad 

investičních fond , penzijních fond  nebo pojišťoven.70
 

Offshore banky si obvykle účtují poplatky za otev ení účtu Ěnení pravidlemě a roční 

poplatky za vedení účtu. Tyto poplatky se liší v závislosti na služb , kterou klient 

požaduje. Poplatky za otev ení účtu se pohybují v rámci n kolika set amerických 

dolar . V n kterých karibských centrech jsou za otev ení bankovního účtu účtovány 

poplatky nižší než Ň0 dolar , v USů je to okolo sto dolar .71
 

Banky operující v da ových rájích lze rozd lit na dv  skupiny: 

 pobočky nebo dce iné společnosti známých sv tových bank - slouží ke 

shromažďování fond  od nerezident  a jejich p jčováním jiným nerezident m 

se ziskem Ěnap . Deutsche Bank, Société Generale, UBS, Barclays Bank, 

Citicorp, Royal Bank of Canada, atd.); 

 soukromé banky zakládané fyzickými nebo právnickými osobami, obvykle 

začle ované do finančních struktur zakladatel .
72 73
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V tšina offshore bank jsou pobočkami velkých mezinárodních bank zam ené na 

p ijímání vklad . Elektronická podoba pen z umož uje rychlý pohyb a peníze z stávají 

tam, kde mají nejlepší podmínky. Tam, kde nejsou sráženy dan  z úrok  ani jiné 

kapitálové dan  a tam, kde je respektováno bankovní tajemství.74
 

Soukromé banky jsou využívány zejména pro operace v rámci jedné obchodní skupiny 

nebo k jiným nestandardním účel m.
75

 

Zakládání a existence offshore bank má pozitivní dopad na zam stnanost a p íjmovou 

stránku státních rozpočt  Ěroční poplatkyě jednotlivých da ových ráj . Dopady se 

promítají také v nár stu hrubého národního produktu na obyvatele t chto zemí. 

Pozitivní dopad není ale dlouze udržitelný, pokud bankovní sektor nebude dostatečn  

regulován, neboť nedostatečná regulace zvyšuje riziko skandál , které pak mohou vést 

ke ztrát  d v ryhodnosti offshore centra.76
 

Liberalizace finančních trh  umožnila nejen ekonomický r st, ale také zvýšila počet 

p íležitostí pro nedodržování da ových zákon . S odstran ním p ekážek došlo ke 

zp ístupn ní bankovních systém  celého sv ta za nulové nebo nízké náklady jak pro 

fyzické tak pro právnické osoby. Omezený p ístup k bankovním informacím pro da ové 

účely umožnily v n kterých jurisdikcích provád t legální i nelegální transakce. 

Vnitrostátní p edpisy mohou po bance požadovat získání informací týkajících se 

p íjemce i odesílatele, ale neexistuje zp sob, jak získat informace o osob  z cizího státu, 

pokud tam existuje bankovní tajemství. Finanční ú ad je obvykle schopen ov it pouze 

domácí transakce, nikoliv však zahraniční. Protože da ové orgány nemají p ístup 

k informacím týkající se zahraničního účastníka transakce, je obtížné pro n  zjistit 

pravou podstatu transakce, její charakter a zdroj p íjm . Proto je elektronické 

bankovnictví tak rozší eno.77
 

Bankovní offshore centra se ve svých snahách o zachování čistoty domácího 

bankovnictví poučily nejen z n kolika afér, ale sílí zde i tlak stát  s normálním 

da ovým zatížením, které čelí odlivu kapitálu. Tyto státy se snaží bránit nap íklad 
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vypovídáním smluv o zamezení dvojího zdan ní, sestavováním „černých listin“ 

da ových ráj  atd.78
 

Názor, že offshore banky jsou mén  bezpečné než banky v onshore zemích m že být 

velmi zcestný. Vkladatelé by však p i svém výb ru m li zvážit všechny faktory. Mnohé 

banky se sídlem v offshore jurisdikcích mají lepší historii než banky v ostatních zemích. 

Jejich úv rové postupy bývají často mnohem p ísn jší. Z podrobného zkoumání 

poslední vlny krach  bank jasn  vyplývá, že v tšina zkrachovalých bank pochází 

z onshore zemí. Offshore bankám se naopak da ilo mnohem lépe.79
 

Bankovní offshore centra v boji za dobrou reputaci svého bankovního sektoru stanovují 

vysoké nároky na žadatele o licenci Ěpro b žné podnikatele tak ka nedostupnéě, 

p ijímají zákony proti praní špinavých pen z Ěvčetn  oznamovacích povinností u 

podez elých transakcíě a spolupracují s dalšími zem mi Ědvoustranné a mnohostranné 

mezinárodní smlouvy – tzv. Víde ská úmluvaě.80
 

1.3.6   Pojišťovny 

Offshore pojišťovny jsou pojišťovací společnosti, které podnikají v offshore centrech, 

kde mají výhodné podmínky zejména v oblasti výrazn  nižší regulace činnosti než je 

obvyklé u pojišťovacích společností ve vysp lých státech OECD. Typické je také velmi 

nízké zdan ní, které bývá v n kterých offshore centrech nahrazeno paušálním 

poplatkem. T mto pojišťovacím společnostem je tak umožn no efektivn ji pracovat a 

nabízet výhodn jší služby než je tomu u klasických pojišťoven.81
 

Pojišťovny nabízí širokou škálu produkt  klient m z celého sv ta. V nabídce lze najít 

základní typy pojišt ní od životního až po pojišt ní pr myslových rizik.
82

 

Od obdobného podnikání v zemích OECD se odlišuje: 

 výrazn  nižším stupn m regulace činnosti ze strany státu, 
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 pot ebou nižšího kapitálu Ěstatisíce amerických dolar ě, 

 nejr zn jším da ovým zvýhodn ním a úlevami Ěosvobození od dan  z p íjm  

nebo velmi nízká sazba dan  stanovena v jednotkách procentě.83
 

Krom  nezávislých pojišťoven existují v offshore centrech také závislé pojišťovací 

ústavy neboli tzv. kaptivní pojišťovny. Jedná se o pojišťovny s konkrétním cílem krýt 

pouze rizika vlastní činnosti podnik  ve skupin . Tento proces spočívá v založení 

vlastní pojišťovací dce iné společnosti pro financování svých vzniklých ztrát. Zakládají 

se výhradn  v lokalitách s p ízniv jším da ovým režimem a nízkou regulací. Jen 

výjimečn  je lze nalézt v zemích se standardním da ovým režimem.84
 

Jedná se o pojišťovnu vlastn nou samotnými pojišt nci. Typickými zakladateli bývají 

koncerny nebo holdingové společnosti, které tak pojišťují rizika spojená s činností 

svých dce iných společností.85
 

Existuje n kolik typ  kaptivních pojišťoven: 

 „single-parent captive“ – pojišťovna nebo zajišťovna vznikla za účelem pojistit 

rizika mate ské společnosti; 

 kaptivní sdružení – slouží k poskytování služeb svým člen m; 

 kaptivní skupina – vlastn ná n kolika společnostmi; 

 kaptivní pronájem – poskytují služby za poplatek, využívají je často společnosti, 

které jsou p íliš malé a kterým se nevyplatí založit si vlastní pojišťovnu;86
 

 kaptivní agentura – nejsou navrženy pro pojišt ní vlastník . Pojišťovací agenti 

pracují pouze pro jednu společnost. Kaptivní agent je placený  kombinací platu a 

provize nebo jen provize. M že pracovat na plný úvazek nebo na nezávislou 

smlouvu.
87

 

S využíváním kaptivních pojišťoven je spojeno hned n kolik výhod. Dokáží lépe 

zohlednit specifické problémy a postavení klienta, v podstat  vzniká v d sledku analýzy 
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rizika dané skupiny společností. Marže pojišťovny z stává k dispozici mate ské 

společnosti.88
 Pojistné platby kaptivní pojišťovn  jsou uznávány jako položky 

odčitatelné od základu dan . Kaptivní pojišťovna pojišťuje r zná rizika, která by byla 

jinak nepojistitelná nebo velmi drahá, nap íklad poškození majetku, odpov dnost za 

výrobky, profesní odpov dnost a odpov dnost zam stnavatele a tak dále. Společnosti ve 

skupin  mohou také využít skupinové pojišt ní a významn  snížit pojistné náklady.89
 

Kaptivní pojišťovny mohou také vykazovat vyšší čisté zisky než standardní pojišťovny, 

obvykle jsou totiž osvobozeny od zdan ní. Jsou také jedním z nejmén  regulovaných 

podnikatelských subjekt  a to z d vodu, že kryjí pouze majetek skupiny společnosti a 

neohrožují pojišt nce z ad ve ejnosti90
 

Kaptivní pojišťovny mají i n kolik nevýhod, z nichž nejd ležit jší jsou: 

 zpočátku je pot ebné značné množství kapitálu, aby bylo zajišt no jejich 

finanční zdraví; 

 jsou značn  závislé na poskytování služeb pro mate skou společnost; 

 nedostatečné rezervy v p ípad  ztráty, která musí být dodatečn  financována;91
 

 založení vyžaduje určitý kapitál, který by mohla mate ská společnost využít 

jinak; 

 musí být ízena a s tím jsou spojeny administrativní náklady; 

 je nucena prokazovat, že s mate skou společností jedná jako s nesp ízn ným 

subjektem a to jak z d vod  da ový, tak z hlediska d v ryhodnosti. 92
 

Od roku 1ř75 počet kaptivních pojišťoven neustále roste. V roce 2002 existovalo 

zhruba 4 500 kaptivních pojišťoven s obratem asi Ň0 % celkového sv tového obratu 

pojistného. Nejvíce kaptivních pojišťoven bylo v roce Ň001 na Bermudách asi 1 405 

pojišťoven. Bermudy tedy vedle New Yorku a Londýna p edstavovaly t etí nejv tší 

finanční centrum v oblasti pojišťovnictví. Dále Kajmanské ostrovy s 5ň5 kaptivními 
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pojišťovnami a Guernsey s více než ň50 kaptivními pojišťovnami.93
 Podle posledních 

dostupných informací existovalo v roce 2010 celkem 5 5Ř7 kaptivních pojišťoven a 

v roce Ň011 došlo k nár stu na 5 745. B hem posledních devíti let tedy došlo k nár stu 

o zhruba 28 %.
94

 

1.3.7 Evropská společnost 

Evropská společnost je také známá pod názvem Societas Europaea ĚSEě. Jedná se o 

právní formu podnikání, která je postavená na právu Evropského společenství a která 

dává společnostem možnost pracovat na celoevropském m ítku.95
 

Statut evropské společnosti je založen na dvou právních p edpisech: 

 Na ízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti – p ímo použitelné 

ve členských státech, 

 Sm rnice Rady Ň001/Ř6/ES o zapojení zam stnanc  v SE – ve všech členských 

státech byla provedena v roce 2007.
96

 

Evropská společnost je ve vnitrostátním právu chápána jako b žná akciová společnost, 

která musí zkratku SE uvád t ve svém názvu. Evropská společnost m že být založena 

pouze právnickými osobami, p ičemž alespo  dva zakladatelé musí mít r znou 

národnost členských stát . Základní kapitál je rozd len na akcie a každý akcioná  ručí 

jen do výše svého upsaného základního kapitálu. Základní kapitál činí minimáln  

120 000 EUR za p edpokladu, že členský stát EU nevyžaduje vyšší. Vyšší základní 

kapitál bývá vyžadován u n kterých p edm t  podnikání.97
 

Evropskou společnost lze založit n kolika zp soby: 

 fúzí alespo  dvou společností, které jsou pod ízeny jinému členskému státu 

nadnárodních společností, vzniká pouze jedna SE; 
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 založením holdingové SE společnosti alespo  dv ma akciovými společnostmi a 

společností s ručením omezeným, p ičemž minimáln  dv  se ídí právem 

r zných členských stát  nebo alespo  dva roky mají dce inou společnost ídící 

se právem jiného členského státu; 

 založením dce iné společnosti již existující SE; 

 p em nou existující akciové společnosti s dce inou společností na území jiného 

státu, která funguje minimáln  dva roky.98
 

Smyslem SE je usnadn ní volného pohybu kapitálu v rámci celé Evropské unie a 

sjednocení právních forem obchodních společností v EU. Oproti b žným národním 

formám podnikání mají velkou výhodu v možnosti p esouvání sídla v rámci celé EU 

bez likvidace společnosti.99
 

Možnosti p esunu sídla společnosti v sob  zahrnují prakticky všechny prvky da ového 

plánování, neboť společnost m že být p esouvána tam, kde je to pro ni výhodné. 

Podnikatelé tak mají možnost využít nižší sazby dan , speciální režimy osvobození ale 

také uniknout z dosahu českých ú ad .100
 Statut SE však vyžaduje, aby společn  se 

sídlem společnosti bylo p emíst no také její správní úst edí, čímž se velikost této 

výhody snižuje.101
  

Nevýhodou p i z izování SE jsou náklady na založení, časov  náročn  a složité postupy 

a právní nejistota s nedostatkem souvisejících znalostí a praktických zkušeností poradc  

a ve ejných orgán  v této oblasti. Náklady na založení, včetn  daní a náklad  na právní 

poradce, se podle pr zkumu externí studie pohybují v pr m ru kolem 7Ř4 000 EUR. 

Nap íklad společnosti ůllianz SE se náklady na založení vyšplhaly až na ř5 milion  

EUR.
102

 

Sm rnice Rady Ň001/Ř6/ES o zapojení zam stnanc  v SE m že vzbuzovat nutnost 

účasti zam stnanc  na ízení společnosti značné obavy. Rozsah účasti zam stnanc  lze 

jednoduše upravit ve stanovách společnosti a v minimálním rozsahu jde pouze o právo 
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na informace poskytnuté na webu společnosti a právo pro zvoleného zástupce 

zam stnanc  účastnit se na valné hromad . Zástupce však nemá právo zasahovat do 

pr b hu jednání valné hromady.103
 

1.4   Důvody využívání da ových rájů 

Da ové ráje poskytují mnohem více výhod, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Krom  nízkých nebo nulových da ových sazeb nabízí výhody odlišného právního 

prost edí, výraznou ochranu bankovního tajemství, mírnou finanční regulaci, minimální 

formality pot ebné pro založení společností Ěmalá informační povinnost zakladateleě, 

politickou a ekonomickou stabilitu a neexistenci da ové a soudní spolupráce s jinými 

zem mi.104
 

Výhodu lze spat ovat i v rychlost založení společnosti, výše základního kapitálu a výše 

vkladu společníka. Následující tabulka zobrazuje základní rozdíly p i založení 

společnosti s ručením omezeným v České republice a Limited company na Britských 

Panenských ostrovech. 

Ukazatel 
Česká republika 

s.r.o.  

Britské Panenské ostrovy 

Limited company (LTD) 

Způsob založení a zm ny notá ský zápis soukromý zápis 

Lhůta pro založení cca 4 týdny asi 2 dny 

Náklady na založení cca 15 tis. Kč cca 10 tis. Kč 

Minimální výše ZK Ň00 tis. Kč 1 USD 

Min. výše vkladu společníka Ň0 tis. Kč 1 USD 

„Zam stnanci“ na živnost zakázáno povoleno 

Znalost právní formy ve 

sv t  

minimální ano 

Nutnost vedení účetnictví ano ne 

Da ová sazba 19 % 0%  

(udržovací poplatek  

300 USD) 

Tabulka 1: Srovnání s.r.o. a Ltd105
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V tabulce je uvedeno srovnání základních rozdíl . Existuje však i mnoho dalších 

ukazatel , které se v obou zemích značn  liší. Nap íklad výpis z rejst íku trest  je pro 

jednatele v České republice povinný, zatímco na Britských Panenských ostrovech 

nikoliv.
106

  

Nejčast jším motivem offshore podnikání je da ová optimalizace. Optimalizace 

celkového da ového zatížení osoby, společnosti nebo skupiny společností probíhá 

prost ednictvím mezinárodního da ového plánování, což je plánované a cílev domé 

využívání výhod nabízených jednotlivými zem mi. Cílem vlastník  společnosti je 

maximalizace zisku a da  je nákladem, který tento zisk snižuje. Neúm rn  vysoké 

zdan ní a mnohé da ov  neuznatelné náklady ve vysp lých státech jsou d vodem 

rostoucí obliby mezinárodního da ového plánování.107
 

Mezinárodní da ové plánování není jen minimalizace výsledné sazby dan  z p íjm  a 

maximálního počtu položek uznatelných jako da ový náklad, je to také hledání 

optimální kombinace individuálních možností jednotlivých da ových systém . 

Nap íklad r zné koncepce srážkových daní, soustava individuálních smluv o zamezení 

dvojího zdan ní s r znými sazbami, odlišné legislativy proti vyhýbání se zdan ní a 

obecný postoj k operacím se společnostmi z r zných da ov  preferenčních režim .108
 

Využití výhod odlišného právního prost edí tkví v odlišném společenství a obchodním 

právu. V offshore oblastech často existuje výrazn  nižší úrove  administrativních 

povinností. Není nutné nap íklad p edkládání účetních výkaz  a da ových p iznání, 

zpráv pro rejst ík společností a tak dále. 

Velmi hojn  jsou zahraniční společnosti využívány z d vodu tzv. právní ochrany 

majetku p ed nároky budoucích možných v itel  a anonymity vlastnictví, což 

v n kterých p ípadech bývá faktorem rozhodujícím.109
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1.5   Způsoby využívání da ových rájů 

Da ové ráje mohou být využity skrze složité struktury Ěnap íklad holdingové 

společnostiě, ale také zp soby velmi jednoduchými, jako je nap íklad založení offshore 

bankovního účtu.110
  

Ke snižování vlastní da ové povinnosti využívají podniky mnoho zp sob , které jsou 

mnohdy i neznámé. Je však t eba rozlišovat, zda se jedná o metody, které jsou v souladu 

s právními p edpisy daného státu či nikoliv. V odborné literatu e se b žn  setkáváme se 

t emi anglickými pojmy, které jsou využívány i v České republice a které je nutno 

objasnit. Jedná se o: 

 „tax planning“ – da ové plánování, 

 „tax avoidance“ – vyhýbání se da ové povinnosti, 

 „tax evasion“ – da ový únik Ěv českém právu trestný čin krácení dan ě.111
 

Rozdíly v t chto t ech pojmech jsou zejména v legálnosti činností, které da ový subjekt 

vykonává za účelem da ové optimalizace.  

„Tax planning“ 

Jedná se o veškeré aktivity, které sm ují ke snížení da ové povinnosti za využití všech 

legálních prost edk , jak to umož ují dotčené da ové režimy. Krom  zákon  daných 

zemí jsou využívány také mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdan ní Ětzv. treaty 

shoppingě. Nejčast ji se da ové plánování provádí prost ednictvím umisťování 

dce iných společností do da ových ráj .112
 

Konkrétní činnosti da ového plánování spočívají v ízeném zakládání společností, 

trust , získávání druhého nebo jiného občanství a podobné operace, které vedou 

k legálnímu snížení da ové povinnosti.113
 

Da ová povinnost, jakožto náklad snižující zisk podniku, je da ovými subjekty 

vnímána jako negativum, a proto se často uchylují k da ovému plánování, n kdy až 
                                                 
110
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k p esunu celého podniku do da ového ráje. Mezinárodní da ové plánování zahrnuje 

plánování, které vyhledává a využívá administrativní a legislativní mezery v da ovém 

systému.114
  

Da ové plánování je celosv tov  považováno za legální postup. B hem posledních let 

se struktura da ového plánování stává čím dál víc propracovan jší a zdanitelné zisky se 

p esouvají do stát  s p íznivým da ovým režimem. V souladu s tím se setkáváme 

s pojmem agresivní da ové plánování, kdy dochází k využívání drobných technických 

detail  jednoho da ového režimu nebo rozdílu mezi dv ma da ovými režimy s cílem 

snížení da ové povinnosti. M že mít podobu dvojího odpočtu Ěnap íklad u ztrátě, dvojí 

nezdan ní Ěp íjem nezdan n ve stát  zdroje a ve stát  rezidence je p íjem osvobozeně.115
 

ůgresivní da ové plánování je výzvou, které čelí všechny rozvinuté zem . Toto 

plánování m že zahrnovat velmi složité struktury s vnitrostátními i mezinárodními 

prvky. Cílem je získání da ových výhod, které nikdy nebyly zákonodárcem zamýšleny, 

na základ  uplat ování b žných da ových zákon .116
 

Cílem da ového plánování je najít a využít zp sob aplikace technik mezinárodního 

da ového plánování, který je v daném okamžiku, situaci, pro danou osobu legální 

v legislativ  České republiky nebo jiných stát . P i zm n  zákona je nutné provád t test, 

zda technika, kterou subjekt využívá, z stala legální.117
 

„Tax avoidance“ 

Jedná se o využití da ového práva k získání da ové výhody Ěvyhnutí se daniě, kterou 

nem l zákonodárce nikdy v úmyslu poskytnout. Strategie spočívá ve využívání 

kombinací vzr stající provázanosti globální ekonomiky, jež usnad uje p esun kapitálu a 

využívání mezer v da ové legislativ  jednotlivých stát . 
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I p es to, že vyhýbání se da ovým povinnostem není trestné, jeho podstata jde proti 

účelu da ových zákon . Podnikatelský subjekt využívá daných výhod, ale odmítá na n  

p isp t podílem Ědaníě ze svého zisku.118
 

Ve snaze zabránit využívání t chto legislativních mezer se státy snaží zdokonalovat 

da ové legislativy a uzav ít tyto mezery, které se staly p íliš z ejmými či používanými. 

Z d vodu, že hranice mezi tax avoidance a tax evasion není zcela jasn  vymezena, ídí 

se da ové ú ady tzv. „skutečným obsahem“ právního úkonu, kdy d kazní b emeno leží 

na da ovém poplatníkovi.119
 

„Tax evasion“ 

Hlavní rozdíl mezi vyhýbání se da ové povinnosti (tax avoidance) a da ovým únikem 

(tax evasion) je to, že vyhýbání se da ové povinnosti nemusí být z hlediska zákona 

trestné, kdežto da ový únik spočívá v porušování da ových zákon  jedné nebo více 

zemí a nelegální je vždy.120
 

Cílem není um le snížit da ový základ, ale úpln  se placení vyhnout. Nejčast ji dochází 

k falšování účetních zpráv pro finanční ú ady nap íklad zamlčením skutečné výše zisku 

nebo neoprávn ným požadováním slevy na daních.121
 

Hlavní p íčinou da ových únik  jsou neustálé zm ny v legislativ , protikladné p sobení 

zákon  a vysoké da ové zatížení. Existují t i druhy nelegálního da ového úniku: 

 da ová defraudace – zatajení určité části majetku, 

 da ová malverzace – nep iznání části p íjm , 

 nadhodnocení da ových výdaj .122
 

Zp sob , jakými jsou offshore centra využívána, je velmi mnoho a pro správnou 

funkčnost je vhodné volit konkrétní jurisdikci a operace tak, aby bylo dosaženo da ové 

optimalizace za použití legálních praktik.  
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Využívají se nap íklad: 

 dlouhodobé investice – zachování hodnoty vkladu a získání vyššího výnosu 

Ětermínované vklady, držení bonitních akcií, podílových list , investičních 

fond , státních dluhopis , apod.ě, diverzifikace rizika do více m n či stát ; 

 spekulativní investice – krátkodobý zisk z nákup  a prodeje majetku (akcie, 

dluhopisy, finanční derivátyě; 

 transferové ceny; 

 vlastnictví nemovitostí; 

 sebefinancování a zp tné p jčky; 

 da ová emigrace – u osob fyzicky se pohybujících na území r zných stát ; 

 smlouvy o zamezení dvojího zdan ní; 

 trojité struktury (tzv. treaty shopping); 

 holdingové společnosti; 

 banky a pojišťovny; 

 know-how, licence, franchízy, autorská práva; 

 utajení vlastník  – ochrana bohatých jednotlivc ; 

 a další.123
 

Proti t mto zp sob m využívání se staví nejenom Evropská unie, ale také OECD, 

G20
124

 a FAFT
125. Všechny tyto organizace považují da ové a finanční ráje jako hrozbu 

nejenom pro vnit ní trh EU, ale pro všechny vysp lé zem .  

V následujících kapitolách jsou uvedeny zp soby využívání offshore center, které jsou 

nejčast ji p edm tem debat mnoha stát , mezinárodních a nadnárodních organizací ve 

snaze učinit opat ení s cílem tomuto zneužívání zabránit.  
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 KLEIN, Š. Daňové ráje: - aby nebyly daňovým peklem, s. 15–23. 
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hospodá ské a finanční agendy. Sdružuje ministry financí a guvernéry centrálních bank z 1ř zemí. 
Evropská unie je zastoupena p edsedou Evropské rady a prezidentem Evropské centrální banky. 
Zdroj: G20. [online]. [cit. 2013-03-0Ň]. Dostupné z: http://www.gŇ0.org/docs/about/about_GŇ0.html. 
125
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1.5.1   Transferové ceny 

D ležitost transferových cen vzrostla díky dramatickému nár stu celosv tového 

obchodu a p eshraničních p ímých investic, zejména investic nadnárodních podnik . 

P evodní ceny jsou významných prvkem, který určuje da ové závazky člen  

nadnárodních koncern , neboť podstatn  ovliv uje rozd lení základu dan  mezi zem , 

ve kterých nadnárodní podniky p sobí.126
 

ůby bylo zajišt no, že ocen ní transakcí uskuteč ovaných mezi spojenými osobami je 

legální, zákony jurisdikcí členských stát  OECD si jako základ pro toto ocen ní 

stanovily tzv. princip tržního odstupu. Tento princip vychází z p edpokladu, že cena a 

podmínky transakce stanovené mezi sp ízn nými subjekty, musí odpovídat cen  a 

podmínkám, které by byly stanoveny mezi dv ma na sob  nezávislými subjekty.127
 

Da ové správy by však nem ly automaticky podezírat sdružené podniky z 

manipulování svých zisk . Podmínky vytvo ené v obchodních a finančních vztazích 

mezi sdruženými podniky se budou vždy odlišovat od podmínek, které vyžaduje 

otev ený trh. P esné stanovení tržní ceny m že být velmi problematické nap íklad p i 

absenci tržních sil nebo p i p ijetí určité obchodní strategie. Nap íklad místní manaže i 

mohou mít zájem na vykazování dobrých zisk , a proto necht jí stanovovat ceny, které 

by tyto zisky snižovaly.128
 

Určení, zda transferové ceny p im en  odráží standard tržního odstupu, je velmi 

obtížné jak pro podniky, tak pro da ové správy. Proto je pro správné určení daní nutné 

postupovat v souladu postup  stanovení p evodních cen na principu tržního odstupu 

Ěarm’s length principleě. Princip tržního odstupu je obsažen v obou modelech smluv o 

zamezení dvojího zdan ní – v modelu OECD i modelu OSN – mezi vysp lými a 

rozvojovými zem mi. Jedná se o mezinárodn  uznávaný standard pro úpravu zisk  

mezi p idruženými podniky. Správná aplikace tohoto standardu vychází z nutné 

spolupráce mezi nadnárodním podnikem a da ovými ú ady.129
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D vodem proč si členské státy OECD osvojily tento princip je, že zajišťuje p ibližnou 

rovnost da ového zacházení jak pro sdružené, tak pro nezávislé podniky. Oba druhy 

podnik  staví do pozice rovnocenného postavení, co se týká da ových účel  a zabra uje 

tak vzniku da ových zvýhodn ní či znevýhodn ní. P i využívání tohoto postupu se také 

ukázalo, že ve velké v tšin  p ípad  funguje efektivn  – nap íklad u nákupu a prodeje 

komodit a p jčování pen z. Existují ale i p ípady, kdy je použití tohoto principu velmi 

složité a komplikované – nap íklad produkce vysoce specializovaného zboží, unikátní 

nehmotný majetek nebo poskytování specializovaných služeb. Další praktický problém 

vyvstává v otázce rozličných transakcí, kterými se podniky zabývají. Určité transakce 

totiž nelze mezi nezávislými podniky nalézt, tudíž použití principu tržního odstupu je 

složité, neboť existuje málo p ímých d kaz  o tom, že odpovídají transakci, která by 

prob hla mezi nezávislými subjekty. Sdružené podniky se zabývají transakcemi, 

kterých by se nezávislé podniky nezúčastnily a nemusí se jednat o motiv da ového 

úniku.
130

 

„P i zkoumání, zda jsou p evodní ceny v souladu s principem tržního odstupu, se 

vychází ze zásady, že: 

 členové skupiny nadnárodních podnik  jsou posuzování jako by byli 

samostatnými podniky Ětedy samostatnými da ovými subjektyě; 

 pozornost se zam uje na povahu obchod  mezi nimi Ěnap . kam sm ují, čeho 

se týkají, apod.ě.“131
 

Jádrem aplikace principu tržního odstupu je tzv. srovnávací analýza, která p edstavuje 

analýzu ízených Ěmezi sdruženými podnikyě a nezávislých transakcí Ěmezi nezávislými 

podniky). Základ této srovnávací analýzy je definován v článku ř, odstavci 1 Modelové 

smlouvy OECD.
132

 

Srovnávací analýza zohled uje p t faktor :  

 vlastnosti majetku a služeb, 

                                                 
130
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 vykonávané funkce Ěfunkční analýzaě – výrobní činnost, vývoj a výzkum, 

reklama, financování, distribuce, apod., 

 smluvní podmínky, 

 ekonomické okolnosti – podmínky na trhu Ěvelikost trhu, rozsah konkurence, 

dostupnost obdobných produkt , výrobní a dopravní nákladyě, 

 podnikatelské strategie – pr nik na nový trh.
133

 

Na základ  výsledk  srovnávací analýzy jsou voleny metody pro stanovení p evodních 

cen. Žádná z metod není vhodná pro všechny situace, cílem je stanovit nejvhodn jší 

metodu pro daný konkrétní p ípad. Podle Sm rnice o p evodních cenách lze využít buď 

tradiční transakční metody nebo ziskové transakční metody. Pokud lze aplikovat ob  

metody se stejnou mírou spolehlivosti, jako vhodn jší se uvádí aplikovat tradiční 

transakční metody. 134
 
135

 

Tradiční transakční metody 

Tradiční transakční metody vychází z porovnání nezávislých cen a cen v ízených 

transakcí nebo z hrubého rozp tí Ěhrubé maržeě. Vždy vychází ze znalosti ceny nebo 

hrubého obchodního rozp tí. Používají se v p ípadech, kdy má každá ze stran 

v souvislosti s danou ízenou transakcí hodnotný a unikátní p ínos nebo když realizují 

vysoce integrované činnosti. Do t chto metod lze zahrnout: 136
 

 metoda srovnatelné nezávislé ceny ĚComparable uncontrolled price method – 

CUP), 

 metoda ceny p i op tovném prodeji (Resale price method), 

 metoda náklad  a p irážky (Cost plus method).
137

 

Metoda nezávislé srovnatelné ceny je nejjednodušší z hlediska použitelnosti, ale 

vyžaduje velkou míru srovnatelnosti. Srovnává ceny v ízené transakci s cenami ve 

srovnatelné nezávislé transakci za srovnatelných okolností.138
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Metoda ceny p i op tovném prodeji vychází z ceny, za kterou je produkt nakoupen od 

sdruženého podniku a prodán nezávislému podniku. Tato nezávislá cena je pak snížena 

o hrubé rozp tí Ěp irážkuě závislého prodejce. 

Metoda náklad  a p irážky vychází z náklad , které má dodavatel v ízené transakci na 

služby nebo majetek, který poskytuje sdruženému podniku. K náklad m se pak p ičítá 

p íslušná p irážka závislého dodavatele.139
 

Ziskové transakční metody 

Zkoumají zisky, které vznikají v rámci určitých transakcí mezi sdruženými podniky. 

Zisky, které vznikají z ízených transakcí, jsou relevantním ukazatelem, zda byla určitá 

transakce ovlivn na odlišnými podmínkami od t ch, které by jinak byly dohodnuty 

mezi nezávislými podniky. Do t chto metod lze zahrnout: 

 transakční metoda čistého rozp tí ĚTransactional net margin methodě, 

 metoda rozd lení zisku ĚProfit split methodě.140
 

Transakční metoda čisté rozp tí zkoumá čistý zisk, který byl realizován da ovým 

poplatníkem v rámci ízené transakce pom rn  k vhodnému základu Ěnap . k náklad m, 

tržbámě. Porovnává ukazatele čistého zisku da ového poplatníka z ízené transakce 

s ukazatelem čistého zisku, kterého by dosáhl stejný da ový poplatník ve srovnatelných 

nezávislých transakcích.141
 

Metoda rozd lení zisku vychází ze zisku z ízených transakcí sdružených podnik . 

Tento zisk rozd luje na základ  funkční analýzy Ěanalýzy zásluhě mezi sdružené 

podniky, které se na této transakci podílely. Zisk je rozd len podle toho, jak který 

sdružený podnik p isp l k vytvo ení tohoto zisku. Používá se zejména tam, kde jsou 

jednotlivé transakce natolik provázané, že je nemožné je posuzovat odd len .142
 

                                                                                                                                               
138

 Pokyn D - ňňŇ: Sd lení Ministerstva financí k uplat ování mezinárodních standard  p i zda ování 
transakcí mezi sdruženými podniky - p evodní ceny.  
139

 tamtéž. 
140

 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2010. s. 77 –95. 
141

 tamtéž, s. 77–78. 
142

 Pokyn D - ňňŇ: Sd lení Ministerstva financí k uplat ování mezinárodních standard  p i zda ování 
transakcí mezi sdruženými podniky - p evodní ceny.  



 

 

46 

Nejvíce práce v oblasti transferových cen odvádí Výbor pro fiskální záležitosti OECD. 

Ten se také zavázal, že bude pokračovat v práci na tvorb  doporučení, aby zajistil, že 

transferové ceny odráží princip tržního odstupu. Jeho práce vyústila ve sm rnici OECD 

o p evodních cenách pro nadnárodní podniky a da ové správy, která vyšla v roce 1995 

pod názvem Sm rnice OECD o p evodních cenách mezi p idruženými podniky ĚThe 

OECD Transfer Pricing Guidelinesě. Doporučení jsou pr b žn  aktualizována tak, aby 

odrážela zm ny v globální ekonomice a zkušenosti da ové správy a da ových 

poplatník .143
 

Členské zem  OECD princip tržního odstupu stále intenzivn  podporují, protože zatím 

nebyla objevena žádná legitimní alternativa k tomuto principu. Objevily se návrhy 

v podob  rozd lení globálního zisku podle vzorce, které však nebyly p ijatelné ani 

z hlediska teoretického, ani z hlediska implementace nebo praxe.
144

 

1.5.2   Da ové dohody ĚTreaty shopping) 

Da ové dohody mezi jednotlivými státy upravují zdan ní p íjm  mezi dv ma zem mi – 

státem zdroje a státem rezidence beneficienta. Koncepce t chto dohod vychází z 

Modelové smlouvy OECD, jejíž první návrh vytvo il Výbor pro fiskální záležitosti 

OECD v roce 1ř6ň a od té doby je neustále revidován – poslední verze je z roku 

2010.
145

 

Hlavním cílem t chto dohod je zamezit dvojímu zdan ní tím, že ve smlouv  budou 

stanoveny společné definice, právo zdanit p íjem bude p iznáno jedinému státu, nebo 

částečn  ob ma z nich a budou stanovena osvobození od dan  a mechanismus, jakým 

bude dvojímu zdan ní zabrán no. Základním p edpokladem všech smluv inspirovaných 

vzorovou smlouvou OECD je to, že ke zdan ní výnos  dojde alespo  v jednom 

smluvním stát . V ideálním p ípad  bude zdan no pouze jednou a úpln .146
 
147
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P estože tyto smlouvy o zamezení dvojího zdan ní byly koncipovány tak, aby vyloučily 

dvojí zdan ní, p ípadn  dvojí nezdan ní, dochází k jejich využívání i jiným zp sobem. 

P íjmy, které mají p vod v jedné zemi, jsou sm ovány na osobu v jiné zemi 

prost ednictvím t etí Ězprost edkujícíě zem , s cílem získat da ové zvýhodn ní 

vyplývající z uzav ených da ových smluv. P íkladem je trojúhelníková struktura, kde 

pobočka ve zprost edkující zemi podléhá nulovému nebo velmi nízkému zdan ní. 

Dalším p íklad m že být použití hybridních subjekt , které jsou v obou smluvních 

státech charakterizovány odlišn .148
 

Trojúhelníková struktura spočívá v tom, že subjekt ze t etí zem  Ěnemá uzav enou 

smlouvu o zamezení dvojího zdan níě založí společnost v jedné ze smluvních zemí a 

poté investuje nebo podniká v druhé smluvní zemi. To zajistí možnost využívat výhody 

plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdan ní Ědále jen SZDZě a p edejít tak možnému 

dvojímu zdan ní. 

 

 

Obrázek 1: Trojúhelníková struktura 

Zdroj: AKONT
149 

Zisk je ze zem  B p eveden do zem  ů p es zemi C tak, aby k celkovému zdan ní došlo 

pouze jednou, nebo alespo  nižší sazbou dan  z p íjm . Navíc pokud C je zem  s 

výhodným da ovým režimem, m že být zaplacená da  ze zisku a jeho p evod  velmi 

nízká.150
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Toto využívání da ových smluv prost ednictvím t etích zemí považují mnohé státy za 

nep ijatelné. Proto v n kolika právních ádech p ijaly zvláštní opat ení proti využívání 

t chto dohod.151
 

V roce 1řřŇ zareagovalo také OECD a doporučila do smluv o zamezení dvojího 

zdan ní p idat pravidla, která by treaty shopping omezovala. V roce Ň00ň prob hla 

revize vzorové smlouvy OECD a p idala další doporučení, jako jsou: 

 nepoužít výhod SZDZ u subjekt , které sídlí ve smluvním státu, ale p evádí zisk 

do t etího státu; 

 nevyloučit ze zdan ní p íjmy subjektu v jedné smluvní zemi, je-li tento p íjem 

vyloučen ze zdan ní v druhé smluvní zemi; 

 vyloučit z výhod využití smluv subjekty rezidentní v zemích s preferenčním 

da ovým režimem; 

 nepoužít smlouvu u n kterých pasivních p íjm ; 

 vyloučit použití smlouvy u jakýchkoliv preferenčních da ových systém , které 

vstoupily v platnost až po uzav ení SZDZ. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdan ní jsou bilaterální smlouvy, které vyplývají z jednání 

obou smluvních stran a obsah každé smlouvy m že být trochu odlišný. V současné dob  

existuje ve sv t  n kolik tisíc t chto smluv a ne ve všech státech je treaty shopping 

chápán jako problém. Tyto státy tak mnohdy vytvá í právní prost edí, které tuto 

techniku umož uje. Doporučení OECD nejsou pro státy zavazující a mohou se jimi 

ídit, ale také nemusí.152
 

Vlády jednotlivých stát  se tomuto zneužívání mohou bránit nap íklad odstoupením od 

smluv uzav ených se zem mi s privilegovaným da ovým režimem, zavedením 

speciálních ustanovení proti zneužívání smluv a podobn .153
 

Zbraní proti zneužívání t chto dohod se stal pojem „skutečný vlastník“, který v 

nov jších SZDZ bývá taktéž zakomponován. Pojem skutečný vlastník neupravuje 

OECD a zákonná úprava neexistuje ani v české legislativ . Zmínku lze najít ve Sd lení 
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Ministerstva financí ČR Ň51/1ŇŇ a Ř67/Ň000, které uvádí, že skutečný vlastník musí být 

vlastníkem aktiva, z n jž mu zda ovaný p íjem plyne. Skutečný vlastník je tedy 

vlastník, který m že s daným aktivem (majetkem) nakládat, daní ho a má právo 

využívat výhod plynoucích ze SZDZ. V p ípad  použití zprost edkovatele, p es kterého 

p íjem pouze protéká osob , která z n j získává užitek, nem že zprost edkovatel 

uplat ovat ani poskytovat da ové úlevy nebo výhody plynoucí ze SZDZ. Na n  má 

nárok pouze skutečný vlastník, který m že být rezidentem t etího státu a výhody lze 

nárokovat ze smlouvy mezi státem zdroje a státem rezidence.154
 

Uplatn ní výhod plynoucí z p íslušné SZDZ, nebo ze zákona o daních z p íjm , není 

automatické. P íjemce je povinen prokázat, že je skutečný vlastník. K prokázání t chto 

podmínek je možné využít: 

 potvrzení o da ovém rezidentství v daném stát , které je vydáno zahraničním 

da ovým ú adem; 

 prohlášení zahraniční osoby, že je skutečným vlastníkem p íjmu, a že bude pro 

da ové účely považován za jeho p íjem; 

 d kazní prost edky o spln ní dalších podmínek stanovených p íslušnou SZDZ 

nebo vnitrostátním da ovým zákonem.155
 

1.5.3   Special Purpose Vehicle  

Jedná se o techniku da ového kličkování, kterou lze p eložit jako jednotku zvláštního 

určení. Tyto jednotky p edstavují firmy bez zam stnanc  a fyzické p ítomnosti, které 

slouží pouze k organizování finančních tok  a držení firemního majetku. 

Nejčast ji se využívají pro financování v holdingu nebo uvnit  kapitálových skupin a 

svými p evody snižují zdan ní zisku, dividend a úrokových p íjm  u zdroje, dále 

zdan ní kapitálového zisku p i prodeji či likvidaci společnosti. 

Výsledkem tohoto kličkování je, že v míst  svého p sobení budou společnosti 

vykazovat da ové výdaje a ztráty. Efektivní zdan ní nadnárodních společností tedy 

nemá nic společného s nominální sazbou zdan ní, kterou státy uvalují na zisky.
156
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1.6   Zneužití da ových rájů 

Da ové systémy, které vznikaly v suverénních státech, už dávno neodpovídají prost edí 

globalizované ekonomiky. Díky neustálému vývoji informačních a komunikačních 

technologií se snižuje význam fyzické p ítomnosti podnikatelského subjektu, protože 

vše se dá zvládnout za pomocí internetu. Ideje stát , že snížením daní p etáhnou 

investory z ostatních stát , jsou dávno p ekonány, neboť zisky jsou postupn  p elévány 

tam, kde uniknou jakémukoliv zdan ní.157
  

Da ové ráje bývají nejčast ji zneužity pro da ové úniky, praní špinavých pen z, 

stanovování vnitropodnikových Ětransferovýchě cen, zneužívání da ových dohod Ětreaty 

shoppingě a další. 

1.6.1   Da ové úniky 

Definice a obsah toho, co je da ovým únikem již bylo popsáno v kapitole 1.5 pod 

pojmem tax evasion. 

K da ovému úniku m že dojít buď úmysln  nebo neúmysln . Neúmyslné da ové úniky 

jsou zp sobeny neúplnou nebo špatnou informovaností da ového subjektu nebo 

nepochopením právních p edpis . Ke snižování neúmyslných da ových únik  

napomáhá zjednodušení da ových p edpis , informační činnost ze strany úst edních 

orgán  a správc  dan . V tšina da ových únik  je však úmyslná a v právu jednotlivých 

zemí se vyhodnocují jako trestné činy da ové. 158
 

Legislativa každé zem  se proti t mto únik m snaží bránit vytvá ením preventivních 

opat ení, ať už vznikem nových zákon  či úpravou zákon  již existujících. Státy se 

brání hlavn  posílením kontrolní a vyhledávací činnosti správc  dan , včetn  posílení 

jejich pravomocí. V České republice existuje od 1. ledna Ň011 možnost stanovit da  i 

po uplynutí lh ty v p ípad  odhalení trestného činu. Stanovit da  dodatečn  lze na 

základ  pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání da ového trestného činu.  
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Tímto rozhodnutím m že být nap íklad: 

 zkrácení dan , poplatku a podobné povinné platby; 

 neodvedení dan , pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby; 

 nespln ní oznamovací povinnosti v da ovém ízení.159
 

1.6.2   Praní špinavých pen z 

Nedostatek p ístupu k bankovním informacím, který je v offshore centrech velmi b žný, 

výrazn  usnad uje nelegální systémy praní špinavých pen z. Praní t chto špinavých 

pen z je zpracování výnos  z trestné činnosti Ěprodej drog, obchod se zbran mi či jiné 

kriminální činnostiě, které se jejich majitelé snaží zamaskovat tak, aby skryli jejich 

nezákonný p vod. Tyto techniky jsou také používány k ukrytí legáln  i nelegáln  

získaného p íjmu, který by v jiných zemích podléhal zdan ní. Praní špinavých pen z je 

da ový trestný čin, který byl výrazn  usnadn n díky technologickému pokroku, jež 

usnadnil pohyb p eshraniční pohyb finančních prost edk .160
 

Obrovský rozvoj praní špinavých pen z sahá do Ň0. let Ň0. století, kdy v USA byla 

schválena prohibice a ot že nad ekonomikou m la v rukou mafie. Mafie tehdy ovládala 

veškeré ilegální obchody s alkoholem a v součtu s výnosy z jiných trestných činností 

Ěvydírání, organizování hazardu, apod.ě dosahovaly jejich p íjmy p ímo astronomických 

výšin. Problém byl v tom, že tyto výnosy bylo pot eba n kde zlegalizovat a najít 

podniky, které by pomohly tyto prost edky „vyprát“, nebylo jednoduché. Jednou z cest, 

kterou to bylo možné, bylo využít anonymní bankovní účty u švýcarských bank, které 

by umožnily p edstírat, že vložené peníze mají poctivý p vod. Toto praní špinavých 

pen z se svou povahou nijak zásadn  neliší od b žných finančních operací a probíhá ve 

t ech fázích: 

 1. fáze – jedná se o nejd ležit jší etapu tzv. „namáčení“ v podob  vkladu 

v hotovosti nebo bezhotovostní transakce, 

 Ň. fáze – navazuje na první a probíhá tzv. „mydlení“, kdy se špinavé peníze 

očišťují a zametají se stopy prost ednictvím provád ní neutrálních operací, které 
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svým počtem, složitostí a nep ehledností mají za úkol znemožnit, aby účetní 

kontrola zjistila zdroj t chto pen z, 

  ň. fáze – tzv. „ždímání“, což znamená navrácení t chto očišt ných výnos  do 

finančního systému a jejich legální investování.161
  

Banky se tomuto zneužívání snaží zabránit a vynakládají velké výdaje na boj proti 

organizovanému zločinu. Konkrétními kroky bank je p edevším implementace 

monitorovacích systému podez elých transakcí, školení zam stnanc , audit za účelem 

prov ování systém  a dopl ování údaj  o současných zákaznících.162
 

Velké zásluhy v této oblasti jsou p ičítány organizaci Financial Action Task Force 

(FATF), která v roce 1řř0 vydala zprávu obsahující čty icet doporučení na opat ení, jež 

mají být p ijata k boji proti praní špinavých pen z. P íkladem je doporučení pro 

finanční instituce, které by nem ly vést anonymní účty nebo účty na fiktivní jména. 

Tato povinnost by m la být požadována na základ  zákona, p edpisu, dohodami mezi 

orgány dohledu a finančními institucemi a tak dále. M ly by p ijmout p im ená 

opat ení k získání informace o skutečné totožnosti osob, na jejichž jméno je účet 

otev en a opat ení v p ípad  neprovedení transakce, kdy budou existovat pochybnosti o 

tom, zda klienti jednají svým vlastním jménem.
163

 

Tato doporučení z roku 1řř0 byla p epracována v roce 1996 a znovu v roce 2001. 

Pokud finanční instituce nem že uplatnit principy jako získání a prov ení pot ebných 

informací, nem la by založit obchodní vztah ani provést operaci, naopak by m la tento 

vztah ukončit a uvažovat o podání oznámení o podez elém obchodu. Tyto požadavky se 

vztahují na všechny nové klienty, doporučení by se však m la vztahovat i na stávající 

klienty, u nichž existuje určité riziko.164
 

Jako prevence byla schválena Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze 

dne 26. íjna Ň005 o p edcházení zneužití finančního systému k praní pen z a 

financování terorismu. Sm rnice se vztahuje na finanční a úv rové instituce, n které 

fyzické a právnické osoby, které pracují ve finančnictví a na dodavatele zboží. Pokud 
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platby provedené v hotovosti p ekročí 15 000 EUR, musí uplatnit hloubkovou kontrolu 

klienta a pokud mají podez ení na praní špinavých pen z nebo financování terorismu, 

musí vyplnit oznámení o podez elé transakci.165
 

1.6.3   Kyperská bankovní krize 

Da ové úniky a praní špinavých pen z jsou zp soby, jakými obchodní společnosti 

zneužívají da ové ráje. Existují ale i zp soby, jakými jsou da ové ráje zneužívány Ěv 

tomto p ípad  lze íci vydírányě státy, mezinárodními organizacemi či orgány Evropské 

unie. Konkrétním p íkladem, který v poslední dob  zahýbal nejen celou Evropou ale i 

Ruskem, je bankovní a finanční krize Kyperské republiky. 

Po ecku, Portugalsku a Irsku se Kypr stal čtvrtou zemí eurozóny, která se ocitla na 

pokraji státního bankrotu a požádala o mezinárodní pomoc. Kypr se stal p ístavem pro 

bankovní vklady, jejichž objem n kolikanásobn  p evýšil hrubý domácí produkt zem . 

Kyperské banky nemohly tyto peníze p jčovat domácím podnikatel m a tak investovaly 

do zahraničních aktiv, zejména do eckých dluhopis . V roce Ň010 se ecko dostalo na 

pokraj bankrotu a držitelé eckých dluhopis  byli podle plánu EU nuceni odepsat 

polovinu hodnoty t chto dluhopis . Zatímco ecko m lo dál Evropské centrální bance 

splácet sto procent starých dluh , kyperské banky odepsáním dluhopis  ztratily aktiva 

v hodnot  zhruba 15 miliard EUR. O pomoc se tamní vláda rozhodla požádat 

Evropskou unii v červnu Ň01Ň. 166
 

Poskytnutí pomoci Kypru však není automatické a tzv. trojka ĚEU, Evropská centrální 

banka a Mezinárodní m nový fondě si oplátkou za finanční pomoc vynutila spln ní 

určitých podmínek ze strany Kypru. Vým nou za získání deseti miliard EUR je zvýšení 

daní, omezení bankovního sektoru a jeho celkovou reorganizací. Další podmínkou je to, 

že Kypr si sám musí obstarat 5,8 miliardy EUR, které plánuje získat konfiskací části 

bankovních vklad  nad 100 tisíc EUR. Pokud by si tyto peníze sám neobstaral, pomoc 

od „trojky“ nedostane a zem  zbankrotuje.167
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P vodní návrh eurozóny m l zdanit vklady pod 100 tisíc EUR ve výši 6,75 % a nad tuto 

hranici ve výši 10 %, ten však kyperští poslanci odmítli. Kyperská republika se nakonec 

s „trojkou“ dohodla v b eznu Ň01ň na uvalení Ň0% dan  na nepojišt né vklady nad  

100 tisíc EUR v bance Bank of Cyprus a 4% dani na vklady v ostatních bankách. Kypru 

se tak otevírá cesta k získání finanční pomoci od Evropské unie k záchran  p ed 

bankrotem. 
168

 

Celková reorganizace bankovního sektoru bude znamenat vysoké ztráty pro majitele 

dluhopis , investory i majitele vysokých vklad  u dvou nejv tších bank v zemi. 

S velkými problémy se v posledních letech potýkala i druhá nejv tší banka Laiki Bank. 

Vklady spot ebitel  do 100 tis. EUR byly z Laiki Bank p evedeny do Bank of Cyprus a 

u vklad  nad 100 tis. EUR v Bank of Cyprus p ijdou st adatelé o ň7,5 %. Jako 

kompenzaci zaplacené srážky by vkladatelé m li získat akcie banky, kde m li vklady 

uloženy, a to v protihodnot  zaplacené částky. Reálná hodnota t chto akcií je však 

prakticky nulová.169
 

Politickým cílem t chto opat ení m lo být zničení kyperského finančního systému a 

potrestat a poko it ruské miliardá ské oligarchy, kte í disponují desítkami miliard 

nepojišt ných vklad  u dvou nejv tších kyperských bank. Opat ení se však minula 

účinkem. Problémy Kypru byly z ejmé již v polovin  roku 2012, od té doby nastal 

postupný odliv kapitálu majitel , z nichž nejv tší prob hl ke konci roku Ň01Ň. Poslední 

možností transferu hotovosti z kyperských bank byla týdenní proluka chaosu 

v bankovním systému, které využilo mnoho jejich majitel . Opat ení, která m la 

postihnout nejenom ruské miliardá e, se tak ve v tšin  p ípad  minou účinkem a jejich 

dopad bude citelný hlavn  na kyperské obyvatelstvo.
170

 

ůčkoliv mnohé firmy z Evropy využívají výhodného da ového systému tohoto ostrova, 

peníze mají uložené ve stabiln jších státech, jakými jsou Švýcarsko, Lucembursko, 
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Lichtenštejnsko nebo Rakousko. Stejn  tak se na kyperskou krizi p ipravili i čeští 

miliardá i jako Karel Komárek nebo Zden k Bakala.171
 

Pro odvrácení státního bankrotu Kypr získá p jčku, kterou z ejm  nebude moci nikdy 

splatit a vým nou bude donucen zvýšit dan  z kapitálu a ze zisku firem, čímž vyžene 

zahraniční investory. Lze se tedy domnívat, že na základ  posledních událostí, které 

provázejí a hýbou tamní ekonomikou, je osud Kypru jakožto da ového ráje u konce.
172

 

1.6.4   Obrana proti zneužívání 

Pro státy ve kterých mají podnikatelské subjekty da ovou povinnost, je velmi d ležité, 

aby svým spravedlivým dílem p ispívaly do ve ejných financí a platily své da ové 

závazky tak, aby stát nedocházel o p íjmy.
173

 Tyto p íjmy jsou pot ebné k udržení a 

modernizaci infrastruktury a služeb, což je základem silného hospodá ství.174
 

Dodržování da ových p edpis  znamená spolupráci s da ovými ú ady a poskytování 

informací, které pot ebují k zajišt ní účinné a spravedlivé uplat ování da ových 

zákon . Taková spolupráce zahrnuje včasné reakce na žádosti o informace p íslušnému 

orgánu.175
  

Struktury da ového plánování jsou čím dál složit jší a zákonodárné orgány stát  často 

nestihnou včas zareagovat. Konkrétní opat ení stát  jsou pro úsp šný boj proti 

zneužívání p edpis  mnohdy nedostatečné.176
 

Proti zneužívání offshore center hledá ada stát  ešení v konkrétních opat eních 

prost ednictvím implementace pravidel dvojího druhu. Ob  tato pravidla se ukázala jako 

zvlášt  užitečná p i odhalování systém  zneužívajících da ové ráje. Tyto pravidla jsou: 

 obecná pravidla (General Anti-Avoidance Rule – GAAR) – koncipována na 

základ  obecných zásad, zakotvená v zákon  a jejichž cílem je zamezit pro stát 

škodlivé da ové optimalizaci. Pravidla vytvá í dostatečný prostor pro da ové 
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správy, které mohou nap íklad odep ít da ové zvýhodn ní u transakcí, které 

nemají žádný obchodní smysl a jejich jediným d vodem je získání daného 

da ového zvýhodn ní. 

 specifická pravidla (Specific Anti-Avoidance Rule – SAAR) – soubor pravidel, 

které se zam ují na konkrétní známé režimy vyhýbání se da ovým 

povinnostem, jež mají velmi omezený rozsah p sobnosti a neud lují da ovým 

orgán m žádný prostor k úvahám.177
 

Značné úsilí a snahy v boji proti da ovým ráj m vyvíjí také mezinárodní organizace 

jako je Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj ĚOECDě, Evropská unie, 

skupina GŇ0, Finanční akční výbor proti praní pen z ĚFůTFě a další. Hlavními 

autoritami, které podnikají konkrétní kroky v problematice da ových ráj , jsou FATF a 

OECD, která podniká kroky zejména v oblasti mezinárodní vým ny informací pro 

da ové účely.178
 

Finanční akční výbor proti praní pen z ĚFATFě 

Tento mezivládní orgán vznikl v roce 1989 na summitu G-7 a je zam en na boj proti 

legalizaci výnos  z trestné činnosti. Organizace vydává mezinárodní standardy, 

podporuje politiku proti praní špinavých pen z a proti financování teroristických aktivit. 

Od roku Ň000 vydává černou listinu zemí, které umož ují financování terorismu a praní 

špinavých pen z. V roce 2000 pat ilo do seznamu celkem 15 zemí, z nichž nap íklad 

Bahamy, Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko, Panama, Rusko a další. V posledních 

letech se seznam t chto zemí postupn  zužoval. V roce Ň01Ň na černé listin  z stalo už 

jen Korejská lidov  demokratická republika a Írán.179
 

Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj ĚOECDě 

Je mezinárodní organizací, která také vydává a spravuje černou listinu soust ed nou na 

spolupráci v oblasti vým ny informací pro da ové účely. Pod záštitou OECD se po ádá 

Sv tové fórum o transparentnosti a vým n  informací, na jehož základ  vznikly 

Standardy o transparentnosti a vým n  dat, které byly zabudovány do smluv o zamezení 
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dvojího zdan ní. Vypracovala také vzor Smlouvy o vým n  informací ohledn  daní 

(Tax Information Exchange Agreement – TIEA). Boj OECD proti da ovým ráj m je 

bojem za to, aby neexistovaly p ekážky pro mezinárodní vým nu informací, které jsou 

pot ebné pro správné určení a výb r daní, nikoliv za odstran ní da ové konkurence, 

kterou vidí státy v t chto offshore centrech. 

OECD rozlišuje zem  na t i skupiny podle míry spolupráce p i vým n  da ových 

informací: 

 bílá listina – zem , které aplikovaly pravidla OECD a pln  spolupracují; 

 šedá listina – zem , které p islíbily pravidla aplikovat, ale neučinily tak pln , 

nicmén  spolupracují a d lají pokroky; 

 černá listina – zem , které ješt  nep islíbily aplikaci t chto pravidel a 

nespolupracují p i vým n  informací. 

V posledních letech je trendem postupné zvyšování tlaku na da ové ráje v rámci 

množství poskytovaných informací. N které zem  za azené na seznam černé listiny 

p islíbily spolupráci jen proto, aby byly z tohoto seznamu vyškrtnuty.180
 

Smlouvy o zamezení dvojího zdan ní 

„Státy se často ve svých úmluvách o zamezení dvojího zdan ní zavazují, že nebudou 

zda ovat n které položky p íjm . P itom nemusí nutn  p ihlížet ke skutečnosti, zda 

uvedené položky podléhají dani ve stát  druhé strany úmluvy a zda tedy neexistuje 

nebezpečí dvojího nezdan ní. Toto riziko m že vzniknout také v p ípad , kdy členské 

státy jednostrann  osvobodí od dan  položky z p íjm  ze zahraničí bez ohledu na to, zda 

podléhají dani ve stát  zdroje. Je d ležité, aby se toto doporučení zabývalo ob ma 

uvedenými p ípady.“181
 

Často se lze setkat s názory, že využívat da ové ráje a mezinárodní da ové plánování je 

nemorální, vede k rozpočtovým ztrátám a popírá zásady da ové spravedlnosti. 

Rozhodujícím prvkem je však stát, který umož uje tyto možnosti optimalizace 

prost ednictvím nastavení smluv o zamezení dvojího zdan ní s jednotlivými státy. 
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Významný vliv je uplat ován i ze strany Evropské unie, avšak konečná podoba a obsah 

SZDZ je vždy v rukou stát , které tuto smlouvu mezi sebou uzavírají.182
 

Vzhledem k tomu, že vyhýbání se da ovým povinnostem je mezinárodní problémem a 

vnitrostátní opat ení jsou nedostačující, rozhodly se členské státy Evropské unie posílit 

spolupráci ve vzájemné vým n  informací. Za tímto účelem byla vydána Sm rnice 

Rady 2004/106/ES, kterou se m ní Sm rnice Rady 77/799/EHS o vzájemné pomoci 

mezi p íslušnými orgány členských stát  v oblasti p ímých daní, n kterých spot ebních 

daní a daní z pojistného.
183

 

Smlouvy o vým n  informací v da ových záležitostech ĚTIEůě jsou sjednávány i 

s da ovými ráji, respektive zem mi nepokrytými plnou smlouvou o zamezení dvojího 

zdan ní. V roce Ň010 bylo sjednáno s: Ostrov Man, Guernsey, Jersey, Britské Panenské 

ostrovy, Bermudy. V jednání jsou Kajmanské ostrovy, San Marino a další.184
 

Legislativní metody obrany 

Výchozím bodem v boji proti vyhýbání se zdan ní je zjišt ní sporných transakcí, které 

jsou um le vytvo eny, aby snížily da ový základ. P i zjišt ní této skutečnosti správce 

dan  formuluje skutečný stav základu dan  a následn  da  dom í. Tento postup 

zapracovávají státy do svých legislativ s cílem definovat typické situace, kterých bývá 

využíváno v um lém snižování základu dan .  

Mezi legislativní opat ení m žeme zahrnout: 

 uvalení srážkové dan  placené da ovými rezidenty ve prosp ch da ových 

nerezident ; 

 zda ování společnosti dle místa skutečného vedení, vznik stálé provozovny; 

 nutné oznámení pop ípad  povolení od ú ad  p i p evodu majetku a p esídlení 

společnosti; 

 test „skutečného obchodování“ p i možné kumulaci zisk  v dce iných 

společnostech; 

 vytvá ení administrativních p ekážek a další. 
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Uvalení srážkové dan  placené da ovými rezidenty ve prosp ch da ových nerezident  

ze zdroj  p íjm  v sídle plátce úhrady znesnad uje da ové plánování a vytvá í určité 

p ekážky. Negativní stránkou tohoto opat ení je navýšení ceny za služby o částku 

rovnou srážkové dani.185
 

Zda ování společnosti podle místa jejího skutečného vedení spočívá v tom, že 

společnost bude mít da ovou povinnost v míst  vedení podniku Ěmanagement 

společnostiě, nikoliv v míst  sídla, které je umíst no v da ovém ráji. Na zdan ní p íjm  

podle místa ízení navazuje zavedení pojmu stálé provozovny. Pro vznik stálé 

provozovny jsou stanoveny časové lh ty podle konkrétní činnosti. P i p ekročení této 

lh ty je podnik povinen podat p ihlášku k dani z p íjm  právnických osob u p íslušného 

správce dan .186
 

K p evodu majetku na společnost se sídlem v da ovém ráji dochází velmi často u 

patentových práv, jiných nehmotných aktiv a akcií. Správci dan  posuzují tyto transakce 

jako um lé a zda ují subjekt tak, jakoby k tomuto p evodu nedošlo. P esídlení 

společnosti nebo její části se da ové ú ady brání tak, že společnost tento zám r musí 

nejprve oznámit a p ípadn  získat povolení ú ad . Na tyto transakce je následn  uvalena 

výše dan , jaká by odpovídala p i prodeji daných aktiv. 

Test skutečného obchodování se používá p i ešení spor  mezi finančními ú ady a 

da ovými subjekty. Jedná se tedy o to, aby da ový subjekt dokázal, že společnost 

v da ovém ráji není pouze účelová. Pokud by bylo zjišt no, že společnost je pouze 

účelová, da ové ú ady by dom ily da  do výše domácí m ny, která by byla uvalena na 

zahraniční společnost, pokud by byla rezidentem. Jako d kaz toho, že se nejedná o 

účelov  založenou společnost, je nutné spln ní podmínek, jakými jsou nap íklad: 

skutečná kancelá  v zahraničí, d kaz aktivní společnosti Ěnezískává pouze dividendy, 

úroky apod.ě, podniká i mimo spojené společnosti, apod.  

Vytvá ení administrativních p ekážek v podob  zemí s privilegovaným da ovým 

režimem nebo naopak zemí, které tento režim nemají, je mezi zákonodárci velmi 

oblíben. Dalším takovým opat ením je p enesení d kazního b emene na da ového 
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poplatníka, který sám musí prokázat, že jeho obchodování se společností z da ového 

ráje je v souladu s da ovými zákony. 187
  

1.7   Postoj ČR k da ovým rájům 

Zájem českých firem o p esun sídla do offshore oblastí v posledních letech prudce roste. 

Odhaduje se, že v České republice existují tisíce společností, které krátí dan  p es 

da ové ráje. Právnické osoby se vyhýbají dani z p íjm , DPH a dalším daním, fyzické 

osoby mimo jiné i dani d dické. Da ové ráje se však nevyplatí každému. Pro 

jednotlivce a společnosti, které operují v ádech milion  korun je jejich využití 

neopodstatn né.188
 

1.7.1   Da ové ráje ve sv tle českého práva 

V českém právu není problematika společností registrovaných v offshore oblastech 

nijak zvlášť upravena. ídí se stejnými pravidly, která platí pro p sobení zahraničních 

osob v České republice. Podmínky jsou tedy stejné pro všechny zahraniční osoby a 

snižování da ového b emene musí být uskuteč ováno v souladu s českými zákony a 

mezinárodními smlouvami, ke kterým se Česká republika zavázala.  

Podmínky podnikání offshore společností v České republice jsou upraveny zejména 

v obchodním zákoníku a živnostenském zákon . Podmínky jsou totožné jak pro 

tuzemské společnosti, tak pro společnosti zahraniční. Zahraniční osoby podnikají 

v České republice p edevším prost ednictvím dce iné společnosti nebo své organizační 

složky. Jejich povinností je vedení účetnictví v českém jazyce. 189
 

Mezi právní p edpisy, o které by se m ly podnikatelské subjekty zajímat, pat í zejména: 

 Zákon č. ŇŘ0/Ň00ř Sb., da ový ád; 

 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z p íjm , v platném zn ní; 

 Zákon č. Ň1ř/1řř5 Sb., devizový zákon, v platném zn ní.190
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Nelze opomenout ustanovení mezinárodních smluv, která jsou nad azena ustanovením 

českých vnitrostátních zákon . P evážn  se jedná o smlouvy o zamezení dvojího 

zdan ní. Tyto smlouvy se od sebe značn  liší, ať už pouhými definicemi, nebo 

jednotlivými sazbami. V současné dob  má Česká republika v platnosti smlouvy 

s osmdesáti státy z celého sv ta. 191
 

Neustále se m nící da ová legislativa ve všech státech nutí firmy pravideln  prov ovat 

legálnost postup , které používají. Státy se snaží omezit zp soby, jakými by se podniky 

mohly vyhýbat placení daní. N které státy se naopak snaží p ilákat offshore depozita. 

V p ípad  České republiky se vláda spíše snaží dan  zvyšovat a tím vlastn  podporuje 

odchod firem do da ových ráj . 192
 

O jakou část finančních prost edk  Česká republika ročn  p ichází, však není známo. 

P vodn  se spekulovalo, že by se mohlo jednat o desítky miliard korun. Tuto informaci 

ale v dubnu Ň01ň vyvrátil ministr financí Miroslav Kalousek. Podle n j p ichází státní 

rozpočet České republiky maximáln  o miliardy korun, nikoliv však o desítky miliard. 

Jako p íčinu t chto únik  nevidí v domácí rozpočtové politice, ale v d sledku svobodné 

a otev ené ekonomiky, jakou Česká republika je. Zájem zákonodárc  o zp ísn ní 

podmínek je však mizivý.193
 

1.7.2   Nejvyhledávan jší da ové ráje českými subjekty 

Mezi nejatraktivn jší offshore oblasti pro české podniky pat í dlouhodob  p edevším 

da ové ráje umíst né v Evrop . Nejvíce oblíbené je Nizozemí, Kypr a Lucembursko.194
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Graf 1: Vývoj počtu českých firem v da ových rájích 

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIů195
 

Výše uvedený graf znázor uje trend posledních n kolika let, jak mizí podnikatelské 

subjekty z prost edí české ekonomiky, tedy nutnosti zda ovat v České republice. 

Následující tabulka zobrazuje počet českých firem, které jsou vlastn ny vlastníkem 

z n kterého z da ových ráj .  
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Tabulka 1: Počet firem s vlastníkem z da ového ráje 

Počet českých firem s vlastníkem z da ového ráje 

Da ový ráj 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 31. 3. 2013 

Bahamy      33      36      33      33      35      35      39      38 

Belize      32      43      55      77      83      94    118    123 

Bermudské ostrovy        5        6        6        6        5        5        7        7 

Britské Panenské ostrovy    359    406    441    424    422    438    455    455 

Gibraltar      53      58      61      70      66      66      74      74 

Hongkong      33      33      41      49      59      69      80      79 

Jersey ĚVelká Británieě      58      58      57      58      59      59      57      56 

Kajmanské ostrovy      21      23      33      33      32      38      37      36 

Kypr    663    956 1 150 1 411 1 550 1 705 1 904 1 919 

Lichtenštejnsko    257    259    275    262    245    255    261    254 

Lucembursko    720    864    935 1 241 1 254 1 192 1 173 1 148 

Malta      61      74      80      82      92    102    122    127 

Monako      39      35      40      48      64      54      51      51 

Nizozemské Antily      20      22      14      13      14      15      16      16 

Nizozemí 3 042 3 274 3 474 4 551 4 519 4 501 4 443 4 414 

Panama      72      78    108    162    170    190    199    203 

Seychelská republika    130    167    225    262    330    414    512    544 

Spojené arabské emiráty      97      97    133    162    184    214    225    222 

USA 1 888 2 021 2 135 2 545 2 635 2 750 2 903 2 866 

Celkem 7 583 8 510 9 296 11 489 11 818 12 196 12 676 12 632 

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIů196
 

Pozn.: ČEKIů v roce Ň01Ň rozší ila statistiky o další zem  ĚHongkong, Monako, 

Spojené arabské emirátyě, které se využívají v rámci mezinárodních da ových 

optimalizací. 

Vývoj od roku Ň006 do konce roku Ň01Ň naznačuje, že p esun českých podnikatelských 

subjekt  do da ových ráj  se stává čím dál populárn jším. Za posledních šest let se 
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zvedl o více než 67 %. Nejv tší r st byl zaznamenán na p elomu let Ň00Ř a Ň00ř, kdy 

na Českou republiku dopadla hospodá ská krize. Jednalo se celkem o 2 193 firem, které 

se p esunuly do n kterého z da ových ráj . Od té doby však trend pokračuje a efektivní 

da ová optimalizace hraje čím dál tím v tší roli. Za celý lo ský rok p esídlilo do 

p ízniv jšího podnikatelského prost edí celkem 480 tuzemských společností.  

Z posledních dostupných informací, které ČEKIů zve ejnila je z ejmé, že ve v tšin  

offshore center došlo v prvním čtvrtletí roku Ň01ň k poklesu o 49 firem. Nejv tší pokles 

byl zaznamenán v USů Ěň7 firemě, Nizozemí ĚŇř firemě a Lucembursku ĚŇ5 firemě. 

N které jurisdikce ovšem zaznamenaly zvýšený zájem. Nejvyšší p ír stek byl 

zaznamenán v Seychelské republice ĚňŇ firemě a na Kypru Ě15 firemě. K 31. 3. 2013 

bylo z offshore oblastí kontrolováno na 1Ň 632 společností. Číslo však nemusí být 

konečné. Databáze sleduje pouze ve ejn  dostupné informace a nepočítá se 

společnostmi se složit jší majetkovou strukturou. Skutečný počet firem tedy m že 

dosahovat i n kolikanásobn  více, než je oficiáln  zve ejn no.197
 

Z tabulky je z ejmé, že ve sledovaných letech pat ily mezi nejvyhledávan jší da ové 

ráje Nizozemí, USů, Kypr a Lucembursko. ůni Nizozemí ani Spojené státy americké 

však nejsou považovány za klasické da ové ráje, nicmén  spln ním určitých podmínek 

tak fungují. Mezi tyto podmínky pat í:  

 společnost nesmí být vlastn ná ani spoluvlastn ná občanem daného státu, 

 společnosti nesmí obchodovat s rezidenty daného státu, ani je zam stnávat, 

 nem že mít ani p íjmy z daného státu nebo da ové povinnosti.198
 

Hlavní výhodou registrace společnosti v USů je ta, že firmy mají daleko vyšší mín ní o 

společnostech se sídlem v USů než o společnostech registrovaných v n kterém 

z da ových ráj . 
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2 DA OVÉ RÁJE SV TA 

Následující kapitola je zam ena na charakteristiku vybraných da ových ráj . 

Rozhodující roli p i výb ru konkrétních da ových ráj  sehrály výsledky pr zkumu 

společnosti ČEKIů, které zobrazují nejoblíben jší da ové ráje a ty, které byly nejvíce 

využívány českými podnikatelskými subjekty v posledních letech.  

Da ové ráje lze rozd lit do skupin podle r zných kritérií. Tímto kritériem m že být 

rozdílný statut zem , politické z ízení, typ právního a soudního systému, m ny, 

devizové kontroly, druh  da ov  zvýhodn ných právnických osob, typ da ového 

režimu apod.199
 

Podle typu mohou být da ové ráje rozd leny nap íklad takto: 

 da ové ráje nejv tšího kalibru – neexistuje zde regulace, nevede se účetnictví, 

nespolupracují s vysp lými zem mi, p edpoklad praní špinavých pen z; 

 klasické da ové ráje – existence slabé regulace, nízké nároky na účetnictví; 

 vysp lé zem  – nap íklad Hong Kong, Nizozemí, Kypr, Lucembursko, 

Švýcarsko. 

Podle da ového režimu existují da ové ráje, kde: 

 neexistuje žádná forma p ímého zdan ní – nap íklad Nauru, 

 je aplikován teritoriální princip zdan ní – Bahamy, Panama, 

 n které podnikatelské jednotky jsou vy aty ze zdan ní – Gibraltar a Jersey.
200

 

V d sledku toho, že n které zem  by podle r zných hledisek mohly spadat do více 

kategorií, jsem se rozhodla rozčlenit da ové ráje podle zem pisného hlediska. 

Všeobecn  lze da ové ráje rozd lit podle zem pisné p íslušnosti do čty  teritorií: 

 Karibik a Tichomo í (Bahamy, Belize, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, 

Kajmanské ostrovy, Cookovy ostrovy, Nauru, Panama, Vanuatu, atd.), 

 Evropa ĚGibraltar, Jersey, Ostrov Man, Švýcarsko, Nizozemí, Kypr, atd.), 

 Blízký východ a Asie (Mauricius, Dubaj, Seychely, Hong Kong a další). 
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Obrázek 2: Da ové ráje sv ta201
 

V oblasti Karibiku a Tichomo í jsou charakterizovány Britské Panenské ostrovy, 

Panama. V evropské oblasti je charakterizováno Nizozemí a Kypr. Na Blízkém východ  

a v ůsii je popsána Seychelská republika a Hong Kong.  

V následujících kapitolách jsou charakterizovány jednotlivé da ové ráje. Každá zem  je 

charakterizována z obecného a geografického hlediska, dále jsou uvedeny základní 

informace o stavu ekonomiky, zejména o struktu e p íjm  státního rozpočtu. Obsahem 

jsou také obchodní společnosti, které lze v dané jurisdikci založit a jež jsou nejčast ji 

využívány k offshore podnikání. Následuje systém zdan ní t chto společností z pohledu 

offshore podnikání a smlouvy o zamezení dvojího zdan ní a vým n  informací 

s Českou republikou a ostatními státy. 

2.1   Da ové ráje Karibiku a Tichomo í  

Mezi jednotlivými da ovými ráji panuje velká konkurence. Celosv tové prvenství však 

drží oblast Karibských ostrov , zejména Britské Panenské ostrovy, Panama, Kajmanské 
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ostrovy, Bahamy, ostrovy Turcké a Caicoské, Svatý Vincent a Grenadiny. Pro svou 

stabilitu a p ehlednost zákon  pat í mezi nejoblíben jší oblasti. 202
 

2.1.1   Britské Panenské ostrovy 

Britské Panenské ostrovy Ědále jen BVIě jsou jedním ze zámo ských území Spojeného 

království Velké Británie. Skládají se zhruba z t iceti dvou ostrov  a ostr vk  

v severovýchodní části Karibského mo e, z nichž pouze dvacet je osídleno. Hlavní 

m sto Road Town se nachází na nejv tším ostrov  Tortora. Celkový počet obyvatel činí 

n co málo p es 23 tisíc a oficiální m nou je od roku 1ř64 americký dolar.203
 

Jurisdikce obecného práva vychází z anglického zvykového práva (common law). 

V čele je guvernér jmenovaný anglickou královnou, který je odpov dný za vn jší 

vztahy, vnit ní obranu a bezpečnost, občanskou a soudní správu Spojenému 

království.204
 

Ekonomika 

Ekonomika BVI je jednou z nejstabiln jších a nejvíce prosperujících ekonomik 

v Karibiku. Je závislá na p íjmech z cestovního ruchu, které tvo í asi Ň1 % státních 

p íjm , a na p íjmech z finančního sektoru, které p ináší dalších 50 % p íjm  Ěznačné 

p íjmy generují z izovací poplatkyě, což dohromady tvo í více než 70 % p íjm  státního 

rozpočtu.
205

 

Od poloviny Ř0. let minulého století nabízí BVI registraci offshore společností a širokou 

škálu finančních služeb zejména pro podnikání. Počet aktivních společností zde 

registrovaných v roce 2011 bylo 459 ň64, což je velmi p sobivé na tak malou 

ekonomiku. Pokud má společnost p íjmy z BVI musí se zaregistrovat u komisa e. 

Zákon však neukládá povinnost poskytovat orgán m p i registraci informace týkající se 

vlastnictví nebo vlastnických vztah . Tamní regulační zákon nevyžaduje seznam všech 
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akcioná  a skutečných vlastník  ani co se týká trustových společností, bankovních a 

pojišťovacích společností, poskytování pen žních služeb nebo investování. 206
 

V posledních letech se ostrovy staly jedním z hlavních mezinárodních pojišťovacích 

center. Krom  pojišt ní zde m žeme najít silnou základnu pro dopl kové služby, 

jakými jsou mezinárodn  renomované advokátní kancelá e a společnosti zabývající se 

účetnictvím. 

Obchodní společnosti 

Na Britských Panenských ostrovech lze založit p t r zných typ  společností. 

Partnership, trust, banku, pojišťovnu a IBC společnost. Jedinou výjimkou, která není 

podle tamního práva podporována je založení nadace. Všechny společnosti jsou 

povinny udržovat své sídlo na BVI, mít zde registrovaného agenta a udržovat 

aktualizované informace identifikující její členy v kancelá i svého registrovaného 

agenta.
207

 

Nejčast jším typem zahraniční společnosti, který se zde vyskytuje je IBC společnost. 

Obvykle se jedná o soukromou akciovou společnost. Jejich populárnost a rozší enost je 

dána administrativní jednoduchostí Ěrychlé schvalováníě, pružností, neexistencí 

devizových kontrol a uznáním ze strany mezinárodních společenství. Právní úprava 

vychází z International Business Companies Act z roku 1řŘ4, jenž byl n kolikrát 

aktualizován. D ležitou zm nou jedné z posledních novel bylo, že akcie na majitele 

Ědoručiteleě v listinné podob  jsou nadále povoleny pouze s podmínkou registrace 

majitele u autorizovaného zprost edkovatele, který zaznamenává totožnost jejich 

majitele.
208

  

Mezi zákonné povinnosti, které musí mezinárodní obchodní společnost splnit, je 

jmenování editele do ň0 dn  od založení společnosti. ůkcioná em nemusí být rezident 

BVI ani nemusí mít státní občanství. Není povinný audit, ani setkání akcioná  na BVI. 

Registr firem není ve ejn  p ístupný a jména akcioná  a editel  jsou známa pouze 
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registračnímu agentovi. Jedinými ve ejnými dokumenty jsou zakládací listina a 

stanovy.
209

 

Tyto společnosti nesmí obchodovat s rezidenty BVI, vlastnit nemovitosti, s výjimkou 

vlastního sídla, dále nesmí podnikat v oblasti, jež je vázána na ud lení zvláštní licence 

od vlády (bankovní, pojišťovací činnosti nebo trusty).
210

 

Tabulka 2: Podmínky pro založení IBC na BVI211
 

Podmínky pro založení IBC   

Základní kapitál 50 000 USD 

Minimáln  splacený ZK 1 USD 

Časová náročnost založení 2 dny 

Registr jednatel  a akcioná  ve ejn  p ístupný Ne 

Minimální počet jednatel  1 

Zdan ní p íjm  společnosti Ne 

Minimální paušální roční poplatek  350 USD 

Požadovaný registrovaný agent/sídlo Ano/Ano 

Požadované vedení účetnictví Ano 

Na konci roku Ň01Ň byly na BVI novelizovány zákony, na základ  kterých jsou 

společnosti povinné uchovávat účetní záznamy po dobu alespo  p ti let.212
 

Zdan ní 

Do roku Ň005 vybíraly BVI da  z p íjm  u všech společností. Od roku Ň005 došlo ke 

zm n  a da ové sazby pro fyzické i právnické osoby, kdy byla sazba stanovena na  

0 %. Místo toho byla stanovena da  ze mzdy ve výši 14 %, kdy 6 % platí zam stnanec a 

zbytek zam stnavatel. Prvních 10 000 USD je od dan  osvobozeno.213
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Následující tabulka zobrazuje zdan ní uplat ované na Britských Panenských ostrovech 

v roce Ň01ň pro společnosti výhradn  se zahraničními p íjmy.  

Tabulka 3: Zdan ní na Britských Panenských ostrovech214
 

Zdan ní IBC společnosti 

Základ dan  Ne 

Zdanitelný p íjem Ne 

Zdan ní dividend Ne 

Sazba 0 % 

Minimální sazba dan  Ne 

Režim holdingová společnost Ne 

Srážková da  

Dividendy Ne 

Licenční poplatky Ne 

Úroky Ne 

Da  z p idané hodnoty 

DPH Ne 

Sazba  - 

Z tabulky vyplývá, že zde nejsou zda ovány dividendy, úroky, renty, tantiémy a jiné 

platby nerezidentním osobám žijícím mimo ostrovy. Totéž platí pro kapitálové zisky 

z akcií, obligací a jiných cenných papír . IBC jsou povinny platit pouze roční 

poplatek.
215

 

Úroky na BVI nepodléhají srážkové dani. BVI implementovaly sm rnici EU o zdan ní 

úspor, kdy p i výplat  úroky rezident m členských stát  EU bude docházet 

k automatické vým n  informací s da ovým orgánem p íslušného stát  v ohledu 

identifikace skutečného vlastníka a platby.216
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Mezinárodní spolupráce 

Stejn  jako všechna vysp lá finanční centra mají i Britské Panenské ostrovy svého 

nezávislého regulátora, Komise pro finanční služby Britských Panenských ostrov  (BVI 

Financial Services Commissioně, a jsou uznávány Karibským finančním akčním 

výborem ĚCFůTFě, Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry ĚIOSCOě a 

Organizací pro hospodá skou spolupráci a rozvoj.217
 

BVI mají uzav eny dohodu o vzájemné právní pomoci se Spojenými státy americkými. 

V roce 2000 v d sledku tlaku ze strany OECD a Fóra pro finanční stabilitu v G7 se 

Britské Panenské ostrovy rozhodly upravit místní legislativu, týkající se pravidelného 

p ístupu k informacím v rámci státu. Rozhodly se také usilovat o odbourání 

nepr hlednosti IBC společností tím, že začaly vyžadovat údaje o editelích, 

zaznamenávaných v obchodním rejst íku a omezily anonymitu akcií na doručitele tím, 

že tyto akcie musí být uloženy u licencovaných finančních institucí pod jménem 

skutečného vlastníka. 

Pro zvýšení transparentnosti a snížení potenciálu pro zneužívání v p ípadech da ových 

únik  a praní špinavých pen z se vláda rozhodla z ídit finanční vyšet ovací agenturu, 

jejíž hlavním cílem je zkoumat odv tví finančních služeb. Dalším krokem bylo 

rozhodnutí o uzav ení n kolika smluv o zamezení dvojího zdan ní a dohod o vým n  

informací.218
 

Kv li tlaku ze strany OECD, která v boji proti netransparentnosti offshore oblastí 

oznámila vydání černé, šedé a bílé listiny nespolupracujících zemí, uzav ely BVI adu 

smluv o zamezení dvojího zdan ní a da ových dohod o vým n  informací (TIEA), 

celkem dvacet dva. Britské Panenské ostrovy mají uzav enou smlouvu o zamezení 

dvojího zdan ní s Velkou Británií, Japonskem a Švýcarskem. Da ové dohody o vým n  

informací umož ují vým nu informací nezbytných pro účely stanovení dan  poplatník  

smluvních stran, eventuáln  pro účely trestního ízení ve vztahu k da ovým delikt m. 

Na základ  t chto dohod lze získávat pot ebné informace bez ohledu na to, jestli tyto 

informace jsou drženy bankami či jinými finančními institucemi. Jednou z nich je také 
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dohoda o vým n  informací s Českou republikou, která vstoupila v platnost koncem 

roku 2012.
219

 

Dalším opat ením pro spln ní mezinárodních standard  byly na konci roku 2012 

novelizovány zákony, na základ  kterých jsou společnosti registrované na BVI povinné 

uchovávat účetní záznamy po dobu alespo  p ti let. Tyto záznamy mohou být uchovány 

kdekoliv na sv t , pokud se tak společnost rozhodne a nahlásí to registrovanému 

agentovi společnosti.220
 

V současné dob  mají Britské Panenské ostrovy uzav enu jednu smlouvu o zamezení 

dvojího zdan ní se Švýcarskem a Ňň dohod o vým n  informací. Britské Panenské 

ostrovy mají s Českou republikou uzav enu dohodu o vým n  informací, která vstoupila 

v platnost v prosinci 2012. Konkrétní smluvní zem  jsou zobrazeny v následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek 3: Dohody BVI o vým n  informací221
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Zem , které jsou vyznačeny modrou barvou, p edstavují členy Globálního fóra OECD 

ĚGlobal Forumě. Zelená šipka označuje dohodu s p íslušnou zemí, která spl uje 

mezinárodní standardy a šedá šipka p edstavuje dosud nep ezkoumané dohody.  

2.1.2   Panama 

Panamská republika se nachází mezi Kolumbií a Kostarikou. Počet obyvatel se 

pohybuje nad hranicí ň,5 milionu. Oficiálním jazykem je špan lština a v obchodních 

kruzích se používá zejména angličtina.222
 

Panama je konstituční republikou s demokraticky voleným prezidentem, který stojí v 

čele státu i vlády. Právní systém je založen na tradicích občanského práva, i p es to, že 

n které rysy obchodních p edpis  jsou ovlivn ny obecným právem.223
 

ůčkoliv má Panama nejvyšší HDP na obyvatele ve St ední ůmerice, asi 40 % obyvatel 

se i nadále utápí v chudob , jedná se p evážn  o domorodé obyvatelstvo. Chudoba 

p evládá i p es značné finanční p ísp vky, které v nuje vláda na sociální programy.224
 

Ekonomika 

Od získání nezávislosti v roce 1ř0ň se panamská ekonomika orientovala na vytvo ení 

právního rámce, který by usnad oval podnikání speciáln  v oblasti poskytování 

služeb.225
 

Ekonomika Panamské republiky je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik St ední 

ůmeriky. Výraznou složkou je odv tví služeb, které tvo í tém  Ř0 % HDP. Tyto služby 

jsou orientovány na bankovnictví, cestovní ruch, Panamský pr plav, Volnou zónu 

obchodu Colón, pojišťovnictví, kontejnerovou p epravu, registraci lodí, turistiku a 

zdravotnické služby.
226
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Zóna volného obchodu Colón byla vytvo ena v roce 1ř4Ř a je nejv tším a nejstarším 

svobodným pásmem na západní polokouli. Panama má také nejv tší lodní registr na 

sv t  co do počtu registrovaných lodí.227
 

Dobrá hospodá ská situace vyplývá také z m nové stability a používání dolaru jako 

národní m ny. Panama je značn  atraktivní pro rozsáhlé finanční transakce nejen 

z d vodu m ny, ale také poskytovaných obchodních pobídek, výhodné da ové 

legislativy a liberálních obchodních zákon . Díky americkému dolaru se Panama stala 

jedním z nejv tších bankovních systém  st ední ůmeriky.228
 

Obchodní společnosti 

Panamské zákony umož ují založení n kolika typ  společností, které lze využít pro 

podnikání a správu majetku. Mezi nejznám jší formy pat í akciová společnost 

ĚSociedad ůnónima - Sůě a společnost s ručením omezeným ĚSociedad de 

responsabilidad Limitada - SRL). Oba tyto typy jsou obdobné české legislativ , kdy 

odpov dnost akcioná  je omezena na hodnotu jejich akcií, a odpov dnost společníka 

ze SRL je omezena jeho kapitálovou účastí. Také mohou být vytvo eny soukromé 

zájmové nadace, trusty, fondy, general partnership a limited liability partnership.
229

 

Pro offshore činnosti jsou zde využívány společnosti s názvem Nerezidentní společnosti 

(Non-resident Company), které mohou podnikat v Panam  za p edpokladu, že 

p íslušným ú ad m dodají zakladatelskou smlouvu, kopii posledních účetních výkaz  a 

osv dčení od panamského konzula, či konzula jiné zem , že společnost odpovídá 

právním p edpis m místa svého vzniku.230
 

Offshore společnosti nemohou podnikat v sektoru bankovnictví, pojišťovnictví, ízení 

investičních a jiných fond  ani podnikat v oblastech, na které se vztahuje ud lení 

licence. 

Podmínkou založení společnosti je registrovaný agent. Podle zákona není požadováno 

konání valného shromážd ní na území Panamy a m že se konat kdekoliv na sv t . 
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Právní ád umož uje vydání akcií na majitele, ale tyto akcie v listinné podob  nesmí 

fyzicky opustit území Panamy a musí být uloženy u notá e nebo autorizovaného 

depozitá e. Tyto akcie však nesmí být nabízeny panamské ve ejnosti.231
 

Tabulka 4: Podmínky pro založení Nerezidentní společnosti v Panam 232
 

Podmínky pro založení Nerezidentní společnosti   

Základní kapitál 10 000 USD 

Minimáln  splacený ZK 1 USD 

Časová náročnost založení 2 dny 

Registr jednatel  a akcioná  ve ejn  p ístupný Ano 

Minimální počet jednatel  3 

Zdan ní p íjm  společnosti Ne 

Minimální paušální roční poplatek  300 USD 

Požadovaný registrovaný agent/sídlo Ano/Ano 

Požadované vedení účetnictví Ano 

Vedení účetnictví a p edkládání da ových p iznání je požadováno pouze v p ípad  

společností, které mají p íjmy ze zdroj  na území Panamy. Ostatní společnosti nemusí 

ú ad m p edkládat jakékoliv výkazy. Vedení účetnictví lze provád t kdekoli na sv t .233
 

Sv toznámé jsou také panamské soukromé nadace, jež se jeví jako prvot ídní právní 

ochrana majetku. Pravidla jsou obdobná jako pro b žné společnosti a zdan ní je taktéž 

založeno na teritoriální bázi. Pokud se majetek skládá z aktiv mimo území Panamy a 

p íjmy nepochází z panamských zdroj , je nadace od zdan ní zcela osvobozena. 

Povinností je pouze úhrada ročního paušálního poplatku. Forma nadace podle panamské 

jurisdikce odpovídá tomu, co bylo popsáno již v teoretické části Ěviz. kapitola 1.ň.4ě. 

Zdan ní 

Panama má dob e rozvinutý p íjmový da ový systém, který je založen na teritoriální 

bázi. Zdanitelné jsou p íjmy, které pochází ze zdroj  na území Panamy, zatímco 

společnost s výhradn  zahraničními p íjmy dani nepodléhají. Ne z d vodu, že by byly 
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osvobozeny, nýbrž nejsou p edm tem dan . Da  z p íjm  ze zdroj  na území Panamy 

se počítá z výše čistých výnos  jednotlivce, firmy a dalších subjekt , jako nap íklad 

trusty a soukromé nadace.  

V roce 2005 byl také zaveden systém srážkové dan , který se týká plateb výnos  ze 

zdroj  na území Panamy zahraničním p íjemc m. Jedná se o p íjmy týkající se práv 

duševního vlastnictví, licenční poplatky, know-how, apod.
234

 

Následující tabulka zobrazuje zdan ní Nerezidentní společnosti s p íjmy výhradn  ze 

zahraničních zdroj . 

Tabulka 5: Zdan ní Nerezidentní společnosti v Panam 235
 

Zdan ní Nerezidentní společnosti 

Základ dan  Ne 

Zdanitelný p íjem Ne 

Zdan ní dividend 5 % 

Sazba 0 % 

Minimální sazba dan  Ne 

Režim holdingová společnost Ne 

Srážková da  

Dividendy 10 % 

Licenční poplatky 0 %, 12,5 % 

Úroky 0 %, 12,5 % 

Da  z p idané hodnoty 

DPH Ne 

Sazba  - 

Nerezidentní společnosti jsou osvobozeny od veškerých daní za p edpokladu, že 

podnikatelská činnost probíhá mimo panamské území. Tyto společnosti nemusí podávat 

da ové p iznání, nemají p id lené DIČ a neplatí DPH. 
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Vyplácené dividendy podléhají 10% srážkové dani, v p ípad  akcií na doručitele je 

srážková da  stanovena ve výši Ň0 %. Společnosti, které jsou umíst né v bezcelních 

zónách, platí srážkovou da  ve výši 5 %. 

Úroky a licenční poplatky podléhají srážkové dani pouze v p ípad , že jejich p íjemcem 

je rezident Panamy. Licenční poplatky a úroky vyplácené rezident m Panamy podléhají 

1Ň,5% srážkové dani. 

Da  z p idané hodnoty je v Panam  nazvána Impuesto la Transferencia de bienes 

Corporales Muebles y Prestación de Servicios, zkrácen  ITBMS. Do roku 2005 byly 

všechny společnosti osvobozeny od dan  z p idané hodnoty. Od roku Ň005 začala 

panamská da ová správa uplat ovat nový zákon a osvobození od DPH bylo zrušeno. 

Placení DPH se však týká výhradn  rezidentních společností. Podle nové úpravy byly 

zavedeny t i sazby DPH: 

 5 % - obecn  jsou to všechny transakce, které zahrnují p evod nebo p enos 

movitého majetku Ěkomodity a produktyě a poskytování služeb; 

 10 % - speciální sazba na ubytování a alkoholické nápoje; 

 15 % - tabák. 

Od dan  z p idané hodnoty jsou i nadále osvobozeny léky a léka ské služby, jídlo, ropa 

a další. Povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH mají společnosti, jejichž m síční 

p íjem p ekročí ň 000 USD nebo pokud roční p íjem p ekročí ň6 000 USD ze zdroj  na 

území Panamy.
236

 

Mezinárodní spolupráce 

V červnu roku Ň000 byla Panama označena organizací FůTF jako jeden z 15 

nespolupracujících da ových ráj  v boji proti praní špinavých pen z a byla umíst na na 

černou listinu. D sledkem toho se Panama rozhodla spolupracovat a p islíbila úpravu 

právních p edpis  tak, aby byla z černé listiny smazána. V roce 2001 se tak i stalo a 

Panama byla ze seznamu odstran na z d vodu značného úsilí, které vyvinula v rámci 

kodexu osv dčených postup  upravující praní špinavých pen z. V roce 2009 OECD 
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umístila Panamu na šedou listinu zemí, které se zavázaly k mezinárodním dohodnutým 

standard m da ové transparentnosti a vým ny informací.237
 

V roce Ň011 zahájila Panama vyjednávání dohod o zamezení dvojího zdan ní a smluv o 

vým n  informací ohledn  daní ĚTIEůě, z nichž v tšina byla sjednána v roce 2012. 

V současné dob  má Panama uzav eno celkem 15 smluv o zamezení dvojího zdan ní, 

z nichž čty i dosud nevstoupily v platnost, včetn  smlouvy s Českou republikou. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdan ní Panama uzav ela s Irskem Itálií, Špan lskem, 

Francií, Nizozemskem, Lucemburskem, Koreou a dalšími zem mi. Dále bylo sjednáno 

dev t smluv o vým n  informací, z nichž dosud vstoupila v platnost pouze dohoda 

s USů. TIEů dohody jsou sjednány nap íklad s Dánskem, Kanadou, Švédskem, 

Norskem, Finskem a dalšími zem mi.238
 

Následující obrázek zobrazuje, se kterými zem mi má Panama uzav eny dohody o 

vým n  informací. 

 

Obrázek 4: Dohody Panamy o vým n  informací239
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Zem , které jsou vyznačeny modrou barvou, p edstavují členy Globálního fóra OECD 

ĚGlobal Forumě. Zelená šipka označuje dohodu s p íslušnou zemí, která spl uje 

mezinárodní standardy a šedá šipka p edstavuje dosud nep ezkoumané dohody. 

Panama je členem mezinárodních organizací jako je Mezinárodní m nový fond, 

Sv tová obchodní organizace ĚWTOě, Organizace spojených národ  a G-77. G-77 je 

volná koalice rozvojových zemí p i OSN, která podporuje kolektivní ekonomické zájmy 

svých člen . 

2.2   Evropské da ové ráje 

Zatímco z celosv tového hlediska pat í mezi nejvyhledávan jší da ové ráje karibského 

a tichomo ského typu, z pohledu českých společností jsou to jednoznačn  da ové ráje 

evropské. Nejedná se o klasická offshore centra, spíše se jedná o onshore centra, která 

podnikatelským subjekt m poskytují mnohá zvýhodn ní. Využívání t chto zemí je 

zajímavé zejména z pohledu využití smluv o zamezení dvojího zdan ní, kdy se jako 

velmi atraktivní jeví Nizozemsko, Velká Británie a Kypr, které mají širokou síť smluv. 

V n kterých p ípadech umož ují tyto smlouvy významné da ové zvýhodn ní pro 

zahraniční subjekty. Tyto evropské zem  navíc mohou využít direktiv EU, které ješt  

umoc ují jejich výjimečnost z pohledu da ového plánování. 

2.2.1   Nizozemí 

Nizozemské království je konstituční monarchií, ale politická moc spočívá na 

demokraticky zvoleném parlamentu. Nachází se v severozápadní Evrop  a pod jeho 

záštitou jsou také t i karibské ostr vky – Bonnaire, Sint Eustatius, Saba, které byly p ed 

rokem Ň010 spojeny a vystupovaly společn  pod názvem Nizozemské ůntily. Součástí 

Nizozemského království jsou závislé oblasti ůruba, Curacao a Sint Maarten, které jsou 

do značné míry samosprávné a legislativn  i da ov  nezávislé. Obrana a zahraniční 

vztahy jsou záležitostmi království. 

Nizozemí je rozd leno do 1Ň správních oblastí Ěprovinciíě a hlavním m stem je 

Amsterdam. Počet obyvatel se pohybuje mezi 16,5 a 17 miliony. Oficiálním jazykem je 

nizozemština, kterou mluví drtivá v tšina obyvatel. Dalším oficiálním jazykem je 

fríština, kterou se mluví zejména v severní provincii Frísko. 
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Právní systém je založen na kontinentálním právu, je pod ízen právu Evropské unie a 

nizozemská legislativa je od n j odvozována. Na ízení EU mají p ímý účinek a 

sm rnice EU musí být transponována prost ednictvím nizozemských právních p edpis . 

Dalšími hlavními prameny práva je ústava, zákony p ijaté parlamentem, vyhlášky a 

ministerská na ízení. 240
 

Nizozemí je považováno za jednu z nejrespektovan jších jurisdikcí s velmi stabilním 

právním prost edím. Na společnost se sídlem v Nizozemí je v obchodním a finančním 

sv t  upírán pohled jako na společnost s vysokou mírou prestiže. 

Ekonomika 

Nizozemí je malou otev enou ekonomikou, která v roce Ň01Ň dosáhla HDP ve výši 

70ř,5 miliard USD, což odpovídá Ň4. místu ve sv tovém žeb íčku. Nejv tší část, zhruba 

7Ň % HDP, je tvo eno sektorem služeb, dále zhruba Ň5 % tvo í sektor pr myslu a 

zem d lství. Nizozemí je ř. nejv tším vývozcem na sv t  a vyváží zejména do 

N mecka, Belgie, Francie a Velké Británie. Nejvýznamn jším obchodním partnerem 

pro Nizozemí je N mecko. Nizozemí disponuje také nejv tším p ístavem v celé Evrop , 

kterým je Rotterdam.
241

 

Nizozemská ekonomika je známá pro sv j stabilní pr mysl, st edn  vysokou 

nezam stnanost a inflaci, značný p ebytek obchodní bilance a d ležitou roli v EU. 

Pr myslová činnost se zabývá zejména potraviná stvím, chemickým pr myslem a 

zušlechťováním ropy. Zem d lství je vysoce mechanizované a poskytuje velké 

p ebytky pro vývoz. 

Po 26 letech nep etržitého ekonomického r stu – holandská ekonomika vysoce závislá 

na mezinárodním finančním sektoru a mezinárodním obchodu – dopadla finanční krize i 

na Nizozemí a finanční sektor utrp l výrazné ztráty zejména díky tomu, že nizozemské 

banky m ly hypotéky kryty americkými cennými papíry. V roce Ň00Ř vláda znárodnila 

dv  banky a poskytla finanční injekci ve výši n kolika miliard dolar  do finančních 

institucí, s cílem zabránit dalšímu zhoršování tohoto sektoru. Vláda také usilovala o 
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posílení domácí ekonomiky zrychlením infrastrukturních program , které nabízí da ové 

úlevy a rozší ení vývozních úv r .242
 

Nizozemí má moderní a rozvinutý finanční sektor, který p ispívá 6 – 7 % k HDP. 

Finanční servis je regulován podle modelu Twin Peaks. Tento model je založen na 

dvojici regulátor , kte í vykonávají jednotný dohled. Prvním regulátorem je centrální 

banka ĚDe Nederlandsche Bankě a druhým regulátorem je ú ad pro dohled nad 

finančními trhy Ěůuthority for the Financial Markets - ůFMě. Pod dohledem centrální 

banky jsou banky, pojišťovny, penzijní fondy, sm nárny a kancelá e zabývající se 

transferem pen z. ůFM dohlíží p ibližn  na 14 000 finančních institucí, z nichž v tšina 

(zhruba 10 000ě jsou poskytovatelé finančních služeb. Oba tito reguláto i dohlíží i na 

finanční sektor v karibském Nizozemí.243
 

Obchodní společnosti 

Vznik, správa a zánik podnikatelských subjekt  se v Nizozemí ídí občanským 

zákoníkem a zákonem o obchodním rejst íku z roku Ň007. Právnické osoby mohou mít 

formu soukromé společnosti s ručením omezeným (Besloten Vennootschap met 

Beperkte Aansprakelijkheid – BV), akciové společnosti (Naamloze Vennootschap – 

NV), evropské společnosti, sdružení, družstva nebo nadace. Vznik právnické osoby je 

vázán na zakladatelskou smlouvu ov enou notá em. 

V obchodním rejst íku jsou povinn  registrovány všechny podniky a právnické osoby. 

Informace v obchodním rejst íku jsou dostupné ve ejnosti a online p ístupné jsou po 

zaplacení poplatku.244
 

Soukromé společnosti s ručením omezeným ĚBVě mohou být založeny jednou nebo více 

fyzickými nebo právnickými osobami. Ve své podstat  se jedná o podstatu české 

společnosti s ručením omezeným. Základní kapitál je rozvržen na obchodní podíly, jeho 

minimální výše je 1Ř 000 EUR a nemusí mít podobu pouze hotovostní.245
 

                                                 
242

 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Europe: Netherlands. [online]. [cit. 2013-04-25]. 
243

 OECD (2011), Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer 

Reviews: The Netherlands 2011, s. 15. 
244

 tamtéž, s. Ň1. 
245

 tamtéž, s. Ňň. 



 

 

82 

Zahraniční společnosti mohou na území podnikat bez založení společnosti, avšak musí 

být zapsány v obchodním rejst íku. Informace o vlastnictví nejsou součástí zápisu 

v obchodním rejst íku. K ň1. 1Ň. Ň00ř byl počet zahraničních subjekt  registrovaných 

Hospodá skou komorou ve výši 6 905 společností, z nich 45 m lo své hlavní sídlo 

v Nizozemí. Skutečnost, zda je společnost rezidentem, je posuzována dle n kolika 

hledisek. Prvním hlediskem je skutečnost, zda společnost byla založena v Nizozemí. 

Nejd ležit jším hlediskem je skutečné místo vedení. Pokud společnost nebyla založena 

v Nizozemí, ale místo skutečného centrálního vedení je v Nizozemí, pak se považuje za 

da ového rezidenta246
 

Následující tabulka zobrazuje zdan ní da ového rezidenta Nizozemí.  

Tabulka 6: Podmínky pro založení BV247
 

Podmínky pro založení BV  

Základní kapitál 18 000 EUR 

Minimáln  splacený ZK 20 % vkladu 

Časová náročnost založení 1 – ň týdny 

Registr jednatel  a akcioná  ve ejn  p ístupný Ano 

Minimální počet jednatel  1 

Zdan ní p íjm  společnosti Ano 

Minimální paušální roční poplatek  Ne 

Požadovaný registrovaný agent/sídlo Ne/Ano 

Požadované vedení účetnictví Ano 

U akciových společností ĚNVě je vyžadován základní kapitál ve výši 45 000 EUR. 

Nejsou povoleny akcie na doručitele, pouze na jméno.  

Zdan ní 

Dan  jsou d ležitým p íjmem nizozemského státního rozpočtu. Mezi tyto dan  pat í 

dan  z p íjm , da  ze mzdy, da  z dividend, da  z p idané hodnoty, da  d dická a da  

darovací. 
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V Nizozemsku podléhají rezidentní společnosti dani z p íjm  právnických osob 

z celosv tových zisk . Společnost, která je da ovým nerezidentem podléhá korporátní 

dani prost ednictvím vzniku stálé provozovny nebo stálého zástupce a také podstatným 

podílem na společnosti se sídlem v Nizozemsku nebo nizozemské nemovitosti. Všechny 

náklady, které se týkají podnikání, jsou odčitatelné od základu dan . 

Soukromé společnosti s ručením omezeným a ve ejné akciové společnosti podléhají 

progresivnímu zdan ní. Zisk do Ň00 000 EUR je dan n Ň0 % a zisky vyšší jsou zdan ny 

Ň5 %. P ijaté dividendy a kapitálové zisky odvozené od akcií jsou osvobozeny. 

Dividendy vyplácené rezidentní společností podléhají 15% srážkové dani, ale po 

aplikaci smluv o zamezení dvojího zdan ní je tato sazba často snížena. 

Úroky, licenční poplatky a úhrady zisk  stálé provozovny své zahraniční centrále 

nepodléhají žádné srážkové dani.248
 

Tabulka 7: Zdan ní BV v Nizozemí249
 

Zdan ní BV 

Základ dan  Ano  

Zdanitelný p íjem Ano 

Zdan ní dividend Ne 

Sazba 20 %, 25 % 

Minimální sazba dan  Ne 

Režim holdingová společnost Ano 

Srážková da  

Dividendy 15 % 

Licenční poplatky Ne 

Úroky Ne 

Da  z p idané hodnoty 

DPH Ano 

Sazba  21 % 
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Základní sazba dan  z p idané hodnoty je Ň1 %, snížené sazb  6 % podléhá n které 

zboží a služby. Na rozdíl od mnoha jiných zemí neexistuje limitní výše p íjmu pro 

registraci k DPH. Plátcem DPH jsou všechny podnikatelské subjekty. V závislosti na 

výši splatného DPH je p iznání podáváno m síčn , čtvrtletn  nebo ročn .250
 

Nizozemská da ová legislativa obsahuje pro zahraniční investory adu velmi 

atraktivních prvk . Hlavním tahákem je osvobození v p ípad  kapitálové účasti 

(participation exemption), podle kterého jsou p ijímané dividendy nizozemských 

holdingových společností v d sledku svých kapitálových účastí, osvobozeny od dan  

z p íjm  právnických osob. Dani nepodléhají také kapitálové zisky z p ípadného 

prodeje t chto kapitálových účastí. Toto osvobození je však podmín no tím, že: 

 nizozemská společnost musí vlastnit alespo  5 % kapitálu společnosti, která 

dividendy vyplácí (podobné systémy v jiných zemích vyžadují mnohem vyšší 

procentní podílyě; 

 dce iná společnost musí mít základní kapitál rozd len na akcie; 

 akcie dce iné společnosti nesmí být nakoupeny jako krátkodobá investice. 

Pokud má dce iná společnost sídlo v zahraničí, jsou definovány dodatečné podmínky: 

 jestliže se jedná o kapitálovou účast ve společnosti nerezidentní v Nizozemí, 

musí tato dce iná společnost podléhat v zemi svého založení dani obdobné 

povahy, jako má nizozemská da  z p íjm  Ěnikoliv paušálnímu poplatku jako 

v p ípad  da ových ráj ě; 

 pokud je společnost usilující o osvobození nerezidentem, nesmí být účelem 

držby akcií pasivní nebo portfolio investice Ěinvestiční společnostě.251
 

P i spln ní výše uvedených podmínek, budou dividendové p íjmy od nizozemské 

rezidentní společnosti p ijaty bez aplikace srážkové dan  a dividendové p íjmy od 

zahraničních společností budou p ijaty bez sražené zahraniční dan  z dividend, která 

však podle p íslušných SZDZ bude buďto nulová nebo výrazn  redukovaná. Čím v tší 
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síť SZDZ, tím v tší vliv na snížení srážkové dan  z dividend vyplácených do zahraničí. 

Takto lze obdržet nap íklad nezdan né p íjmy z prodeje cenných papír  v zahraničí.252
 

Režim tamní holdingové společnosti umož uje také da ový odpočet výdaj , včetn  

úrok  z akvizičních úv r . Taková společnost je schopná nejen p ijímat nezdanitelné 

dividendy a kapitálové zisky ze svých dce iných společností, ale zárove  m že legáln  

odčítat výdaje, včetn  úrok  z úv r . Odpočet úrok  je omezen určitými pravidly, ale 

ve své podstat  tento režim nabízí možnost vytvo it da ovou ztrátu a v konečném 

d sledku m že být výsledná splatná da  velmi nízká nebo dokonce nulová.253
 

Je zajímavé, že p es tlak ze strany ostatních stát  nep ikročilo Nizozemsko k úprav  

svého da ového zákonodárství, což by ztížilo mezinárodním holding m profitovat ze 

smluv uzav ených mezi Nizozemskem a dalšími státy. Naopak také další zem  

Ěnap íklad Špan lskoě p ijaly podobnou legislativu s cílem p ilákat velké společnosti.254
 

V Nizozemí sídlí nap íklad skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, firmy 

miliardá e Karla Komárka, investiční skupina BXR Group Zde ka Bakaly atd.255
  

Mezinárodní spolupráce 

Nizozemí je zakládajícím členem Evropské unie a Severoatlantické aliance ĚNůTOě. Je 

také členem OECD, Sv tové obchodní organizace ĚWTOě, Mezinárodního m nového 

fondu, Sv tové banky, Organizace spojených národ  ĚOSNě, Organizace pro bezpečnost 

a spolupráci v Evrop  ĚOSCEě a Rady Evropy ĚCouncil of Europeě. Nizozemská území 

v Karibiku sice nejsou součástí EU, ale vztahují se na n  zvláštní ustanovení. V roce 

Ň00ř vstoupilo do Globálního fóra o transparentnosti a vým n  informací pro da ové 

účely.256
 

Nizozemská síť dvoustranných dohod o vým n  informací je široká a pokrývá nejen 

hlavní obchodní partnery Nizozemí. V současné dob  má Ňř smluv o vým n  informací 

(TIEA), z nichž pouze dv  zatím nevstoupily v platnost. Dále má Nizozemí sjednáno ř7 
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smluv o zamezení dvojího zdan ní, z nichž čty i nevstoupily v platnost, včetn  SZDZ 

s Českou republikou, která byla sjednána 15. íjna 2012.
257

 

Všechny zem , se kterými má Nizozemí uzav eny dohody o vým n  informací jsou 

zobrazeny v následujícím obrázku. Zem , které jsou vyznačeny modrou barvou, 

p edstavují členy Globálního fóra OECD ĚGlobal Forumě. Zelená šipka označuje 

dohodu s p íslušnou zemí, která spl uje mezinárodní standardy a šedá šipka p edstavuje 

dosud nep ezkoumané dohody. 

 

Obrázek 5: Dohody Nizozemí o vým n  informací258
 

Začátkem b ezna Ň01ň se ministerstvo financí vyjád ilo, že bude i nadále podporovat 

pozici zem  jako jurisdikce vhodné pro holdingové společnosti a jejich investiční 

aktivity. Ministerstvo hodlá nadále uzavírat nové smlouvy o zamezení dvojího zdan ní, 

což by mohlo být vhodné k umisťování mate ských holdingových společností. 
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Nevýhodou jsou vysoké finanční náklady na založení mezinárodní struktury a 

v posledních letech i neustále se zvyšující administrativní náklady.259
 

2.2.2   Kypr 

Oficiálním názvem Kypru je Kyperská republika, která získala nezávislost v roce 1960. 

Ostrov Kypr je t etím nejv tším ostrovem ve St edomo í, situován na východní 

k ižovatce mezi Evropou, ůsií a ůfrikou. Kypr má asi 1,1 milionu obyvatel. Hlavním 

m stem je Nikósie, kde žije asi čtvrtina všech Kyp an . Oficiálním jazykem je ečtina a 

turečtina. V obchodním a vládním sektoru je hojn  využívána angličtina.260
 

Základem právní struktury je obecné právo, ale n které oblasti jsou založeny na 

systému práva občanského. N které platné zákony existují ješt  od doby, kdy byl Kypr 

britskou kolonií. V tšina t chto práv však již byla nahrazena novými právními p edpisy.  

Politický systém je založen na modelu západních demokracií. V čele republiky stojí 

prezident, který je volen na p tileté funkční období. Výkonným orgánem vlády je Rada 

ministr , kterou jmenuje prezident a která je odpov dná za správu všech záležitostí. 

Zákonodárná moc je v rukou poslanecké sn movny.261
 

Ekonomika 

Ekonomika Kypru je závislá zejména na sektoru služeb, jenž tvo í více než Ř1 % 

hrubého domácího produktu. Zbytková část je tvo ena pr myslem (cca 16 %) a 

zem d lstvím. P íjmy ze sektoru služeb se skládají hlavn  z p íjm  cestovního ruchu, 

bankovnictví, pojišťovnictví a dále z finančního, právního a obchodního poradenství.  

Finanční sektor je pod dohledem n kolika orgán . Hlavní funkci vykonává centrální 

banka ĚCentral Bank of Cyprusě, která dohlíží na banky s cílem podporovat a regulovat 

hladké fungování platebních systém  a zajišt ní stability finančního systému.262
 

Kyperské hospodá ství bylo výrazn  ovlivn no sv tovou hospodá skou krizí v roce 

Ň00ř a od té doby se neustále potýká s velkými problémy, jež vyústily až v situaci, kdy 
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se na začátku roku Ň01ň Kypr dostal na pokraj státního bankrotu. Tyto obrovské 

finanční problémy byly zp sobeny zejména hrozícím bankrotem ecka, kdy byli 

držitelé eckých dluhopis  nuceni odepsat polovinu jejich hodnoty. Tehdy ztratily 

kyperské banky aktiva v hodnot  asi 15 miliard EUR (viz. kapitola 1.6.3).
263

 

V současné dob  jedná Evropská unie s Kyprem o poskytnutí finanční pomoci, což je 

podmín no spln ním podmínek ze strany kyperské vlády, tedy část pen z si Kypr musí 

obstarat sám. Možností, která se nabízí a kterou v posledním období využila nejedna 

evropská vláda, je zvýšení daní. Prvním opat ením, které si kyperská vláda schválila, 

byla celková reorganizace bankovního sektoru a uvalení dan  na bankovní vklady. Zda 

Kypr toto kritérium splní či nikoliv však dosud není známo a jednání o posledních 

detailech neustále probíhají. Dalším opat ením, které se více než nabízí je zvyšování 

daní právnických a fyzických osob. Tímto krokem by si kyperská vláda spíše uškodila, 

než pomohla. Vyhnala by totiž ze zem  zahraniční investory, kte í jsou pro ni velmi 

d ležití. Osud Kypru jakožto da ového ráje je tedy značn  nejistý. 

Obchodní společnosti 

Kyperské právo umož uje založit n kolik typ  společností, od obchodních společností, 

p es general a limited partnership, trusty, nadace, až po pobočky zahraničních 

společností. 

Založení společnosti a další úpravy týkající se chodu společností jsou upraveny 

úst edním právním p edpisem – zákonem o obchodních společnostech (The Companies 

Law). Podle tohoto práva mohou vzniknout dva typy společností: 

 akciová společnost – k 31. 12. 2011 jich bylo registrování celkem Ň5ň 925, 

 společnost s ručením omezeným – k témuž datu bylo registrováno ň0Ň 

společností.  

Společnosti mohou být buď soukromé nebo ve ejné. Soukromé společnosti ĚPrivate 

companyě mohou mít maximáln  50 člen  a nesmí dojít k ve ejnému úpisu akcií. 
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Ve ejná společnost je jakákoliv společnost, která není soukromou. Díky členství v EU 

mohou být na Kypru zakládány také evropské společnosti ĚSEě. 264
 

Všechny typy společností založené podle tamního zákona o obchodních společnostech 

jsou povinny registrovat své zakladatelské smlouvy a stanovy Ěpokud existujíě u 

registrátora společností, který tyto dokumenty uchovává. Dále je společnost povinna 

minimáln  jednou ročn  p edkládat výkazy, které se uve ej ují v obchodním 

rejst íku.265
 

Tabulka 8: Podmínky pro založení Private Limited na Kypru266
 

Podmínky pro založení Private Limited  

Základní kapitál 5 000 EUR 

Minimáln  splacený ZK 1 000 EUR 

Časová náročnost založení 5 dní 

Registr jednatel  a akcioná  ve ejn  p ístupný Ano 

Minimální počet jednatel  1 (max. 50) 

Zdan ní p íjm  společnosti Ano 

Minimální paušální roční poplatek  350 EUR 

Požadovaný registrovaný agent/sídlo Ano/Ano 

Požadované vedení účetnictví Ano 

Není striktn  stanoveno, že místo setkávání musí být na Kypru, v podstat  m že konat 

kdekoliv na sv t , ale pro výhody vyplývající z da ového rezidentství je vhodné využít 

Kypr. Mezi další povinnosti pat í p íprava pravidelné účetní záv rky a povinnost auditu 

od místního auditora.267
 

Zdan ní 

Kyperský da ový systém prošel rozsáhlou reformou, která vstoupila v platnost v roce 

2003. Hlavním cílem této reformy bylo spln ní maastrichtských kritérií povinných pro 

vstup do EU, kdy Rada EU vydala stanovisko, aby kyperská vláda učinila opat ení na 
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odstran ní nadm rného schodku. Dalším cílem byl soulad s Kodexem chování EU pro 

zda ování podnik  a harmonizace pravidel s EU. Proti vstupu Kypru do EU stála také 

zpráva OECD z roku 1řřŘ, kdy byl Kypr označen za stát se škodlivou da ovou 

konkurencí. S reformou roku Ň00ň byl da ový offshore režim zrušen Ězrušena možnost 

založení IBC společnostiě a zaveden da ový režim na bázi rezidentství. Tato revize 

da ového režimu a p istoupení k EU zp sobily, že Kypr se jako da ový smluvní partner 

stal atraktivn jším víc než kdy p edtím. Velký zájem byl vyvolán také tím, že vnímání 

Kypru jako da ového ráje se zm nilo a je na n j pohlíženo jako na standardní 

evropskou ekonomiku. I p es veškerá legislativní opat ení z stává Kypr i nadále 

p átelský k podnikatel m, i když ostatní evropské zem  se snaží da ové podmínky spíše 

zp ís ovat. 

P edm tem dan  jsou tedy rezidentské společnosti, jejichž efektivní ízení a kontrola 

probíhá na Kypru. Zdan ny jsou celosv tové p íjmy, a to jak ze zdroj  na území Kypru, 

tak ze zdroj  mimo Kypr, což se týká určitých p íjm  z investování. Sazba dan  

rezidentské společnosti je stanovena ve výši 10 %. Od da ových rezident  je 

vyžadováno roční p iznání dan  z p íjm . Roční da ová p iznání vyžadují, aby 

společnosti Ěvčetn  zahraničních společnostíě oznamovaly zm ny ve vlastnictví, ke 

kterým došlo, bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické či právnické osoby. I p es to, že 

Kypr už nem že nabídnout podmínky srovnatelné s klasickým da ovým rájem, nabízí 

zdan ní právnických osob na nejnižší úrovni v Evropské unii. To je hlavním d vodem 

pro tak velkou oblíbenost v očích podnikatelských subjekt . 

Nerezidentské Ězahraničníě společnosti, jejichž efektivní ízení a kontrola neprobíhají na 

Kypru, nejsou podrobeny dani z p íjm  právnických osob, ale podléhají dani z p íjm  

ze zdroj  na území Kypru. V t chto p ípadech se jedná nap íklad o vznik stálé 

provozovny.
268

 

Podle tamní da ové legislativy vedou od roku Ň010 da ové ú ady registr plátc  dan . 

Obchodní společnosti jsou povinny se zaregistrovat a je jim p i azeno da ové 

identifikační číslo. Povinnost registrace mají společnosti založené podle tamní 

legislativy, ale i zahraniční společnosti Ěnap íklad pobočky zahraničních firemě 
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založené podle cizího práva. Zahraniční společnosti podléhají zdan ní podle toho, zda 

jsou rezidenty či nikoliv. 269
 

Dále jsou zde vybírány další dan  jako nap íklad dan  z kapitálových výnos  a prodeje 

nemovitého majetku, dan  z p idané hodnoty a kolkovné. 

Z d vodu výhodnosti, které s sebou p ináší da ové rezidentství Ě10% zdan níě, 

zobrazuje následující tabulka zdan ní da ového rezidenta se sídlem a skutečným 

místem vedení na Kypru. 

Tabulka 9: Zdan ní Private Limited na Kypru270
 

Zdan ní na Kypru 

Základ dan  Ano  

Zdanitelný p íjem Ano 

Zdan ní dividend Ne 

Sazba 10 % 

Minimální sazba dan  Ne 

Režim holdingová společnost Ne 

Srážková da  

Dividendy Ne 

Licenční poplatky Ne 

Úroky Ne 

Da  z p idané hodnoty 

DPH Ano 

Sazba  5 %, 8 %, 17 % 

Speciální režim pro holdingové společnosti neexistuje, nicmén  výnosy z dividend a 

kapitálových zisk  jsou obecn  od dan  osvobozeny. Da  z kapitálových výnos  ve 

výši Ň0 % je uvalena na zisky odvozené z prodeje nemovitého majetku umíst ného na 

Kypru.
 271
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Dividendy obdržené od rezidentské společnosti jsou osvobozeny od korporátní dan  bez 

ohledu na to, zda ten kdo je vyplácí, je rezidentem či nikoliv. Dividendy od kyperského 

rezidenta jsou osvobozeny i od zvláštního poplatku, tzv. Special Contribution for 

Defence Ězvláštní p ísp vek k posílení obranyě, pokud je vyplácí společnost, která 

funguje alespo  4 roky. Dividendy od kyperského nerezidenta jsou od tohoto poplatku 

taktéž osvobozeny, ale neplatí to v p ípad , kdy p íjmy nerezidenta, jež dividendy 

vyplácí, jsou p ímo či nep ímo tvo eny více než 50 % p íjmy z kapitálového majetku a 

tehdy, kdy zahraniční da ové zatížení nerezidenta je podstatn  nižší Ěmén  než 5 %ě než 

da ové zatížení společnosti na Kypru. Výše tohoto p ísp vku je závislá na druhu 

p íjmu. U dividend se jedná o Ň0 %, v p ípad  nájemného jsou to ň %. 

Srážková da  u licenčních poplatk  vyplácené rezidentem se liší podle toho, zda se 

jedná o odm nu za využití práv na území Kypru nebo mimo n j. Pokud se jedná o 

využití práv na území Kypru, pak je srážková da  stanovena ve výši 10 %. Pokud jsou 

licenční poplatky vypláceny za využití práv mimo Kyperskou republiku, jsou od 

srážkové dan  osvobozeny. 272
 

ůktivní úrokové výnosy, jsou výnosy p ímo vázány na vykonávanou živnost nebo 

činnost obchodní společnosti a jsou p edm tem da ové sazby ve výši 10 %. V p ípad , 

že by se jednalo o pasivní p íjmy, které nejsou spojeny s podnikatelskou činností, jsou 

od dan  z p íjm  osvobozeny, ale podléhají zvláštnímu poplatku k posílení obrany ve 

výši 15 %.
273

 

Da  z p idané hodnoty je vybírána z prodeje zboží, poskytování služeb a dovozu zboží 

ze zemí mimo EU. Základní sazba je stanovena ve výši 17 %, které podléhá všechno 

zboží a všechny služby, na které se nevztahuje snížená sazba nebo vyn tí z DPH. Po 

Lucembursku se jedná o druhou nejnižší sazbu DPH v Evropské unii. Dále existují dv  

snížené sazby ve výši 5 % a Ř %. Sazba 5 % je stanovena na potraviny, knihy, farmacii, 

osobní dopravu a vstupné na kulturní a sportovní akce. Sazbou Ř % jsou dan ny 

p edevším služby spojené s cestovním ruchem – hotelové a restaurační služby, námo ní 

a mezim stská doprava. 
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Povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH je stanovena ve výši 15 600 EUR. Da ová 

p iznání k DPH se podávají čtvrtletn , vždy do 10. druhého m síce po skončení 

p íslušného období.274
 

Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní smlouvy jsou uzavírány na základ  rozhodnutí Rady ministr  Ěnap íklad 

SZDZ) nebo je jejich uzav ení podmín no schválením Sn movny reprezentant . 

Schválení sn movnou je pot ebné p i rozhodnutích, které mají vyšší právní sílu, 

nap íklad p i zm n  vnitrostátních právních p edpis .275
 

Kypr se stal členem Evropské unie zárove  s Českou republikou, 1. kv tna Ň004. 

K tomuto datu se p ipojil k hospodá ské a m nové unii a euro jako svou národní m nu 

p ijal 1. ledna Ň00Ř.276
 

Smlouvy o zamezení dvojího zdan ní začal Kypr uzavírat záhy po vyhlášení 

nezávislosti. V 70. letech minulého století uzav el Kypr tyto dohody se svými hlavními 

obchodními partnery Velkou Británií, eckem a Itálií. Od té doby se síť SZDZ 

postupn  rozr stala, starší verze SZDZ byly aktualizovány a v současné dob  má Kypr 

uzav eno 50 t chto smluv, z nichž pouze šest zatím nenabylo právní moci. S Českou 

republikou byla smlouva o zamezení dvojího zdan ní sjednána v roce Ň011 a témže roce 

vstoupila v platnost.
277

 

Zem , se kterými má Kypr uzav eny smlouvy o zamezení dvojího zdan ní a dohody o 

vým n  informací, zobrazuje následující obrázek.  
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Obrázek 6: Dohody Kypru o vým n  informací278
 

Zem , které jsou vyznačeny modrou barvou, p edstavují členy Globálního fóra OECD 

ĚGlobal Forumě. Zelená šipka označuje dohodu s p íslušnou zemí, která spl uje 

mezinárodní standardy a šedá šipka p edstavuje dosud nep ezkoumané dohody.  

2.3   Da ové ráje Blízkého východu a Asie 

2.3.1   Hong Kong 

Hong Kong se nachází na jihovýchodním pob eží Číny a skládá se z pevninské části 

Číny a velkého množství ostrov . Hlavním m stem je Victoria, které leží na Hong Kong 

Island. Hong Kong je jedním z nejhust ji obydlených míst na sv t . V roce Ň010 činila 

hustota obyvatelstva 6,5 tisíce osob na kilometr čtvereční.279
 

Od roku 1řŘř až do roku 1řř7 byl Hong Kong pod vládou Velké Británie a Severního 

Irska, které ho m lo pronajaté od Číny na celých řř let. V roce 1řř7 podepsala Velká 

Británie dohodu s Čínskou lidovou republikou a Hong Kong se stal zvláštní 

administrativní oblastí (special administrative region), spadající pod vládu Čínské 
                                                 
278
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lidové republiky, s vysokým stupn m autonomie ve všech oblastech s výjimkou 

zahraničních v cí a obranných záležitostí. Byl dohodnut systém „jedna zem , dva 

systémy“, forma jakési ústavy, která vyplývá ze zákona Basic Law of the Hong Kong 

Special Administrative Region. Tato ústava byla p ijata Čínou, která se zárove  

zavázala, že stávající kapitalistický systém a zp sob života v Hong Kongu z stane na 

dalších 50 let nezm n n, a že bude zajišt no ekonomické a právní prost edí umož ující 

zachovat Hong Kong jako mezinárodní finanční centrum. 280
 

Ú edním jazykem je čínština a velmi používaná je i angličtina, zejména v obchodních a 

politických kruzích. Počet obyvatel se počítá na více než 7 milion . Oficiální m novou 

jednotkou je hongkongský dolar ĚHKD).
281

 

Právní systém je založen na zásadách britského zvykového práva ĚCommon Law) a na 

ústav  Basic Law, včetn  nezávislého soudnictví, v jehož čele stojí nejvyšší soud. 

Všechny systémy a politiky jsou založeny na ustanoveních ústavy Basic Law. 

Vnitrostátní zákony Čínské lidové republiky se nepoužívají, nejvyšší postavení 

v hierarchii právních p edpis  má Basic Law. Veškeré p ijaté zákony musí být 

oznámeny Stálému výboru Národního lidového kongresu ĚStanding Committee of the 

National People’s Congressě.282
  

Ekonomika 

Hong Kong je mezinárodním finančním centrem s volným tržním hospodá stvím, které 

je vysoce závislé na mezinárodním obchodu a financích. Typickým rysem je nízké 

zdan ní a minimální vládní intervence. Neexistují zde žádné kvóty nebo dumpingové 

zákony.  

Jako otev ená ekonomika byl i Hong Kong od roku Ň00Ř vystaven globálnímu 

ekonomickému zpomalení. I p es rostoucí integraci s Čínou Ěobchod, cestovní ruch, 

finanční vztahyě, která pomohla k počátečnímu oživení ekonomiky rychleji než se 
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očekávalo, pokles vývozu do eurozóny a USů ekonomiku Hong Kongu op t zpomalil. 

HDP v roce 2012 dosáhlo výše ň6ň,7 miliard USD.
283

 

Hong Kong zahrnuje integrovanou síť finančních institucí a trh , které poskytují 

širokou škálu produkt  a služeb pro místní a mezinárodní zákazníky a investory. Hong 

Kong na finanční krizi zareagoval opat eními týkajícími se zabezpečení bankovních 

vklad , posílení správního rámce a zajišt ní likvidity finančního systému.284
 

Nejvýznamn jším obchodním partnerem je jednoznačn  Čínská lidová republika, 

dalšími hlavními partnery jsou USů, Japonsko, Tchaj-wan, Singapur, N mecko, Indie, 

Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Thajsko a další. 285
 

V posledních letech zaznamenává Hong Kong obrovský nár st počtu turist  zejména 

z Číny. Tento nár st je d sledkem uvoln ní cestovních omezení Číny, které v roce 2012 

p ivedlo na území Hong Kongu ň4,ř milionu turist  oproti roku Ň001, kdy to bylo jen 

4,5 milionu.
286

  

Obchodní společnosti 

Právní systém vychází z anglického práva (Companies Ordinance) a nezná pojem 

mezinárodní obchodní společnosti ani jako rezidentní ani jako nerezidentní. Existuje 

n kolik typ  společnosti, které lze zde založit. Pat í sem ve ejné akciové společnosti, 

společnosti s ručením omezeným, general a limited partnership, trusty, nadace, živnosti 

a pobočky zahraničních společností. 

Nejčast jším typem společností, které jsou zde zakládány, jsou společnosti s ručením 

omezeným ĚPrivate Limited Company – Ltd.). Povoleny jsou kmenové akcie, prioritní 

akci a podíly s nebo bez hlasovacího práva. 287
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Společnosti založené podle tamního práva jsou ze zákona povinny se zaregistrovat a 

zve ej ovat výroční zprávy v obchodním rejst íku, kde jsou identifikováni vlastníci 

společnosti. Dále jsou povinné vést evidenci akcioná . 

Nerezidentské společnosti se sídlem podnikání v Hong Kongu mají taktéž povinnost se 

zaregistrovat v obchodním rejst íku a obchodní registrační kancelá i. Rejst ík manažer  

a akcioná  je ve ejný, ale údaje o vlastníkovi zve ejn ny nejsou. Neexistuje povinnost 

zve ej ovat informace o vlastnictví a da ová p iznání údaje o vlastnících neobsahují. 

Stejn  jako rezidentské společnosti jsou povinné vést evidenci akcioná .288
  

Podmínky pro založení Private Limited Company jsou zobrazeny v následující tabulce.  

Tabulka 10: Podmínky pro založení Private Limited Company v Hong Kongu289
 

Podmínky pro založení Private Limited Company  

Základní kapitál Není stanoven 

Minimáln  splacený ZK 1 HKD 

Časová náročnost založení 1 - 7 dní 

Registr jednatel  a akcioná  ve ejn  p ístupný Ano 

Minimální počet jednatel  1  

Zdan ní p íjm  společnosti Ne 

Minimální paušální roční poplatek  320 USD/ 65 USD 

Požadovaný registrovaný agent/sídlo Ano/Ano 

Požadované vedení účetnictví Ano 

Minimální výše základního kapitálu není stanovena. Jeho obvyklá výše je stanovena na 

1 300 USD nebo 10 000 HKD.  

Společnosti jsou povinny vést účetní záznamy v plném rozsahu, které mohou být 

uchovávány v sídle společnosti nebo kdekoliv jinde, podle uvážení editel . Účetní 

záznamy včetn  podkladové dokumentace musí být archivovány minimáln  sedm let. 

Každá společnost musí jmenovat auditora, které je členem Hongkongského institutu 
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certifikovaných ve ejných účetních a musí jmenovat tajemníka společnosti, který m že 

být fyzickou nebo právnickou osobou, podmínkou je trvalý pobyt v Hong Kongu.
290

 

Soukromé společnosti ĚPrivate Limited Companyě mohou být vlastn ny jedním nebo 

více členy a to jak fyzickými, tak právnickými osobami a musí mít alespo  jednoho 

editele a jednoho tajemníka. Minimální výše základního kapitálu není obecn  

stanovena, nicmén  jeho obvyklá výše je 10 000 HKD. K 31. 12. 2010 bylo v Hong 

Kongu registrováno Ř5ň Ň47 t chto společností.291
 

Zdan ní 

Hong Kong je spíše oblastí s nízkým zdan ním než klasickým da ovým rájem. 

Skutečnost, že zdan ní je založeno na zdroji p íjm , d lá z Hong Kongu da ový ráj pro 

společnosti, které mají zdroj p íjm  v zahraničí. 

Oblíbenost Hong Kongu je dána zejména jednoduchou a p ehlednou strukturou daní a 

nízkým da ovým zatížením. Systém zdan ní není založen na bázi rezidentství, ale na 

teritoriální bázi. Da  je uvalena pouze na zisky plynoucí z obchodu, partnership, 

povolání nebo činnosti vykonávané v Hong Kongu. Zdan ny jsou p íjmy, které pochází 

ze zdroj  na území Hong Kongu. Da ová sazba z p íjm  právnických osob je stanovena 

ve výši 16,5 %. Pokud společnost provozuje podnikání na tomto území, ale dosahuje 

zisky z jiného státu, pak zdan ní nepodléhá, rozhodující je zdroj p íjm . P íjmy 

z obchodní činnosti mimo Hong Kong nejsou zdan ny ani v p ípad , že jsou do Hong 

Kongu p evedeny. 

Faktorem určující lokalitu, kde dojde ke zdan ní zisku z obchodování, je obecn  místo, 

kde se uskuteč uje sjednávání smluv a smluvních podmínek týkajících se nákupu a 

prodeje. Pokud jsou tyto činnosti provád ny prost ednictvím pobočky v Hong Kongu, 

budou zde také zdan ny. Existuje také soubor soudních pravidel, podle nichž jsou 

posuzovány sporné „teritoriální“ p ípady. 292
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Následující tabulka zobrazuje zdan ní společnosti, která má p íjmy výhradn  ze zdroj  

mimo Hong Kong. 

Tabulka 11: Zdan ní v Hong Kongu293
 

Zdan ní v Hong Kongu 

Základ dan  Ne  

Zdanitelný p íjem Ne 

Zdan ní dividend Ne 

Sazba 0 % 

Minimální sazba dan  Ne 

Režim holdingová společnost Ne 

Srážková da  

Dividendy Ne 

Licenční poplatky 4,95 %, 16,5 % 

Úroky Ne 

Da  z p idané hodnoty 

DPH Ne 

Sazba  - 

Standardní sazba dan  z p íjm  fyzických osob, dan  z nemovitosti a dan  ze zisku 

podnik  nezapsaných v obchodním rejst íku je 15 %. Da ová legislativa nezná pojem 

da  z p idané hodnoty a od 1. června Ň01Ň nejsou zda ovány kapitálové zisky. 

Spot ební da  je uvalena pouze na čty i komodity: tvrdý alkohol Ěs obsahem vyšším než 

ň0 %ě, tabák, uhlovodíkové oleje a metyl alkohol.294
 

Základem dan  jsou p íjmy ze zdroj  na území Hong Kongu, které jsou zdan ny  

16,5 %, v p ípad  zahraničních p íjm  je sazba nulová. Dividendy a úroky jsou 

osvobozeny od zdan ní a kapitálové zisky nejsou p edm tem dan .  
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Srážková da  není na dividendy a úroky uplat ována. Licenční poplatky placené 

nerezidentním osobám za právo využívání duševního vlastnictví jsou p edm tem 

srážkové dan . Plátce dan  je povinen srazit 4,ř5 % z hrubé výše v p ípad , že plátce a 

p íjemce nejsou p íbuzní. Pokud jsou p íbuzní, srážková da  je stanovena ve výši  

16,5 %. Výše této srážkové dan  závisí také na dopadu sjednaných smluv o zamezení 

dvojího zdan ní.295
 

Mezinárodní spolupráce 

Hong Kong je d ležitým partnerem EU, se kterou sdílí hodnoty a zájmy v oblasti 

obchodní, hospodá ské, regulační, sociální a kulturní. V posledních letech došlo 

k posílení oboustranných vztah  a EU má velký zájem na tom, aby autonomie a 

svoboda Hong Kongu z stala i nadále zachována.296
  

V roce Ň005 podpo il Hong Kong zásady transparentnosti a efektivní vým ny informací 

uplat ované Globální fórem. Od té doby se Hong Kong snaží svou legislativu a normy 

s t mito zásadami slaďovat. Z toho d vodu byl z ízen speciální komisa  ú adu Inland 

Revenue Department. Komisa  je zplnomocn ným zástupcem, který je oprávn n získat 

informace týkající se identity, vlastnictví, bankovních informací a účetních záznam  pro 

účely vým ny informací v konkrétních žádostech.297
 

V současné dob  má Hong Kong sjednáno ŇŘ smluv o zamezení dvojího zdan ní a 

žádnou dohodu o vým n  informací. Nyn jší tamní legislativa totiž neumož uje 

sjednávání informačních dohod o vým n  informací. Velmi d ležitým faktem však je, 

že dosavadní smlouvy uzav ené se všemi partnery vyhovují mezinárodním normám, což 

je pro mezinárodní finanční centrum zásadní. OECD i EU vyjád ily svá doporučení, aby 

Hong Kong i nadále pokračoval v aktualizaci a rozši ování sít  dohod o vým n  

informací v da ových záležitostech a aby umožnil úplnou vým nu informací mezi 

smluvními partnery.298
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Smlouva o zamezení dvojího zdan ní mezi Hong Kongem a Českou republikou byla 

sjednána v roce 2011 a v roce 2012 vstoupila v platnost. 

Následující obrázek zobrazuje zem , se kterými má Hong Kong uzav eny smlouvy o 

zamezení dvojího zdan ní. 

 

Obrázek 7: Dohody Hong Kongu o vým n  informací299
 

Zem , které jsou vyznačeny modrou barvou, p edstavují členy Globálního fóra OECD 

ĚGlobal Forumě. Zelená šipka označuje dohodu s p íslušnou zemí, která spl uje 

mezinárodní standardy a šedá šipka p edstavuje dosud nep ezkoumané dohody.  

2.3.2   Seychely 

Oficiálním názvem tohoto souostroví je Seychelská republika. Jedná se 115 

pojmenovaných ostr vk  v Indickém oceánu, asi 500 kilometr  východn  od ůfriky. 

V roce Ň011 se počet obyvatel pohyboval okolo Ř7 tisíc. Oficiálními jazyky jsou 

kreolština, angličtina a francouzština a oficiální m nou je seychelská rupie ĚSCRě. 
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Seychely jsou bývalou britskou kolonií, které se staly nezávislými až v roce 1976. 

Základním pramenem práva je ústava, jež nabyla účinnosti Ň1. června 1řřň a 

prohlašuje, že Seychelská republika je jednotný demokratický stát, v jehož čele stojí 

prezident volený lidovým hlasováním na p tileté období. 

Právní systém se skládá z občanského práva a z tradic zvykového práva Ěcommon lawě. 

Veškeré legislativní nástroje jsou vydávány jednokomorovým parlamentem. Soudní 

systém se skládá ze smírčích soud , nejvyššího soudu a odvolacího soudu.300
 

Ekonomika 

Seychelská ekonomika je postavena na sektoru služeb, cestovního ruchu a vývozu ryb. 

V roce Ň01Ň dosáhl HDP výše Ň,41 miliard dolar . Sektor služeb p edstavoval 

v posledních letech více než Ř0 % HDP a zahrnoval dopravu, komunikace, obchod a 

cestovní ruch. Dalších zhruba Ř % HDP bylo tvo eno rybolovem, na n mž se podílí 

zejména továrny na konzervování tu ák . Národní produkce není p íliš velká z d vodu 

nedostatku orné p dy, zem d lství a lesnictví.301
 

P íjmy do státního rozpočtu jsou tvo eny zejména p ímými dan mi, konktrétn  daní 

z p íjm  právnických osob a z p ísp vk  na sociální zabezpečení u fyzických osob, 

které v posledních n kolika letech p edstavovaly 11 % HDP. Dalších 1Ň % HDP bylo 

tvo eno nep ímými dan mi, jež jsou založeny na spot ebních daních za zboží a služby 

(goods and services tax – GST). 

D ležitou roli ve vývoji ekonomiky hraje rostoucí offshore pr mysl. Podle vyjád ení 

tamní vlády je v zájmu Seychel, aby vyvinuly úsilí a nadále podporovaly r st tohoto 

offshore finančního centra.302
 

Obchodní společnosti 

Podle seychelské legislativy lze založit mezinárodní obchodní společnosti, investiční 

fondy, speciální licenční společnosti, komanditní společnosti, mezinárodní trusty a 
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nadace. Offshore subjekty, které byly založeny podle International Business Companies 

Act z roku 1994 (novelizace 2000, 2005 a 2008) nebo podle Companies Ordinance 

z roku 1řř7, t ží z výhod volného da ového prost edí. 

Seychelská legislativa týkající se obchodních společností je rozd lena na dva sektory. 

Jeden se týká subjekt , které jsou založeny podle tamní legislativy a druhý se týká 

offshore společností. V p ípad  offshore společností neexistuje žádný zákonný 

požadavek na p esné vedení účetnictví a podkladové dokumentace. Rozhodnutí o 

rozsahu pot ebných účetních záznam  je v kompetenci vedení společnosti. Neexistuje 

také povinnost podávat roční da ová p iznání ani p edkládat účetní záv rky finančnímu 

ú adu. V rámci zákonných požadavk  jsou bankovní údaje o transakcích a další údaje u 

finančních institucí k dispozici pro orgány státní správy pouze na základ  soudního 

p íkazu. Panují zde velmi p ísné podmínky pro zachovávání soukromých informací 

klient  a vyzrazení informací je p ísn  trestáno. 

Nejvíce offshore společností zakládaných na Seychelách má podobu IBC. V letech 

2005 – Ň010 se počet mezinárodních obchodních společností se sídlem na Seychelách 

rapidn  zvýšil z Ň5 tisíc na zhruba 76 tisíc. Počet společností se speciální licencí vzrostl 

z ň1 na Ň06 a počet fond  ze 1ň5 na 405. Nejv tší nár st byl zaznamenán mezi lety 

2008 – Ň00ř, d vodem byla z ejm  hospodá ská krize. V posledních letech jsou 

Seychely z hlediska počtu založených IBC společností druhou nejoblíben jší zemí, hned 

po Britských Panenských ostrovech. Ke konci června Ň01Ň zde bylo registrováno víc 

než 110 000 t chto společností. 303
 

IBC společnost nesmí na seychelském území obchodovat a vlastnit nemovitý majetek, 

nesmí poskytovat sídlo jiným společnostem a vykonávat pojišťovací činnost.  

Hlavním rysem IBC společnosti je, že neexistuje zákonná povinnost zve ej ovat 

totožnost akcioná . Totožnost akcioná  je známa pouze registračnímu agentovi. Pro 

založení je nutné p edložit společenskou smlouvu a stanovy, které jsou evidovány u 

registrátora mezinárodních obchodních společností.304
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Tabulka 12: Podmínky pro založení IBC na Seychelách305
 

Podmínky pro založení IBC  

Základní kapitál Není stanoven 

Minimáln  splacený ZK 1 USD 

Časová náročnost založení 2 dny 

Registr jednatel  a akcioná  ve ejn  p ístupný Ne 

Minimální počet jednatel  1  

Zdan ní p íjm  společnosti Ne 

Minimální paušální roční poplatek  100 USD 

Požadovaný registrovaný agent/sídlo Ano/Ano 

Požadované vedení účetnictví Ne 

Všechny IBC společnosti jsou povinné vést evidenci obsahující jména a adresy držitel  

akcií a podíl  ve společnosti, číslo každé t ídy a ady akcií a datum, kdy se osoba stala 

nebo p estala být členem společnosti.306
 

Zdan ní 

Systém zdan ní je založen na p ímých daních (da  z p íjm  fyzických osob, dan  

z podnikání) a na spot ebních daních za zboží a služby. P edm tem dan  z p íjm  jsou 

p íjmy získané ze zdroj  na území Seychel. Rezidentní společností je společnost, která 

je založena podle tamní legislativy, nebo pokud není z ízena podle tamního práva, ale 

vykonává zde své činnosti, nebo se zde nachází její centrální ízení a kontrola. 

Nerezidentní společnosti jsou osvobozeny od veškerých daní, pokud podnikatelské 

činnosti a ízení společnosti probíhá za hranicemi.
307

 

Pro navrhování da ových politik, sb r a hodnocení informací byl z ízen speciální orgán 

s názvem Seychelles Revenue Commission ĚSRCě. SRC je nezávislý orgán, který byl 
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založen v roce Ň00ř a v jehož čele stojí komisa , který je odpov dný ministrovi financí. 

Zabývá se žádostmi o vým nu informací z hlediska administrativy.
308

 

Dohled nad finančním sektorem byl sv en orgánu s názvem Seychelský ú ad pro 

mezinárodní obchod ĚSeychelles International Business ůuthority, SIBůě, založený 

v roce 1995. SIBA spravuje a provozuje mezinárodní obchodní činnosti v rámci Seychel 

a je správcem rejst íku. Jeho hlavním cílem je podpora a rozvoj místního offshore 

sektoru. P sobí také jako kontrolní orgán v oblasti licencování a regulace.309
 

V posledních letech vláda začala s rozsáhlou úpravou da ových reforem. V roce 2009 

schválila zákon o zavedení progresivního systému zdan ní, kdy nejnižší sazby jsou 

uplat ovány na živnostníky a domácí firmy ve výši 0 % a nejvyšší sazba je stanovena 

na ňň %. Od ledna roku Ň010 platí také 15% srážková da  na úroky, p íjmy z dividend a 

licenční poplatky.
310

 

Následující tabulka vychází z p edpokladu, že IBC je nerezidentní společností. 
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Tabulka 13: Zdan ní IBC na Seychelách 

Zdan ní IBC na Seychelách 

Základ dan  Ne  

Zdanitelný p íjem Ne 

Zdan ní dividend Ne 

Sazba 0 % 

Minimální sazba dan  Ne 

Režim holdingová společnost Ne 

Srážková da  

Dividendy 15 % 

Licenční poplatky 15 % 

Úroky 15 % 

Da  z p idané hodnoty 

DPH Ne 

Sazba  - 

Nerezidentní společnosti jsou osvobozeny od všech daní, platí pouze roční paušální 

poplatek ve výši 100 USD, který je doživotní. V p ípad , že by tedy došlo ke zm n  

sazby paušálního poplatku, společnost bude i nadále platit 100 USD. Dividendy, které 

společnosti obdrží od nerezidentní společnosti, nejsou p edm tem dan  a dani z p idané 

hodnoty offshore společnosti nepodléhají. 

Srážková da  na dividendy je uplat ována pouze na dividendy vyplácené nerezidentním 

osobám a to ve výši 15 %. Stejná výše srážkové dan  je uplat ována na úroky, které 

jsou placené nefinančními institucemi ve prosp ch rezident  a nerezident . U licenčních 

poplatk  za patenty, know-how apod. je srážková da  obecn  stanovena na 15 %, 

nicmén  aplikací smluv o zamezení dvojího zdan ní jsou tyto sazby ve v tšin  p ípad  

sníženy na 5 nebo 10 %.311
  

V pr b hu roku Ň01ň by m ly Seychely p edstavit n které zm ny v da ovém systému, 

které se však budou týkat rezidentních společností. M la by být zavedena da  z obratu 

ve výši 1,5 % pro malé a st ední podniky s obratem nižším než 77 Ř00 USD, která má 
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doplnit současnou 15% sazbu. Výše maximální da ové sazby u právnických osob bude 

snížena z 33 % na 30 % a v dalších letech by m lo dojít k jejímu dalšímu snížení. Toto 

snižování by m lo být vykompenzováno rozši ováním da ového základu. Dále má 

vláda v úmyslu zavést da ový p ísp vek za společenskou odpov dnost ĚCorporate 

Social Responsibility taxě ve výši 0,5 % z obratu u všech podnik , které dosahují obratu 

vyššího než 77 800 USD, z takto získaných prost edk  chce financovat p edevším 

místní komunitní projekty. Plánována je také 0,5% marketingová da , která bude 

vybírána od společností, které významn  t ží z cestovního ruchu a výt žek by m l jít na 

financování organizace Seychely Tourism Board, která dohlíží na národní politiku 

cestovního ruchu, jež byla dosud financována z vládních zdroj .312
 

Mezinárodní spolupráce 

Seychely jsou členem Organizace spojených národ  od roku 1ř76. Dále jsou členem 

ůfrické unie Ěůfrican Unioně, G-77, Interpol, Mezinárodního m nového fondu, Sv tové 

obchodní organizace a dalších institucí. 

Nejstarší smlouva o zamezení dvojího zdan ní je datována do roku 1řřŘ a byla 

sjednána s Jižní ůfrikou. V současné dob  má Seychelská republika uzav eno celkem 

Ň5 smluv o zamezení dvojího zdan ní a ř dohod o vým n  informací. Jedná se o 

smlouvy či dohody, z nichž v tšina byla uzav ena v letech 2009 – 2012. Z t ch ň4 

smluv a dohod jich 19 dosud nevstoupilo v platnost. S Českou republikou dosud nebyla 

sjednána ani smlouva o zamezení dvojího zdan ní ani dohoda o vým n  informací.313
 

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny dohody, které má Seychelská republika 

sjednány. 
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Obrázek 8: Dohody Seychelské republiky o vým n  informací314
 

Zem , které jsou vyznačeny modrou barvou, p edstavují členy Globálního fóra OECD 

ĚGlobal Forumě. Zelená šipka označuje dohodu s p íslušnou zemí, která spl uje 

mezinárodní standardy a šedá šipka p edstavuje dosud nep ezkoumané dohody.  

2.4   Analýza zdan ní v jednotlivých státech 

Celosv tovým trendem, který se v posledních letech značn  rozmohl, je snaha platit 

legální minimální dan  a vyhnout se formálním ú ednickým nebo legislativním 

p ekážkám nebo je alespo  minimalizovat. S propuknutím et zových krizí ať už 

hospodá ských či bankovních, jsou tyto snahy ješt  více umocn ny, což vyplývá i 

z rostoucí oblíbenosti da ových ráj . Dalším d vodem k p esídlování firem je i 

spolehlivé a stabilní právní a legislativní prost edí s minimem rozsáhlých zm n. 

Snaha da ových ráj  p ilákat zahraniční kapitál se jednoznačn  vyplácí. D sledkem 

p ílivu kapitálu jsou výnosy, které jsou placeny místním společnostem za jejich služby. 

Zvyšující se pot eby t chto služeb jsou iniciátorem vzniku nových pracovních míst pro 
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domácí obyvatelstvo, které je zda ováno v tšinou vysokou daní a p íjem do státního 

rozpočtu je tak zajišt n. Možnou otázkou, která se více než nabízí, je, proč se n které 

státy dobrovoln  vzdávají možnosti zda ovat své poplatníky. N které da ové ráje jsou 

malé státy s chudým obyvatelstvem, jejichž zdan ní by nep ineslo do státního rozpočtu 

nijak vysoký p íjem, a proto se rozhodly určité druhy poplatník  osvobodit či 

nezda ovat v bec a r znými legislativními kroky se snažily p ilákat zahraniční 

investory. 

V d sledku značného odlivu kapitálu z vysp lých stát  do da ových ráj , se tyto 

„ochuzené“ státy postavili na odpor a v čele s Evropskou unií zahájily boj proti t mto 

offshore centr m. D vod je více než z ejmý, dopad hospodá ské krize a snížení p íjm  

do státních rozpočt , spustily státy Evropské unie sérii zvyšování p ímých a nep ímých 

daní, což se setkalo se značnou vlnou nevole. P ijímáním restriktivních opat ení, 

zvyšováním daní a zp ís ováním dalších pravidel se v současné dob  podmínky 

vysp lých stát  nemohou rovnat podmínkám, které nabízí da ové ráje, minimáln  

v oblasti úrovn  zdan ní, ale i v n kterých dalších byrokratických požadavcích. 

Nutno podotknout, že mnoho da ových ráj  zda uje své rezidenty na srovnatelné 

úrovni jako ve vysp lých státech Evropské unie nebo dokonce jsou podrobeni dani ješt  

vyšší. Nap íklad Panama zda uje své rezidentní společnosti ve výši Ň5 % z čistého 

zisku a fyzické osoby jsou zdan ny podle výše svých p íjm  buď 15% nebo Ň5% daní. 

Také zdan ní seychelských společností, jež jsou rezidentem, dosahuje možné výše až  

33 %. 

Existují ale i státy, které své rezidentské obchodní společnosti daní z p íjm  nezda ují 

v bec, nap íklad Britské Panenské ostrovy. Zde jsou zda ovány pouze zam stnanci ve 

výši Ř % a zam stnavatel platí Ň % nebo 6 % z hrubého platu. 

Následující graf zobrazuje da ové sazby pro rezidentní fyzické ĚDPFOě a právnické 

osoby ĚDPPOě a výše dan  z p idané hodnoty ĚDPHě. 
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Graf 2: Srovnání da ových sazeb rezidentů 

Z grafu vyplývá, že v p ípad  fyzických osob rezident , je úrove  zdan ní v České 

republice srovnatelná a v n kterých p ípadech dokonce výhodn jší než v da ových 

rájích. Nejvýhodn jší sazba ve výši 15 % je uplat ována v ČR, v Hong Kongu a na 

Seychelách. Nejvyšší sazba je uplat ována v Nizozemí ve výši 5Ň %. Tak vysoké sazby 

jsou typické i pro Lichtenštejnsko, Dánsko a severské státy Švédsko a Finsko. Výše 

50%ního zdan ní je pro české obyvatelstvo naprosto nep edstavitelná. Nutno ovšem 

dodat, že úrove  ve ejných služeb, cenová úrove  a úrove  p íjm  je s Českou 

republikou nesrovnatelná. 

U rezidentských společností se úrove  zdan ní ve vybraných státech r zní. 

Nejvýhodn jší sazba zdan ní pro rezidenty je uplat ována na Britských Panenských 

ostrovech a na Kypru, shodn  ve výši 10 %. Nižší sazbu zdan ní uplat uje z vybraných 

da ových ráj  už jen Hong Kong ve výši 16,5 %. Ostatní zem  uvalily na výnosy 

z podnikání dan  vyšší, než jsou dan  v České republice. 

Výhodnost p esídlení nebo založení společnosti v da ovém ráji je postaven na 

skutečnosti, že tyto společnosti mají p íjmy ze zahraničí. Z výhodných da ových režim  

tedy mohou čerpat nerezidentní společnosti, jejichž zdroje p íjm  jsou na území jiného 
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státu. Častou podmínkou je zákaz podnikání s místními podniky, které jsou da ovými 

rezidenty. V n kterých p ípadech však m že být pro společnost vhodn jší statut 

rezidenta. Jedná se o zem , které jsou spíše onshore centra než klasická offshore centra. 

To se týká nap íklad Nizozemí a Kypru, jež nabízí výhodné podmínky, týkající se 

nap íklad pasivních p íjm , jako jsou dividendy, úroky a licenční poplatky. Nizozemí je 

velmi oblíbené i p es to, že sazba zdan ní je stanovena na úrovni 20 % a 25 %. 

ůtraktivita je dána zejména stabilními podmínkami pro podnikání a holdingovým 

uspo ádáním, která jsou vhodná pro inkasa dividend. 

Nesmírná výhoda Kypru je spat ována v uplat ování nejnižší sazby zdan ní p íjm  

právnických osob z celé Evropské unie a také to, že na Kypr není pohlíženo jako na 

da ový ráj, ale jako na standardní evropskou ekonomiku.  

Pokud vedení společnosti dosp je k názoru, že je pro n  výhodn jší založit si společnost 

v n kterém z da ových ráj , mají na výb r celou adu offshore jurisdikcí. Významným 

faktorem p i výb ru zem  je oblast podnikání a typ společnosti, kterou cht jí založit. 

Klíčovým faktorem je to, zda společnost bude vytvá et aktivní p íjmy, nap íklad 

z oblasti poskytování služeb, nebo bude vytvá et pasivní p íjmy, nap íklad z držby akcií 

a podíl  v jiných společnostech, úrok  a licenčních poplatk . 

Pro jednodušší porovnání zobrazuje následující tabulka srovnání podmínek pro založení 

v jednotlivých jurisdikcích a výši zdan ní pro daný typ společnosti. 
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Podmínky pro založení BVI Panama Nizozemí Kypr Hong Kong Seychely ČR 

IBC Nerezidentní BV Private Ltd. Private Ltd. IBC s.r.o. 

Základní kapitál 50 000 USD 10 000 USD 18 000 EUR 5 000 EUR nestanoven nestanoven Ň00 000 Kč 

Minimáln  splacený ZK 1 USD 1 USD 20 % vkladu 1 000 EUR 1 HKD 1 USD 100 000 Kč 

Časová náročnost založení 2 dny 2 dny 1 - ň týdny 5 dní 1 - 7 dní 2 dny 5 - 10 dní 
Ve ejn  p ístupný registr Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

Minimální počet jednatel  1 3 1 1 1 1 1 

Zdan ní p íjm  společnosti Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ano 

Minimální paušální roční poplatek 350 USD 300 USD Ne 350 EUR 320 USD 100 USD Ne 

Požadovaný registrovaný agent/sídlo Ano/Ano Ano/Ano Ne/Ano Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Ne/Ano 

Požadované vedení účetnictví Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zdan ní               

Základ dan  Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ano 

Zdanitelný p íjem Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ano 

Zdan ní dividend Ne 5 % Ne Ne Ne Ne Ne 

Sazba 0 % 0% 20 %, 25 % 10 % 0 % 0 % 19 % 

Minimální sazba dan  Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

Režim holdingová společnost Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne 

Srážková da                

Dividendy Ne 10 % 15 % Ne Ne 15 % 15 %, 35 % 

Licenční poplatky Ne 0 %, 12,5 % Ne Ne 4,95%, 16,5% 15 % 15 %, 35 % 

Úroky Ne 0 %, 12,5 % Ne Ne Ne 15 % 15 %, 35 % 

Da  z p idané hodnoty               

Sazba - - 21 % 5%, 8%, 17% - - 15 %, 21 % 

Tabulka 14: Srovnání podmínek pro založení a zdan ní 
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Zhodnotit výhody jednotlivých da ových ráj  lze z r zných hledisek. Výb r 

nejvýhodn jší zem  je dán zejména stanovením cíle, kterého chce podnik dosáhnout. 

Tímto cílem m že být nap íklad minimální zdan ní p íjm , optimalizace kapitálové 

struktury z hlediska inkasa dividend, minimální požadavky týkající se nap íklad vedení 

účetnictví a p ekládání účetních výkaz , dále pak anonymita vlastník  a akcioná  nebo 

kombinace výše uvedených. 

Podle požadované minimální výše základního kapitálu se jako atraktivní zem  jeví 

Seychely a Hong Kong, kde minimální výše ZK není stanovena v bec. Nejvyšší 

požadovaná výše základního kapitálu je dána legislativou Britských Panenských 

ostrov , které vyžadují celkem 50 000 USD.
315

 

Z hlediska časové náročnosti se společnost dá nejrychleji založit na Britských 

Panenských ostrovech, v Panam  a na Seychelách. Naopak nejdelší pr b h je 

odhadován v Nizozemí, kde se proces založení m že protáhnout až na t i týdny. 

Vlastníci společností, kte í cht jí využít práva anonymity vlastnictví, sm ují své 

společnosti do zemí, kde není ve ejn  p ístupný registr vlastník  a akcioná . Z tohoto 

pohledu se jeví vhodné Britské Panenské ostrovy a Seychely. V ostatních zemích tyto 

registry jsou buď ve ejn  p ístupné zdarma, nebo je totožnost známa pouze 

registračnímu agentovi. V n kterých zemích jsou tyto registry p ístupné za poplatek.  

Zda ování společností ve v tšin  offshore center probíhá buď na teritoriální bázi, nebo 

na bázi rezidentství. Výhody rezidentství lze spat ovat v zemích jako je Nizozemí a 

Kypr. Nizozemí je vhodné z hlediska optimalizace da ové struktury holdingových 

společností. Kypr je společnostmi hojn  využíván díky uplat ování da ové sazby 

z p íjm  právnických osob, která je v Evropské unii nejnižší.  

V p ípad  n kterých společností byla atraktivita da ových ráj  dána také neexistencí 

smluv o zamezení dvojího zdan ní a sjednaných dohod o vým n  informací. 

V současné dob  jsou však v Evrop  schvalovány opat ení, které by m ly toto p ípadné 

dvojí nezdan ní vymýtit. 
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 P epočet je dán kurzem České národní banky ke dni 7. 5. Ň01ň, kdy 1EUR = Ň5,7 Kč a  
1USD = 1ř,6 Kč 
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2.4.1   Modelový p íklad zdan ní 

Da ov  optimalizovat lze tém  všechny oblasti podnikání. Typickými oblastmi pro 

mezinárodní da ové plánování jsou služby, nap íklad finanční a ekonomické sféry 

týkající se poradenství, dále služby zprost edkovatelské, marketingové, realitní, 

obchody s cennými papíry, mezinárodní obchod se zbožím a podobn . 

Pro správnou a legální optimalizaci je nutné postupovat v souladu nejen s českými 

zákony, ale také se zákony dané jurisdikce, kam se společnost p esídluje nebo kde se 

zakládá a jejich vzájemné sjednané smlouvy a dohody. Významné jsou smlouvy o 

zamezení dvojího zdan ní, které dávají da ovému plánování další rozm r, a zdánliv  

nevýhodné zdan ní se m že rázem zm nit. 

Následující kapitoly obsahují dva jednoduché modelové p íklady zdan ní. První p íklad 

se týká společnosti se sídlem v da ovém ráji, která poskytuje ekonomické a finanční 

poradenství. Druhý p íklad se týká společnosti, která je mate skou společností sídlící 

v da ovém ráji a má dividendové p íjmy od dce iné společnosti v ČR. Každá z t chto 

společností bude umíst na do vybrané jurisdikce, včetn  České republiky, a bude 

porovnávána jejich výsledná da ová povinnost. 

Oba tyto p íklady jsou zjednodušeny, aby posloužily názorné ukázce v rozdílné výši 

zdan ní. Pro tyto p ípady se nepočítá s náklady na založení nebo p esídlení a 

p edpokládá se, že každá společnost v jednotlivém stát  byla ádn  založena a spl uje 

veškeré zákonné povinnosti pro založení a fungování společnosti v dané jurisdikci. 

V úvahu jsou zde brány pouze odhadované výnosy a náklady z podnikatelské činnosti 

společnosti a následn  vypočtená výsledná da ová povinnost. 

2.4.1.1   Aktivní p íjmy 

Modelová společnost s ručením omezeným s názvem R&K, je společnost, která svým 

klient m poskytuje ekonomické a finanční poradenství. Společnost má jednoho 

jednatele a editele v jedné osob , jehož vztah ke společnosti je zpečet n na základ  

mandátní smlouvy, ve které je stanoveno, že ve jménu společnosti a na její účet bude 

vykonávat veškeré činnosti, související s hladkým chodem společnosti. V této smlouv  

si také stanovil smluvní odm nu v určité výši. 
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Společnost nabízí služby týkající se poradenství v oblasti finančního a ekonomického 

poradenství. Konkrétn  se jedná o služby:  

 finanční ízení, 

 ízení finančních rizik, 

 oce ování podniku včetn  stanovení bonity pohledávek, 

 zpracování business plánu, 

 zpracování finančních analýz, 

 analýzy zadluženosti a návrhy na její ešení. 

ůby společnost nemusela ešit právní podmínky a povinnosti p i zam stnávání 

zam stnanc  Ěnap . odvody sociálního a zdravotního pojišt níě, spolupracuje 

s odborníky, kte í mají živnostenské oprávn ní v České republice, na základ  mandátní 

smlouvy. Tuto smlouvu má sepsánu s celkem šesti odborníky Ěvčetn  jednateleě, z nichž 

každý má specializaci na n kterou z uvedených výše nabízených služeb. Každý z t chto 

najímaných odborník  má sjednány vlastní mzdové podmínky, které se určují na 

základ  rozsahu zpracování klientem požadovaných služeb. 

ůby se společnost vyhnula situaci, kdy jí vznikne stálá provozovna v České republice, a 

veškeré p íjmy by podléhaly zdan ní v České republice, není s jedním klientem sjednán 

kontrakt na poskytované služby v časovém horizontu delším než šest m síc . Tento 

časový horizont je stanoven ve v tšin  smluv o zamezení dvojího zdan ní, které Česká 

republika uzav ela, včetn  t ch, jež se následující modelový p íklad týká. Obsahem 

všech t chto dotčených smluv je pasáž, která obsahuje následující skutečnost: pokud 

v České republice nevznikne stálá provozovna, Česká republika nemá právo zdanit na 

základ  dan  z p íjm  právnických osob. 

Podle zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb. o daních z p íjm , v platném zn ní Ědále jen ZDPě, se 

bude rozlišovat, zda je p íjemcem společnost se sídlem v Evropské unii nebo se sídlem 

ve t etí zemi. Zdan ní v konkrétním stát  zobrazuje následující tabulka. První část 

tabulky znázor uje zdan ní, jakému p íjmy podléhají podle české legislativy, tedy zda 

podléhají srážkové dani. Druhá část tabulky zobrazuje zdan ní v konkrétní jurisdikci. 
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Tabulka 15: Zdan ní aktivních p íjmů v jednotlivých zemích v Kč316
 

 

Zem  
Britské Panenské 

ostrovy 
Panama Nizozemí Kypr Hong Kong Seychely Česká republika 

Hrubé p íjmy 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

Srážková da  v ČR v % - § 36 (1ě písm. aě 15 % 15 % - - 15 % 15 % - 

Výše srážkové dan  ĚDPPOě v ČR 1 200 000 1 200 000             0            0 1 200 000 1 200 000             0 

                

P ijaté p íjmy 6 800 000 6 800 000 8 000 000 8 000 000 6 800 000 6 800 000 6 480 000 

                

P íjmy 6 800 000 6 800 000 8 000 000 8 000 000 6 800 000 6 800 000 8 000 000 

Výdaje 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

                

Základ dan  1 800 000 1 800 000 3 000 000 3 000 000 1 800 000 1 800 000 3 000 000 

        

Da  ve stát  rezidence v % - - 25 % 10 % - - 19 % 

Zdan ní ve stát  rezidence             0             0 750 000   300 000            0             0   570 000 

        

Zisk společnosti 1 800 000 1 800 000 2 250 000 2 700 000 1 800 000 1 800 000 2 430 000 

                

Úspora na dani    570 000    570 000 -  180 000    270 000    570 000    570 000             0 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Služby, které společnost R&K poskytuje, jsou velmi rozmanité, jejich obsahová nápl  a 

rozsáhlost je dána konkrétními požadavky klienta. Ceny za poskytované služby se 

mohou značn  lišit. Z tohoto d vodu je velmi složité stanovit resp. odhadnout pr m rný 

výnos za jednoho klienta a celkový počet klient , jimž budou služby poskytovány. 

Modelový p íklad vychází z odhadovaných p íjm  a výdaj  společnosti R&K. 

P íjmy společnosti dosahují výše Ř mil. Kč a výdaje 5 mil. Kč. Pro zjednodušení 

budeme p edpokládat, že výdaje obsahují veškeré výdaje společnosti, včetn  odm ny 

pro jednatele, a že všechny výdaje jsou da ov  uznatelné a v p ípad  společnosti se 

sídlem v České republice nedochází k dalším úpravám týkajícím se zvyšování či 

snižování základu dan . 

Jak již bylo zmín no, podle sjednaných smluv o zamezení dvojího zdan ní, nemá Česká 

republika právo zdanit v p ípad , kdy nevznikne stálá provozovna. Ta v tomto p ípad  

nevznikla, tudíž nerezidentská společnost nebude podléhat dani z p íjm  právnických 

osob. P i výplat  p íjm  Ěúhrada faktury od odb rateleě je však nutné rozlišit, zda se 

jedná o nerezidenta se sídlem v EU či EHP nebo nerezidenta z nesmluvního státu. 

V p ípad  nerezidentské společnosti se sídlem v EU se bude jednat o Nizozemí a Kypr. 

Nerezidentskou společností ze t etích zemí jsou Britské Panenské ostrovy, Panama, 

Hong Kong a Seychely. 

Nerezident se sídlem v EU nebude na svých p íjmech ze strany České republiky nijak 

krácen a budou mu vyplaceny v plné výši, tedy Ř 000 tis. Kč. U společností, které jsou 

rezidenty t etích zemí, nejsou tedy součástí EU ani EHP, je p i výplat  p íjm  Ěúhrada 

fakturyě plátce povinen provést srážku dan  na základ  zákona o dani z p íjm , podle § 

36 odst. (1) písm. aě ZDP a podle § ňŘd ZDP, ve výši 15 %. Tuzemský odb ratel má 

tedy povinnost ádn  srazit a odvést da  svému místn  p íslušnému správci dan  a 

da ový nerezident v roli poplatníka už nemá žádnou jinou da ovou povinnost. Tento 

postup je uplat ován u společnosti sídlící na Britských Panenských ostrovech, 

v Panam , Hong Kongu a na Seychelách. Ve všech t chto p ípadech bude tedy sraženo 

15 % z hrubé výše p íjmu, celkem tedy 1 Ň00 tis. Kč. P íjmy p ijaté společností činí 

shodn  6 Ř00 tis. Kč.  
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Po uplatn ní výdaj  u společnosti z EU bude základ dan  ve výši 3 milion . Kč. 

Rezident se sídlem v Nizozemí je do p íjm  Ň00 000 EUR zdan n sazbou Ň0 %. 

V tomto p ípad  p esahují p íjmy tuto hranici a budou zdan ny sazbou dan  Ň5 % ze 

základu dan , tedy z ň milion  Kč. Výsledná da ová povinnost bude 750 tis. Kč. Ve 

srovnání s Českou republikou bude o 1Ř0 tis. Kč vyšší, což je pro společnost nežádoucí. 

Kyperská rezidentní společnost podléhá na Kypru zdan ní 10 %. Celková da ová 

povinnost činí ň00 tis. Kč a společnost dosáhne zisku ve výši Ň 700 tis. Kč. V tomto 

p ípad  dosahuje úspora na dani Ň70 tis. Kč oproti dani zaplacené v České republice. 

V p ípad  stát , které nejsou členy EU či EHP bude po uplatn ní p íjm  základ dan  ve 

výši 1 Ř00 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o p íjmy ze zahraničí, nebudou 

tyto p íjmy podrobeny dani v žádném z uvedených da ových ráj , čímž jim vznikne 

úspora 570 tis. Kč oproti rezidentské společnosti v České republice.  

P i celkovém uvážení a zhodnocení tohoto modelového p íkladu je možné íci, že 

p esunout společnost do n kterého z uvedených da ových ráj , s výjimkou Nizozemí je 

pro společnost p ínosem z hlediska snížení náklad  na da  a v n kterých p ípadech se 

jedná o nezanedbatelné náklady. Výhodnost tohoto p esunu je však nutné p ezkoumat 

na konkrétním podnikatelském subjektu, který o p esunu uvažuje. Ne každému se 

p esun či založení společnosti v da ovém ráji vyplatí. S t mito kroky jsou spojeny 

určité náklady, které nemusí být zrovna malé.  

2.4.1.2   Pasivní p íjmy 

Druhý modelový p íklad se týká společnosti s názvem Z&F, která sídlí v jednom 

z da ových ráj . Tato společnost založila n kolik dce iných společností po celém sv t . 

Vlastní také dce inou akciovou společnost sídlící v České republice, v níž má 100% 

podíl a jíž se tento modelový p íklad týká.  

Dce iná společnost dosáhla výsledku hospoda ení v určité výši a po p íd lu do 

zákonného rezervního fondu v p edepsané výši bylo na valné hromad  rozhodnuto o 

výplat  dividendy jako podíl na zisku akcioná m. Mate ské společnosti budou 

vyplaceny dividendy v celkové výši 4 mil. Kč. Následující tabulka zobrazuje, zda budou 

dividendy podléhat zdan ní v České republice a v p ípad , že ano, tak v jaké výši.
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Tabulka 16: Zdan ní pasivních p íjmů v jednotlivých zemích v Kč317
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

Zem  
Britské Panenské 

ostrovy 
Panama Nizozemí Kypr Hong Kong Seychely Česká republika 

                

Výše dividend 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

                

Zdan ní podle zákona o dani z p íjm  ČR 15 % 15 % osvobozeno osvobozeno 15 % 35 % osvobozeno 

Sazba dle SZDZ není SZDZ - jen TIEA 10 % 10 % 0 % 5 % není SZDZ - 

                

Da  pro výpočet 15 % 10 % - - 5 % 35 % - 

Výše srážkové dan    600 000   400 000         0         0   200 000 1 400 000         0 

                

Čistý dividendový p íjem 3 400 000 3 600 000 4 000 000 4 000 000 3 800 000 2 600 000 4 000 000 
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V rámci transferu dividend mezi členskými zem mi EU byla schválena Direktiva EU o 

vztazích mezi mate skou a dce inou společností ĚSm rnice č. ř0/4ň5/EHSě. Tato 

sm rnice je zohledn na v zákon  o daních z p íjm . Cílem této sm rnice je opat ení, jež 

obsahuje skutečnost, že dividendy placené z jedné členské zem  do druhé členské zem  

v rámci EU nepodléhají srážkové dani v zemi svého p vodu, pokud společnost, která 

dividendy inkasuje, vlastní alespo  Ň5 % akcií společnosti, která dividendy vyplácí. 

V souvislosti s novelizací zákona se tento povinný podíl mate ské společnosti na 

základním kapitálu dce iné společnosti snižuje a v současné dob  je stanoven ve výši 

10 %. V zákon  o dani z p íjm  ČR je osvobození uvedeno v § 19 odst. Ě1ě písm. zeě 

bod 1. ZDP a podmínky osvobození jsou uvedeny v § 19 odst. Ěňě písm. cě ZDP. 

V p ípad  výplaty dividend do Nizozemí, na Kypr nebo v rámci České republiky je 

uplatn na sm rnice č. ř0/4ň5/EHS. Dividendy budou osvobozeny od zdan ní v ČR a 

budou vyplaceny v plné výši 4 mil. Kč. 

V p ípadech, kdy je společnost nerezidentem smluvního státu, bude podle úpravy  

§ ň6 odst. Ě1ě písm. aě bodu 1. ZDP na výplatu dividend uvalena 15% srážková da . 

Výše této dan  je dále upravována na základ  sjednaných smluv o zamezení dvojího 

zdan ní, které určí maximální možnou sazbu této srážkové dan . 

P i vyplácení dividend do smluvního státu bude uplatn na srážková da  podle zákona o 

dani z p íjm , a pokud smlouva o zamezení dvojího zdan ní s p íslušným státem 

stanoví sazbu nižší, bude zdan no sazbou nižší. V p ípad  Panamy stanovuje smlouva 

maximální da ovou sazbu 10 %, da  takto vypočtená bude činit 400 tis. Kč a čistý 

dividendový p íjem bude mate ské společnosti vyplacen ve výši ň 600 tis. Kč. Smlouva 

o zamezení dvojího zdan ní s Hong Kongem stanovuje maximální sazbu zdan ní na  

5 %. Vypočtená da  bude Ň00 tis. Kč a čistý dividendový p íjem společnosti Z&F 

dosáhne výše ň Ř00 tis. Kč. 

S účinností od 1. ledna Ň01ň je v § 36 odst. Ě1ě písm. cě zákona o dani z p íjm  

zavedena ň5% sazba dan  vybíraná srážkou, která se aplikuje na výplaty da ovým 

nerezident m, kte í nejsou rezidenty EU či EHP a jsou rezidenty zem , se kterou nemá 

Česká republika uzav enou smlouvu o zamezení dvojího zdan ní nebo dohodu 
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upravující vým nu informací v da ových záležitostech. D kazní b emeno p i 

prokazování, zda se jedná o rezidenta smluvního státu, je na poplatníkovi. 

Britské Panenské ostrovy sice nemají s Českou republikou uzav enou smlouvu o 

zamezení dvojího zdan ní, ale mají sjednánu dohodu o vým n  informací. V tomto 

p ípad  jsou dividendové výnosy podrobeny 15% srážkové dani a mate ská společnost 

inkasuje čistý dividendový p íjem ve výši ň 400 tis. Kč. 

Na dividendy vyplácené do Seychelské republiky se vztahuje srážková da  ve výš ň5 % 

z d vodu, že mezi ob ma státy nebyla uzav ena smlouva o zamezení dvojího zdan ní 

ani dohoda o vým n  informací. Společnost vyplácející dividendy srazí v České 

republice da  v celkové výši 1 400 tis. Kč a mate ské společnosti bude vyplacen čistý 

dividendový p íjem ve výši Ň 600 tis. Kč. 

Vyhodnocení modelových p íkladů 

Z obou uvedených modelových p íklad  vyplývá, které jurisdikce jsou vhodné pro 

jednotlivé druhy p íjm , což vyplývá z p edcházejících tabulek zobrazujících zdan ní 

v jednotlivých státech. 

Následující tabulka zobrazuje úsporu na dani u společnosti se sídlem v da ovém ráji, 

jež má výhradn  aktivní p íjmy z podnikatelské činnosti. Úspora na dani p edstavuje 

rozdíl mezi daní zaplacenou v České republice a daní zaplacenou v zahraniční 

jurisdikci.  
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Graf 3: Úspora na dani v Kč318
 

Z grafu je z ejmé, že pro aktivní p íjmy spojené s podnikatelskou činností se jako 

atraktivní jeví všechny da ové ráje s výjimkou Nizozemí, kde je uplat ováno zdan ní 

vyšší než v České republice. I p es to, že da ová úspora dosažená rezidentstvím na 

Kypru není tak velká jako v ostatních da ových rájích, lze výhody Kypru spat ovat 

zejména v tom, že je členem Evropské unie, a že na n j není pohlíženo jako na klasický 

da ový ráj. 

V p ípad  pasivních p íjm  jsou velmi často využívány struktury, kdy mate ská 

společností sídlí nap íklad na Kypru nebo v Nizozemí a dce iná společnost sídlí v České 

republice. Vždy ovšem záleží na konkrétní struktu e a objemu vzájemných transakcí. 

V současné dob  se lze často setkat se složitými holdingovými strukturami, jejichž 

cílem nemusí nutn  být jen snížení dan , ale také nastavení vlastnických vztah  tak, aby 

byli maximáln  ochrán ní jednotliví vlastníci. ada jurisdikcí je v ohledu anonymity 

vlastnictví zcela transparentní, ale identifikovat vlastníka t etí osobou m že být 

prakticky nemožné. V n kterých da ových rájích jsou informace o vlastnících a 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 
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akcioná ích vedeny v seznamu akcioná , ale společnost nemá povinnost je zve ejnit a 

totožnost konkrétních osob je známa pouze registračnímu agentovi. 

Následující tabulka zobrazuje podíl srážkové dan  a čistého dividendového p íjmu, 

který je vyplacen mate ské společnosti se sídlem v n kterém z da ových ráj .  

 

Graf 4: Podíl srážkové dan  na celkových p íjmech v Kč319
 

Z grafu vyplývá, že pro výplatu pasivních p íjm , v tomto p ípad  konkrétn  dividend 

z České republiky zahraniční mate ské společnosti, mají nejvýhodn jší postavení 

společnosti ze zemí Evropské unie. Konkrétn  se jedná o Kypr, Nizozemí a Českou 

republiku. V nejhorší pozici pro p íjem dividend mate ské společnosti stojí Seychely, 

kdy by dce iná společnost byla povinna srazit ň5 % hodnoty a mate ské společnosti by 

bylo vyplaceno o 1 400 tis. Kč mén , které by sloužily k úhrad  dan . 

P ed p esídlením či založením společnosti v da ovém ráji je nutné situaci konkrétního 

podniku ádn  analyzovat. N které obory podnikání totiž není možné p esunout do 

da ového ráje. Dále je pot ebné se seznámit s legislativou dané zem , zejména 

s p edpisy, které se p ímo týkají založení, chodu a zdan ní společnosti. ůčkoliv mnoho 

stát  nabízí stejné nebo srovnatelné podmínky, je výb r da ového ráje tím 
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nejzásadn jším. Společnost by m ly zajímat také náklady na založení a roční náklady na 

chod společnosti. Náklady na chod společnosti mohou být spojeny s pot ebou nap íklad 

právnických nebo účetních služeb, pronájmem kancelá e a v n kterých p ípadech se tak 

mohou roční náklady na provoz společnosti značn  prodražit. Je proto pot eba provést 

podrobnou studii, která by nám m la dát odpov ď na otázku, zda se to společnosti 

opravdu vyplatí. 

Je nutné vzít také v úvahu, že podmínky v jednotlivých státech se mohou m nit, a proto 

není vhodné brát v potaz pouze ušet ené náklady na zdan ní, ale také celkovou 

ekonomickou stabilitu zem . Mohlo by se stát, že společnost p esune své sídlo do 

n kterého z da ových ráj  a v d sledku nestabilní ekonomiky, či tlaku ze strany 

mezinárodních organizací, se podmínky rázem zm ní a statut da ového ráje je u konce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY EŠENÍ 

Obsahem této kapitoly je popsat proces založení společnosti ve dvou da ových rájích, 

které jsou dle mého názoru nejvhodn jší. Pro společnost s aktivními p íjmy je vhodná 

jiná jurisdikce než pro společnosti s pasivními p íjmy. Konkrétní da ové ráje byly 

vybrány na základ  analýzy jednotlivých da ových ráj  a na základ  analýzy zdan ní 

v p edcházející kapitole.  

3.1   Založení společnosti s aktivními p íjmy  

Z p echázející kapitoly vyplynulo, že pro společnost s aktivními p íjmy byly z hlediska 

zdan ní vhodné tém  všechny analyzované ráje s výjimkou Nizozemí. Každá z t chto 

zemí vyžaduje spln ní určitých povinností p i založení a p i následném fungování. 

N které zem  požadují zve ej ování údaj  týkajících se majitel  a akcioná , jiné zem  

vyžadují registračního agenta. 

Za určitých okolností by vhodnou zemí pro umíst ní společnosti byla Kyperská 

republika, kde také sídlí nejvíce českých společností. Nejen, že není klasickým 

da ovým rájem Ěp ed vstupem do EU byla) a tedy i trnem v oku mezinárodních 

organizací, ale také tím, že je členem Evropské unie. Se členstvím v Evropské unii je 

spojeno mnoho výhod, nap íklad uplat ování nízkých či nulových srážkových daní 

nebo existencí r zných sm rnic upravujících zdan ní. Nespornými výhodami Kypru je 

také rozsáhlá síť da ových smluv o zamezení dvojího zdan ní v kombinaci s nízkými 

dan mi, vysoká míra diskrétnosti a ochrana informací týkajících se vlastnictví a další. 

Statutu stabilního ekonomického a právního prost edí se Kypr t šil až do poloviny 

lo ského roku, kdy se objevily první problémy. Obrovské finanční problémy propukly 

na začátku roku Ň01ň, které vyústily až v kyperskou bankovní krizi. Z této krize se 

ovšem Kypr nem že dostat sám, nicmén  Evropská unie nebyla natolik solidární, aby si 

pomoc nepodmínila spln ním určitých podmínek ze strany Kypru.  I p es to, že za tuto 

krizi pravd podobn  m že rozhodnutí Evropské unie o odpisu poloviny hodnoty 

eckých dluhopis , je Kypr nucen získat určitou část pen z ze svých zdroj . Jakým 

zp sobem Kypr získá balík pen z, dosud nebylo vy ešeno. Jakým zp sobem bude 

kyperská vláda tuto krizi ešit zatím není známo, neboť jednání neustále probíhají. 

Nejjednodušším krokem, ke kterému v posledních letech evropské vlády p istoupily, 
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bylo zvyšování daní a další restriktivní opat ení. Podmínky se mohou m nit ze dne na 

den a osud Kypru jakožto da ového ráje je značn  nejistý. Mohlo by se stát, že p esun 

společnosti na Kypr by se nemusela vyplatit a náklady na založení by se značn  

prodražily nebo by byly vynaloženy zbytečn . 

P i vyloučení Kypru se dále jako vhodné nabízí Britské Panenské ostrovy, Panama, 

Hong Kong a Seychely. P i srovnání požadovaných podmínek pro založení a pro chod 

společnosti ĚTabulka 14ě se domnívám, že nejvýhodn jším da ovým rájem jsou Britské 

Panenské ostrovy.  

Mezi hlavní d vody, proč jsou Britské Panenské ostrovy vyhledávány nejen českými 

ale i sv tovými společnostmi, pat í: 

 osvobození od dan  z p íjm , daní vztahující se na dividendy, úroky, kapitálové 

zisky; 

 veškeré informace o vlastnících, editelích a akcioná ích, jakož i podrobné 

informace o společnosti nejsou součástí ve ejných záznam ; 

 společnost musí vést účetní záznamy výhradn  pro doložení p ípadných 

problémových transakcí, zákonný požadavek na jejich zve ejn ní či podávání 

da ového p iznání neexistuje. 

Proces založení společnosti na Britských Panenských ostrovech 

Společnost, která se zakládá na Britských Panenských ostrovech, se ídí zákonem o 

obchodních společnostech z roku Ň004 ĚBusiness Companies ůct Ň004ě. Společnost je 

založena za účelem podnikání s nerezidenty BVI. Lze založit n kolik druh  společností, 

jejichž postup je tém  totožný.  

Po kompletní analýze situace konkrétního podniku a zjišt ní, že p esun na Britské 

Panenské ostrovy p inese společnosti mnohá zvýhodn ní a odstran ní n kterých 

byrokratických povinností, je možné p istoupit k samotnému založení společnosti. 

Registrace firmy je ve srovnání s jinými jurisdikcemi v podstat  jednoduchá a lze ji 

provést i prost ednictvím internetové komunikace.  
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Na základ  získaných informací z dokument  Komise pro finanční služby Britských 

Panenských ostrov  ĚFinancial Services Commissioně doporučuji postup založení 

rozd lit do n kolika následujících krok : 

1. Výb r registračního agenta 

Zákon vyžaduje, aby každá společnost m la registračního agenta, který p edkládá 

žádost o začlen ní společnosti do rejst íku a zárove  je prvním jednatelem společnosti, 

který vydá první akcie. Pokud podá žádost o registraci jiná osoba, bude registrátorem 

žádost zamítnuta. Společnost musí mít agenta za všech okolností. Je odpov dný za 

založení společnosti a jmenování prvního editele podniku, který musí být jmenován 

nejpozd ji do šesti m síc  od založení. Registrovaným agentem m že být pouze osoba, 

která je držitelem licence Komise pro finanční služby Britských Panenských ostrov .  

2. Výb r názvu společnosti 

Požadavky na název společnosti jsou upraveny zákonem. Nem že být registrována 

společnost s názvem stejným, jako má již existující společnosti, nebo s podobným 

jménem či neslušným a urážlivým. K vyloučení stejného názvu m že registrační agent 

vyhledávat v registru. ůgent by m l být schopen poskytnout radu, zda vybraný název 

bude registrem p ijat. Název společnosti m že znít také „BVI IČ“, kdy IČ je 

identifikační číslo dáno registrem. V názvu společnosti musí být uvedeno slovo 

up es ující formu společnosti. Nap íklad Limited ĚLtdě, Corporation ĚCorpě, 

Incorporated (Inc), Societe ůnonyme ĚS.ů.ě a další. 

3. Určení sídla společnosti 

Podmínkou pro zaregistrování společnosti je sídlo na území BVI. Sídlem se rozumí 

místo, kam mohou být společnosti doručovány dokumenty. Je povinná skutečná adresa, 

obvykle se jedná o kancelá  společnosti registrovaného agenta. Sídlo jakým je poštovní 

schránka není p ijatelné. 

4. Vypracování společenské smlouvy a stanov 

Společenskou smlouvu a stanovy musí mít každá společnost, která je zakládána 

v souladu s tamním zákonem o obchodních společnostech. Společenská smlouva a 

stanovy upravují vnit ní organizaci, ízení a správu společnosti a vztah mezi členy 
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společnosti. Oba tyto dokumenty se podepsané a ov ené p ikládají k žádosti o 

zaregistrování, a proto musí být vypracovány d íve. Potvrzení o tom, že je společnost 

založena, vydává správce rejst íku v podob  osv dčení o založení. 

5. Volba editelů a akcioná ů 

Podle tamního zákona mají editelé veškeré pravomoci, které jsou nezbytné pro ízení a 

dohled nad podnikáním a nad záležitostmi týkajícími se společnosti. editelem nemusí 

být obyvatel BVI. Každá akciová společnost musí mít nejmén  jednoho akcioná e a 

alespo  jednoho editele. Ob  tyto funkce m že vykonávat stejná osoba. Registrační 

agent jmenuje prvního editele, který musí p edložit písemný souhlas. 

Jakmile společnost učiní t chto p t rozhodnutí, registrační agent zahájí proces 

registrace. Pro registraci je povinné vyplnit formulá  žádosti320
 Ědostupné na stránkách 

Komise pro finanční služby Britských Panenských ostrov ě společn  se t emi kopiemi 

společenské smlouvy a stanov a souhlasem registrovaného agenta. Pokud je vše 

v po ádku správce rejst íku zaregistruje dokumenty, p id lí jedinečné číslo společnosti, 

vydá ov ené osv dčení Ěcertifikátě o založení registrovanému agentovi a vrátí kopii 

společenské smlouvy. Pokud se nevyskytnou žádné problémy, společnost je 

zaregistrována s účinností vydaného osv dčení do jednoho pracovního dne. 

Po založení společnosti je nutné uhradit roční paušální poplatek. Tento poplatek je 

závislý na výši základního kapitálu. P i základním kapitálu do 50 000 USD je poplatek 

ň50 USD, p i vyšším 1 100 USD.  

P i založení akciové společnosti je vhodné zvolit akcie jiné než na majitele z d vodu, že 

roční paušální poplatek se u společnosti s akciemi na majitele zvyšuje o 1 000 USD na 

1 350 USD, oproti 350 USD v p ípad  ostatních druh  akcií. Pokud by se společnost 

p ece jenom rozhodla vydat akcie na majitele, tyto akcie nesmí opustit území a budou 

uloženy u registračního agenta. 

Náklady na založení se skládají z poplatk  za založení a z náklad  na správu 

společnosti. Každoroční obnovovací poplatky obsahují paušální roční poplatek státu a 
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náklady na registračního agenta a poskytnutí adresy sídla společnosti na jeden rok. Výše 

jednotlivých náklad  je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 17: Náklady na založení společnosti na BVI 

Náklady na založení USD 

Založení společnosti   300 

Správa společnosti Ěúhrada správních poplatk , registrovaný agentě 1 090 

Celkem 1 390 

Obnovovací náklady za 1 rok USD 

Registrační agent a sídlo společnosti   990 

Paušální poplatek státu   350 

Celkem 1 340 

V závislosti na konkrétní společnosti se mohou vyskytovat další náklady za písemné 

rozhodnutí editele nebo p edstavenstva Ěň00 USDě, p evod akcií Ě700 USDě, zm na ve 

vlastnictví společnosti Ě400 USDě, zm na registračního agenta ĚŇ00 USDě a další. 

Se založením a chodem společnosti je spojeno mnoho povinností, administrativy a také 

je nutné dokonale znát tamní legislativu. Nejjednodušším zp sobem jak založit IBC na 

Britských Panenských ostrovech je kontaktovat společnost, která se zakládáním 

offshore společností zabývá. V České republice, ale i na celém sv t  existuje celá ada 

specializovaných společností a právník , kte í se v nabídce offshorových společností 

p edhání. ůť už se jedná o nabídku již založené společnosti, nebo o založení společnosti 

nové. Je vhodné zvolit společnost, jež se zabývá nejen založením, ale i správou a 

dalšími službami spojenými nap íklad s administrativou. Ceny se pohybují v závislosti 

na rozsahu poskytnutých služeb. Spolu se založením společnosti je vhodné zvážit 

založení bankovního účtu. 

3.2   Založení společnosti s pasivními p íjmy 

Výhodné pozice pro inkaso dividendových i ostatních pasivních p íjm  mají zejména 

rezidentní společnosti členských zemí Evropské unie. Na tyto zem  se vztahuje 

Sm rnice č. ř0/4ň5/EHS týkající se osvobození pasivních p íjm  od srážkové dan  za 

určitých podmínek. Z modelového p íkladu zdan ní jasn  vyplynulo, že jako vhodné 

zem  pro umíst ní mate ské společnosti se jeví Nizozemí a Kypr, ale i Česká republika. 
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Dle mého názoru je z da ového hlediska nejvhodn jší využít Nizozemí, protože 

mezinárodní da ová optimalizace p ináší v tší da ové efekty. Holdingová společnost, 

která by p sobila pouze na území České republiky, by nem la možnost rozložit rizika 

Ěnap íklad týkající se stability ekonomikyě, nebyla by zajišt na anonymita a byla by 

omezena českými zákony. Dalším logickým d vodem je rozdílná ochrana investic 

v zahraničí a v České republice. Společnost sídlící v ČR nemá své investice nijak 

chrán né, zatímco zahraniční společnosti t ží ze smluv o ochran  investic a mohou ešit 

své spory v arbitráži. D vody, proč nedoporučuji založit společnost na Kypru, byly 

popsány v p edcházející podkapitole.  

Proces založení společnosti má n kolik krok . Konkrétn  se jedná o: 

1. Otev ení účtu u nizozemské banky 

Otev ení účtu slouží ke složení základního kapitálu. Výše kapitálu je závislá podle 

druhu zakládané společnosti. Banka vydá potvrzení o složení základního kapitálu. 

2. Sepsání zakladatelské smlouvy a stanov 

Zakladatelskou smlouvu a stanovy sepisuje notá  na základ  potvrzení banky, že na její 

účet byl složen základní kapitál v požadované výši. Oba tyto dokumenty zašle 

ministerstvu spravedlnosti.  

3. Rozhodnutí ministerstva spravedlnosti 

Ministerstvo spravedlnosti zkoumá osoby, které zakládají společnost a název 

společnosti, a pokud nemá námitky proti založení firmy, vydá kladné vyjád ení a odešle 

ho. Stejn  jako ve všech zemích jsou požadavky na název společnosti upraveny 

nizozemským zákonem. Název musí být jedinečný v odv tví a regionu. 

4. Registrace společnosti  

Jakmile společnost obdrží kladné vyjád ení od ministerstva spravedlnosti, prohlášení 

banky ohledn  složení základního kapitálu a vyplní registrační formulá , je společnost 

zapsána do obchodního rejst íku u p íslušné regionální obchodní komory.
321
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 Pot ebné dokumenty pro registraci jsou p ístupné zde: http://www.kvk.nl/englishwebsite/how-to-
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5. Registrace u finančního ú adu 

Na samém začátku podnikání je také d ležité zaregistrovat se u finančního ú adu. 

Společnost se registruje k dani z p íjm  právnických osob a dani z p idané hodnoty, u 

které na rozdíl od mnoha jiných zemí neexistuje limit, a plátcem DPH jsou všechny 

podnikatelské subjekty. 

Náklady na založení společnosti jsou obsahem následující tabulky. Tyto náklady byly 

získány z publikace Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU.
322

 

Tabulka 18: Náklady na založení společnosti v Nizozemí 

Náklady na založení EUR 

Vklad kapitálu na bankovní účet zdarma 

Kontrola jedinečnosti názvu u Obchodní komory      85 

Sepsání společenské smlouvy a stanov 1 750 

Schválení ministerstvem spravedlnost      91 

Zápis společnosti do obchodního rejst íku na Obchodní komo e   124 

Registrace u da ového ú adu zdarma 

Celkem 2 050 

Celkové náklady spojené se založením společnosti se pohybují zhruba na úrovni  

2 050 EUR. Náklady se však mohou m nit v souvislosti se zm nami podmínek. 

3.2.1   Holdingová struktura 

Nizozemí je často využíváno jako sídlo holdingových společností. V České republice 

p sobí mnoho společností, které jsou součástí složitých holdingových struktur, jež jsou 

vzájemn  propojeny se společností se sídlem v zahraničí. Výhodou holdingových 

struktur m že být jejich v tší flexibilita, možnost cash-poolingu, zajišt ní anonymity 

vlastnictví, ízení rizik, dce iné společnosti mohou investovat i do riskantn jšího 

portfolia, v p ípad  problém  bude za nimi stát matka nebo její likvidace nebude pro 

celý holding likvidační, dojem silného zahraničního holdingu a tak dále. V následující 

části se budu snažit definovat zjednodušené postupové kroky pro sestavení vhodné 

holdingové struktury s mate skou společností sídlící v Nizozemí. 
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1. krok – Umíst ní mate ské společnost 

Z d vod  členství v Evropské unii a z n j vyplývajících výhod, z d vodu zvýhodn ného 

režimu tamních holdingových společností, rozsáhlé sít  smluv o zamezení dvojího 

zdan ní a dohod o vým n  informací  

Nizozemí se svými ř7 uzav enými smlouvami o zamezení dvojího zdan ní, Ňř 

dohodami o vým n  informací a zvýhodn ným režimem pro holdingové společnosti se 

pro tyto pot eby zdá být ideálním státem. Více smluv o zamezení dvojího zdan ní a 

dohod o vým n  informací má v EU již jen Francie, celkem 14Ň. 

2. krok – Naplánovat transakce 

P ed založením holdingové struktury je d ležité definovat, jaké konkrétní transakce se 

budou mezi společnostmi uskuteč ovat. D ležité je v novat pozornost problematice 

transferových cen, kdy ceny mezi sp ízn nými subjekty musí být uplat ovány na 

základ  principu tržního odstupu. Stanovit cenu p im en  odrážející standard tržního 

odstupu není jednoduché. Da ové správy jednotlivých stát  zkoumají legálnost t chto 

p evod  a zda jsou tyto p evody v souladu s tímto principem (viz. kapitola 1.5.1). 

3. krok – Umíst ní dce iných společností 

Jakmile společnost definuje charakter budoucích transakcí, je možné p istoupit 

k rozhodnutí, kde budou jednotlivé dce iné společnosti umíst ny. Toto rozhodnutí je 

klíčové a závisí na počtu a obsahu sjednaných smluv o zamezení dvojího zdan ní. Čím 

více smluv má zem  sjednáno, tím v tší je šance, že dan  uvalené na transakce budou 

eliminovány nebo úpln  vyloučeny. 

Z t chto postupných krok  jsem sestavila jednoduchou nizozemskou holdingovou 

strukturu. Tato struktura je zobrazena v následujícím obrázku. 



 

 

133 

Tabulka 19: Holdingová struktura323
 

V d sledku osvobození z d vodu kapitálové účasti bude nizozemská matka od svých 

dcer v ČR Ěči jiném stát  EUě p ijímat dividendy v plné výši bez srážkové dan . Tyto 

dividendy jsou pak osvobozeny od nizozemské dan  z p íjm  právnických osob a 

efektivní da ová sazba je nulová. Nejvýhodn jší je takto získané p íjmy reinvestovat. 

Nutno dodat, že s p evodem souvisí určité náklady nap íklad na poplatky a další 

administrativní náklady. Proto se tyto holdingové p evody vyplatí p edevším velkým 

mezinárodním firmám. 

Pro svou rozsáhlou síť o zamezení dvojího zdan ní je Nizozemí často využíváno jako 

tranzitní zem  pro p evod dividend, úrok , licenčních poplatk  a kapitálových zisk  ke 

konečnému vlastníkovi - offshore společnosti.  

                                                 
323

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Mateřská společ ost  
Nizoze í 

Dceři á společ ost  

ČR 

Dceři á společ ost 

ČR 

Dceři á společ ost 

EU 
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Obrázek 9: Holdingová struktura se super matkou324
 

Super matkou je společnost, která zast ešuje celou holdingovou strukturu, kdy existuje i 

n kolik mate ských holdingových společností. Vystupuje jako pasivní článek, který 

slouží výhradn  pro držbu akcií. Super matkou je v tomto p ípad  nejlépe společnost 

z da ového ráje, s níž má Nizozemí uzav enu smlouvu o zamezení dvojího zdan ní. P i 

výplat  dividend z Nizozemí do n kterého z da ových ráj  aplikuje Nizozemí 15% 

srážkovou da , ale p íslušnou SZDZ lze tuto da  eliminovat. Totožnost p íjemce 

dividend je p i použití takovéto struktury prakticky nedohledatelná. 

Stejn  jako existují společnosti zabývající se založením společnosti v n které z offshore 

jurisdikcí, existují také specializované společnosti, které dokáží analyzovat klientovu 

situaci a navrhnout vhodnou holdingovou strukturu. Pro společnosti je n kdy vhodn jší 

zaplatit si komplexní servis, než špatn  naplánovat rozložení holdingu, čímž by se 

náklady mohly i n kolikanásobn  navýšit. Komplexní servis související se založením 

společnosti se pohybuje zhruba kolem 15 000 EUR a v dalších letech zhruba  

8 000 EUR. 

  

                                                 
324

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Matka v Nizoze í 

Dceři á společ ost  
ČR 

Dceři á společ ost 

ČR 
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Super matka 
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ZÁV R 

S pojmem globalizace a všemi aktivitami, které toto slovo vystihují, se setkáváme dnes 

a denn . ůť už se jedná o pohyb lidí, zboží a služeb nebo pohyb pen z. Da oví 

poplatníci se mohou p esouvat do da ových ráj  za nižším zdan ním nejenom svých 

p íjm , ale také majetku. Není proto divu, že da oví poplatníci se snaží tyto možnosti 

využít a hledají nové metody, jakými by zkrátili p íjmy do ve ejných rozpočt . adu 

zemí trápí tento významný nesoulad a proti existenci t chto da ových ráj  se bou í a 

snaží se proti nim aktivn  bojovat. Samoz ejm  se nejedná o zem , které čerpají nejv tší 

část svých zdroj  ze svého postavení da ového ráje. Vysp lé zem , které existenci 

da ových ráj  kritizují, by si však m ly sáhnout do sv domí, zda existenci da ových 

ráj  svými kroky vlastn  nepodporují. Nap íklad zavedením určitého zvýhodn ní pro 

holdingový režim, jež schválila v tšina člen  Evropské unie. Zejména USů jsou 

rostoucím používáním da ových ráj  značn  znepokojeny, p esto proti nim nikdy 

nep ijaly účinná opat ení.  

Postoj v tšiny stát , včetn  České republiky, k da ovým ráj m je z ejmý. Snaha o 

p ísnou kontrolu a eliminaci t chto offshore center prost ednictvím sankčních 

mechanism  a tvrdého zákonodárství. To je sm r, jakými se vysp lé státy a v tšina 

sv ta rozhodla jít. Existují však i jiná ešení, jak zamezit úniku kapitálu do offshore 

oblastí než jakými jsou represe a sankce. Zvlášt  v dob  krize, v jaké se zmítá Evropská 

unie v posledních letech. Nebylo by tedy levn jší povzbuzovat a n jakým zp sobem 

zvýhod ovat podnikatelské subjekty, aby kapitály z staly v zemi svého p vodu? 

Evropská unie však není naklon na myšlence domácích „miniráj “, je tedy z ejmé, že 

da ové ráje nebudou mít nové konkurenty a čeká je p inejmenším velmi sv tlá 

budoucnost.  

Cílem této diplomové práce bylo poskytnout komplexní pohled na existenci da ových 

ráj  a na společnosti, které je využívají. Hlavním cílem bylo zhodnotit výhody využití 

da ového ráje z pohledu českého podnikatelského subjektu, vyčíslit, jakou da ovou 

povinnost mají obchodní společnosti v České republice oproti společnostem v da ovém 

ráji a navrhnout jurisdikce, které jsou vhodné k umíst ní obchodních společností 

v závislosti na druhu p íjm . 
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Diplomová práce byla rozd lena do t í kapitol. V první kapitole byly charakterizovány 

základní pojmy, týkající se da ových ráj , zejména zvýhodn né společnosti a d vody 

proč tyto ráje vznikají. Dále byly popsány zp soby a techniky, jakými dochází k jejich 

využívání a preventivní opat ení mezinárodních organizací zabra ující jejich zneužití.  

Obsahem druhé kapitoly bylo analyzovat podnikatelské, da ové a legislativní prost edí 

v jednotlivých da ových rájích. Celkem byly analyzovány t i oblasti da ových ráj , 

z nichž v každé oblasti byly charakterizovány dv  zem , které jsou z pohledu českých 

subjekt  nejčast ji využívány. Konkrétn  se jednalo o Britské Panenské ostrovy a 

Panamu, Nizozemí a Kypr, Hong Kong a Seychelskou republiku. Na konci této kapitoly 

byly na základ  p edchozího zmapování prost edí, vyčísleny rozdíly v da ové 

povinnosti společnosti na dvou modelových p íkladech.  

Záv rečná kapitola se zabývala návrhy dvou zemí, kde je vhodné umístit sídlo 

společnosti v závislosti na druhu p íjm . Podkladem pro návrh konkrétní zem  byly 

výpočty da ové povinnosti z p edcházející kapitoly. První návrh se týkal společnosti 

s aktivními p íjmy. Druhý návrh doporučuje zemi, která je atraktivní pro společnosti 

s pasivními p íjmy, zejména s inkasem dividend. Součástí druhého návrhu je také 

nastín ní návrhu vhodné holdingové struktury. 

Na základ  popsaných návrh  a záv r  se domnívám, že práce splnila sv j cíl. 

Konkrétní částky p i p esunu českého subjektu do da ového ráje byly vyčísleny a bylo 

shledáno, že p esun společnosti, která by v České republice podléhala vyšší da ové 

povinnosti a dalším byrokratickým povinnostem, se z mnoha d vod  vyplácí. České 

podnikatelské subjekty, stejn  jako ty ostatní, hledající výhodn jší da ovou základnu 

budou existovat vždy. Vždy budou také existovat zem , které budou ochotné tyto 

výhody poskytovat. Pokud budou i nadále uplat ovány rozdílné sazby zdan ní 

v jednotlivých zemích, budou mít podnikatelské subjekty tendence utíkat domácímu 

zdan ní a da ové ráje nebudou zanikat, ale budou spíše vzkvétat jako doposud. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AFM         Authority for the Financial Markets Ěú ad pro dohled na finančními trhyě 

BVI          Britské Panenské ostrovy 

CFATF       Karibským finančním akčním výborem 

CUP         Comparable uncontrolled price method Ěmetoda srovnatelné nezávislé 

             ceny) 

ČEKIů       Česká kapitálová informační agentura 

ČR           Česká republika 

DIČ          Da ové identifikační číslo 

DPFO        Da  z p íjm  fyzických osob 

DPH         Da  z p idané hodnoty 

DPPO        Da  z p íjm  právnických osob 

EHP         Evropský hospodá ský prostor 

EHS         Evropské hospodá ské společenství 

ES           Evropské společenství 

EU           Evropská unie 

EUR         Euro Ěm na eurozónyě 

FATF        Financial ůction Task Force ĚFinanční akční výbor proti praní pen zě 

HDP         Hrubý domácí produkt 

IBC          International Business Company ĚMezinárodní obchodní společnostě 

IOSCO       Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry 

OECD        Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj 

OSCE        Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evrop  

OSN         Organizace spojených národ  

SE           Societes Europaea Ěevropská společnostě 
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SIBA         Seychelles International Business ůuthority ĚSeychelský ú ad pro 

             mezinárodní obchodě 

SZDZ        Smlouva o zamezení dvojího zdan ní 

UBS         Union Bank of Switzerland 

UPA         Uniform Partnership Act 

USA         Spojené státy americké 

TIEA         Tax Information Exchange ůgreement ĚSmlouva o vým n  informací 

             ohledn  daníě 

WTO         Sv tová obchodní organizace 

ZDP         Zákon o dani z p íjm  

ZK           Základní kapitál 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


