
1 

 



2 

 
 



3 

 

  



4 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na využití destinací s mírnější mírou zdanění příjmu 

právnických osob pro celkové snížení daňové zátěže podnikatelského subjektu. 

Vymezuje základní pojmy a souvislosti, na které navazuje analýzou současného stavu 

offshore podnikání a boje proti jeho zneužívání. Obsahuje návrh podnikatelské 

struktury, který při aplikaci zajišťuje snížení daňového zatížení podnikatelského 

subjektu, a který je doplněný o vymezení přínosů a rizik plynoucích z jeho užití. 

 

Abstract 

This thesis focuses on the use of destinations with moderate rate of corporate tax to 

reduce the tax burden of the business entity. It contains defined context and 

fundamental concepts and there is also an analysis of the current state of offshore 

business and restrictions aimed against its abuse. Thesis contains draft of business 

structure that ensures reduction of tax burden of the business entity, and which is 

followed by a definition of the benefits and risks of its application. 
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Úvod 

 

Daně jsou nedílnou součástí života každého jednotlivce i každého podniku, který působí 

v podnikatelském prostředí. Na světě existují odlišné daňové systémy, které zdaňují 

subjekty rozdílnými sazbami. Ve velmi zjednodušeném pohledu se jedná o stejnou 

situaci, jako když spotřebitel volí dodavatele určitého typu zboží a jedinou proměnnou, 

která od sebe jednotlivé dodavatele odlišuje, je cena. V oblasti daní tedy existuje určitá 

analogie s klasickým tržním prostředím tak, jak jej známe ze základů ekonomické 

teorie. Některé státy nabízí „spotřebitelům“ lepší „cenu“ než jiné. Z této skutečnosti se 

postupem času vyvinul pojem daňový ráj, ze kterého se stal obecně známý pojem. 

A právě problematikou daňových rájů se tato práce zabývá. 

Daňové ráje jsou součástí postupů, kterým se říká mezinárodní daňové plánování. Tento 

pojem představuje hledání takové struktury daňových jurisdikcí, které ve výsledku pro 

podnik představují nejmírnější zdanění jeho příjmů, a tím pádem vyšší reálné zisky. 

Daná tendence podniků se nelíbí státům, které daně vybírají, jelikož dochází k nižšímu 

inkasu daně. Zde vzniká střet zájmů, kdy na jedné straně stojí podnik s jeho jasnou 

motivací o dosažení co nejvyššího možného zisku a na straně druhé stojí stát, který má 

naopak zájem o co nejvyšší daňové příjmy do státní pokladny. 

Cíle práce jsou stanoveny dva. Prvním z nich je navržení efektivní struktury offshore 

společností vedoucí ke snížení daňové zátěže podnikatelského subjektu. S dalším cílem 

souvisí i analýza současného stavu offshore podnikání s ohledem na současnou 

politickou situaci v EHP. Úvodem práce se budeme zabývat problematikou offshore 

podnikání a popíšeme si výhody a nevýhody využití tohoto systému. Budeme se 

zabývat způsoby, jak dosáhnout přesunutí zisků podniku do mírněji zdaněných oblastí 

a to navzdory snahám dotčených států. Na straně druhé si popíšeme bariéry, které státy 

podnikům usilujícím o vyhnutí se vysokým daním staví do cesty. Úzce s těmito 

bariérami souvisí popis aktuální situace offshore podnikání a metody boje, které jsou ze 

strany států i mezinárodních organizací uplatňovány. V závěrečné části práce vytvoříme 

návrh podnikatelské struktury tak, aby došlo k naplnění cíle práce, tedy aby bylo 

zajištěno nižší zdanění podnikatelského subjektu při současném respektování platných 

zákonů.  
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1. Offshore podnikání 

 

Offshore podnikání je pojem, který v průběhu několika posledních desetiletí získává na 

síle a důležitosti. Podstata tohoto pojmu spočívá ve zjednodušené rovině ve využití 

oblastí charakterizovaných jako tzv. daňové ráje k pozitivnímu a cílenému ovlivňování 

daňového zatížení podnikatelského subjektu. Daňové ovlivňování není jediným 

důsledkem či možností využití offshore podnikání, ale v rámci této práce se jedná 

o nosné téma, kterému se budeme věnovat především.  

Společensky známější a z našeho pohledu i nadřazený pojem jsou již jednou zmíněné 

daňové ráje, u kterých již jejich označení napovídá tomu, že budou pro jejich uživatele 

z daňového pohledu rájem; místem, kde bude smysluplné s ohledem na míru zdanění 

setrvat. Daňové ráje jsou pojmem, který vznikl v podstatě současně s pojmem daň. 

První reálné případy daňových rájů jsou známé již z období starého Řecka, kdy 

obchodníci skladovali své zboží mimo Athény a to jen kvůli tomu, aby se vyhnuli 2 % 

dani, která byla uvalena na veškerý vývoz a dovoz. Podobnou funkci zastávalo mezi 16. 

až 18. stoletím území Flander nebo současného Nizozemska. I zde byly celní a daňové 

podmínky pro obchodníky výhodnější než v okolních zemích či jednotlivých přístavech. 

Trend rozvoje a další expanze daňových rájů je samozřejmě o to více patrný v dnešní 

době, kdy se maximalizace zisku stává hlavním cílem drtivé většiny lidské činnosti. 

Ekonomické velmoci jako jsou USA nebo Velká Británie jsou největšími uživateli 

daňových rájů v celosvětovém měřítku a v souvislosti s ekonomickými cíli, které se 

týkají všech zájmových skupin bez výjimky, se z podnikání, při kterém je využíváno 

daňových rájů, stává systematický daňový únik. Již jmenované Spojené státy zveřejnily 

několik zpráv a statistik, které jasně dokazují značnou a nezanedbatelnou míru 

hospodářského dopadu, které daňové ráje mají.
1
 Daňové ráje jsou v dnešní době 

optimalizace jakýchkoliv faktorů, které negativním způsobem ovlivňují rentabilitu 

a profitabilitu podniku, mocným a hojně využívaným nástrojem. Souvislost pojmů 

daňového ráje a offshore podnikání je bezesporu nevyvratitelná – oba souvisí 

s pohledem na problematiku daní jako na náklad. 

                                                 
1
 LESERVOISIER, L. Daňové ráje, . s. 5-6. 
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V následující podkapitole si vysvětlíme, proč je offshore podnikání primárně spojené se 

snižováním daňového zatížení, ale i s dalšími faktory, které mohou mít na podnikání 

libovolného subjektu další dopady. 

 

1.1. Motivy offshore podnikání 

 

„Pan Charles Cain ve své definici dává „offshore podnikání“ do přímé souvislosti 

s daňovou povinností a faktem je, že nejfrekventovanějším motivem offshore podnikání 

je skutečně snaha co nejvíce zmenšit daňové zatížení. Není však motivem jediným. 

Základních podnětů, které podnikatele v celosvětovém měřítku k tomuto typu podnikání 

vedou, lze určitě nalézt hned několik. Za ty nejdůležitější lze považovat tyto: 

 daňová optimalizace, 

 využití výhody odlišného právního prostředí, 

 ochrana majetku, 

 vyhnutí se regulaci některých podnikatelských aktivit.“
2
 

Všechny čtyři výhody si dále vysvětlíme detailněji, každopádně již z jejich výčtu, který 

samozřejmě není ani zdaleka konečný, je zřejmé, že je v tomto způsobu podnikání 

možné nalézt několik „přidaných hodnot“, které mohou podnikatelskému subjektu 

pomoci k efektivnějšímu řízení své činnosti a mohou mu přinášet konkurenční výhody. 

Daňová optimalizace 

„Podnikatelé v mezinárodním měřítku se v rámci snahy o maximalizaci zisku snaží 

logicky co nejvíce snížit své náklady, tedy i daňové zatížení. Tato skutečnost je pak 

samozřejmě velmi inspirativní pro většinu suverénních států světa, které se snaží do své 

země přilákat investory, a zvyšovat tak svoji prosperitu. Plánované a cílevědomé 

využívání výhod nabízených jednotlivými zeměmi (či jejich daňovými systémy) pro 

                                                 
2
 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. s. 20. 
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optimalizaci celkového daňového zatížení osoby či skupiny společností pak nazýváme 

mezinárodní daňové plánování.“
3
 

Využití výhod odlišného právního prostředí a ochrana majetku 

Tento motiv je dle Petroviče v rámci České republiky opomíjený a přitom jej můžeme 

vnímat jako jeden z nejdůležitějších. Na rozdíl od české legislativy okolní země nabízí 

jiné způsoby zakládání společností, rozdílné druhy společností a mají na vlastníky 

či vedení společnosti odlišné (v našem případě nižší) administrativní nároky – jedná se 

především o povinnost vést účetnictví, předkládat výkazy, podávat daňové přiznání, 

provádět audit, atd. Ochrana majetku je velmi provázaná se samotným právním 

prostředím v daňovém ráji, jelikož je taktéž upravena příslušnou místní legislativou. 

Motivem pro offshore podnikání tak může být i možnost ochránit vlastní majetek před 

případnou ztrátou či roztříštěním, které by mohlo vzniknout například následkem 

dědického řízení, trestního stíhání, atd. 

Regulace některých podnikatelských aktivit, anonymita vlastnictví 

Jako zcela jasný motiv pro využití offshore podnikání můžeme uvést i jednoduchou 

situaci, kdy dojde v domácí zemi k regulaci určitého segmentu podnikání. 

Podnikatelský subjekt tedy nemůže dále vykonávat svoji činnost nebo ji může 

vykonávat jen v omezeném rozsahu. V zahraniční zemi tento druh podnikání nemusí být 

regulován, a tudíž může daný subjekt nadále vykonávat svoji činnost za okolností, že ji 

přemístí jinam. 

Anonymita vlastnictví je posledním motivem, který Petrovič uvádí. Offshore podnikání 

poskytuje anonymitu vlastníkům a ochranu investorům, což je nespornou výhodou 

v počáteční fázi akvizic nebo v případech, kdy akcionář potřebuje zůstat v anonymitě 

např. vůči státním orgánům.
4
 

 

 

                                                 
3
 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. s. 20. 

4
 tamtéž, s. 21. 
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1.2. Výhody offshore podnikání 

 

Výhody, které přináší podnikání v daňově zvýhodněných oblastech, rozděluje Petrovič 

do skupin. První je osvobození od daně z příjmu, případně nízká sazba daně z příjmu. 

Toto je první výhoda, která napadne každého, při pojmu daňový ráj. V těchto zemích 

(daňové ráje karibského a tichomořského typu) je možné založit a následně podnikat 

prostřednictvím společnosti, která neplatí žádné daně. Nulovou daňovou povinnost si 

daná země kompenzuje určitým druhem paušálního ročního poplatku (poplatek se 

u těchto společností pohybuje většinou v řádu několika set USD), který bývá doplněný 

o tzv. filing fee
5
. 

Jiné země s preferenčním daňovým systémem aplikují pro určité typy společností daň se 

sníženou sazbou (typicky Kypr nebo Barbados) a jiné uplatňují dokonce sazbu stejnou 

jako pro všechny ostatní typy společností (Nizozemsko, Švýcarsko). Poslední dvě 

zmiňované země upravují sazby daně dle zvláštních kritérií – např. určité kantony 

ve Švýcarsku neuvalují daň z příjmu na určité typy společností při splnění určitých 

podmínek a tyto poté platí jen nižší federální daň
6
 doplněnou o daň daného kantonu 

(tyto se u jednotlivých kantonů liší). V Nizozemsku existuje možnost dohody se 

správcem daně, který posuzuje vhodnost a přijatelnost dané společnosti nebo části 

podnikatelské struktury a následně určí, jaká výše daně je pro daňový úřad uspokojivá.
7
 

Petrovič zmiňuje i další výhody, kterých může společnost dosáhnout v případě 

podnikání v daňové jurisdikci označitelné za daňový ráj. Tyto výhody se již 

u jednotlivých destinací liší jak svojí intenzitou, tak samotnou existencí. Mezi častější 

můžeme zařadit například tyto: 

 „osvobození od daně z kapitálových zisků, 

 osvobození od daně z dividend, 

 osvobození od daně z příjmu fyzických osob, 

 osvobození od placení kolkovného, 

                                                 
5
 jedná se o speciální poplatek, který bývá zpravidla spojený s předkládáním výkazů či jiných dokumentů 

správci rejstříku společností 
6
 aktuálně se sazby pohybují od 3,63 % do 9,8 % 

7
 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. s. 30-31 
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 osvobození od DPH, 

 daňové prázdniny, 

 investiční úlevy, 

 možnost využití zrychleného odepisování, 

 široká škála daňově uznatelných nákladů, 

 absence devizové kontroly, 

 minimální kontrola ze strany úřadů či vlády, 

 žádné nebo minimální požadavky na výši akciového kapitálu, druh a počet 

emitovaných akcií, občanství a trvalý pobyt akcionářů, statutárních zástupců 

či společníků, 

 neomezenost předmětů činnosti podnikatelských subjektů, 

 liberální imigrační legislativa, 

 možnost využití sítě smluv o zamezení dvojího zdanění, 

 existence zón volného obchodu a bezcelních zón 

 snadná registrace lodí a jachet ve vlastnictví společnosti, 

 dočasná garance daňových či jiných výhod v případě změny legislativy, 

 anonymita vztahující se ke společnosti a jejím vlastníkům.“
8
 

S mnoha z těchto výhod se ještě setkáme v dalších částech této práce, nicméně již 

na tomto místě je nutné zmínit, že předchozí výčet je pouze a jen výčtem. Každý 

daňový ráj má své výhody a nevýhody a je nutné jej takto i vnímat. Volba konkrétního 

daňového ráje vždy vyžaduje předchozí analýzu vhodnosti dané destinace, jelikož žádná 

oblast případnému zájemci nenabídne dohromady veškeré výhody, které byly zmíněny 

výše. Na druhou stranu již na tomto místě každého čtenáře napadne myšlenka, zdali 

přece jen nepřináší tento způsob podnikání určité výhody. 

 

1.3. Způsoby využití offshore podnikání 

 

Způsobů, jak využít daňových rájů k vlastnímu prospěchu je mnoho. Některé z nich 

jsou aplikovatelné jednoduchým způsobem, jiné jsou administrativně a procesně 

                                                 
8
 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. s. 31. 
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náročné, další se mohou pohybovat na hraně nebo dokonce za hranou zákona. Zajímavý 

přehled nabízí čtenáři Klein, který popisuje několik typických metod využití daňových 

rájů. S některými z nich se setkáme v analytické a návrhové části této práce znovu, 

nicméně v tuto chvíli se seznámíme s jejich základní charakteristikou. 

Transferová cena 

Transferová cena je jednoduchý princip řízení obchodního vztahu mezi dvěma 

spřízněnými subjekty a třetí stranou (odběratelem). Její legálnost je v případě správného 

užití nenapadnutelná. Případnou napadnutelnost transferové ceny dále komplikují 

specifická odvětví podnikání, kde se jedná například o individuální řešení pro klienta, 

zakázkovou výrobu nebo společnost zastávající monopolní postavení na trhu. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění  

Využití smluv o zamezení dvojího zdanění se budeme dále věnovat v kapitole 

zabývající se daňovým pohledem na celou problematiku offshore podnikání. Základní 

princip využití smluv o zamezení dvojího zdanění spočívá ve využití země s nízkou 

nebo nulovou sazbou daně z příjmu jako místa tvorby případného zisku plynoucího 

z podnikatelské činnosti. Zisky společnosti jsou tak na základě mezinárodních smluv 

daněny minimální sazbou a společnosti zůstává větší část zisku. 

Vlastnictví nemovitostí 

Pro vlastnictví nemovitostí, případně jejich následný prodej či převod na jiný subjekt 

za účelem ekonomického prospěchu, je výhodné využít offshore společnosti, jelikož 

tyto nabízejí možnost vyhnout se platbě daně z převodu nemovitosti, která by se 

změnou vlastnictví souvisela. Princip je založený na jednoduchém modelu, kde danou 

nemovitost vlastní offshore společnost (nemovitost je jediným majetkem společnosti) 

a při jejím prodeji dojde jen k prodeji akcií společnosti vlastnící nemovitost, nikoliv 

k faktickému prodeji nemovitosti. 

Sebefinancování a zpětné půjčky 

Možnost odepisovat úroky z úvěrů poskytovaných offshore společností společnosti 

sídlící v zemi s vysokým (běžným) daňovým zatížením je jednou z cest, jak využít tento 



16 

 

druh podnikání. Zde je nutné zajistit určitou míru vnější propojenosti těchto dvou 

subjektů, jelikož stále více států posuzuje možnosti uplatňování úroků z úvěrů 

i z pohledu vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem půjčky. Jako další efekt tohoto 

způsobu financování se projevuje možnost navyšování základního kapitálu místní 

společnosti, a to právě formou půjčky nebo, pokud je offshore společnost majetkově 

silná, ručením u banky, která následně poskytne úvěr společnosti sídlící a podnikající 

v oblasti s vyšší mírou daňového zatížení. Opět je i v tomto případě možné úroky 

z úvěru zahrnout do nákladů. 

Daňová emigrace 

Daňová povinnost je v obecné rovině převážně zaměřena na daňové rezidenty, 

což představuje výhody v možnostech daňového plánování u jedinců, kteří se v průběhu 

roku pohybují na území různých států s vysokou mírou zdanění. Typickým příkladem je 

sportovec, který získá trvalý pobyt na území s přívětivými daňovými podmínkami 

(např. Monako), a zde je daní za použití výrazně nižší sazby daně z příjmu. 

Mezinárodní zasílatelství a registrace lodí 

Princip využití oblastí s nízkou mírou zdanění jako základen pro účely lodní dopravy 

nebo logistické služby je založen na využití vhodných daňových jurisdikcí, jako je 

například Libérie, Kypr, Bahamy, Panama, Gibraltar nebo ostrov Man. Zde může 

společnost využít nižší míry zdanění zisků z pronájmu či dalších podnikatelských 

činností. Současně jsou tyto oblasti využívány i pro registraci soukromých jachet. 

Know-how, licence, franchízy, autorská práva 

Offshore společnosti mají možnost, stejně jako jakékoliv jiné typy společností, 

nakupovat a dále prodávat či pronajímat různé druhy vlastnických či duševních práv. 

V tomto případě může námi sledovaný druh podnikání umožňovat nulové daňové 

zatížení z tohoto druhu obchodu. Stejně tak tomu bude v případě růstu hodnoty daného 

nehmotného majetku. 
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Svobodná povolání 

Svobodná povolání mohou využívat služeb offshore firem jako prostředníka ve vztahu 

mezi danou osobou a jejím odběratelem (vztah dodavatel a odběratel). Příjmy plynou do 

společnosti v daňovém ráji, která je následně transferuje dál v takové podobě 

a struktuře, která v důsledku umožňuje nižší daňové náklady. 

Factoring 

Faktoringové poplatky je v případě jejich daňové odečitatelnosti možné směřovat 

směrem od faktoringové společnosti sídlící v daňovém ráji. Tato společnost vzhledem 

k výhodným daňovým podmínkám tyto poplatky nedaní (případně je daní nižší sazbou 

než v zemi s vyšší mírou zdanění) a je pro ni tedy možné druhé straně nabídnout 

výhodnější podmínky. Další výhody plynou ze struktury, která je vnitřně provázaná. 

Leasing 

Využitelnost leasingu pro účely offshore podnikání spočívá v odlišnosti sídla leasingové 

společnosti a sídla odběratele. Leasingová společnost sídlící v oblasti s daňově 

vstřícnějšími podmínkami zakoupí v zemi odběratele příslušný majetek, který postoupí 

dál společnosti sídlící na území s vyšší mírou zdanění. Leasingové splátky budou 

plynout zpět na území s nižší daňovou sazbou. 

Trojité struktury 

Podstata trojité struktury spočívá ve využívání dohod o zamezení dvojího zdanění. Mezi 

dvěma společnostmi sídlícími v rozdílných zemích, které nemají podepsanou smlouvu 

o zamezení dvojího zdanění, se „vloží“ třetí společnost, jejíž sídlo bude v zemi, která 

s jednou z předešlých dvou smlouvu o zamezení dvojího zdanění podepsala. Daň 

se uplatní srážková, a to v podstatně nižší míře než by tomu bylo při přímém transferu 

prostředků. Dále již k dalšímu danění docházet nebude, jelikož společnost využije 

smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Holdingové společnosti 

Holdingové společnosti jsou obecně jednou z nejoblíbenějších forem využití daňových 

rájů. Jako příklad využití můžeme uvést holdingovou společnost, která vlastní dceřinou 
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společnost sídlící v zemi s možností odečitatelnosti úroků od základu daně. Úroky např. 

z úvěrů poskytnutých mezi společnostmi plní funkci snížení základu daně a také 

přesunutí úrokového výnosu do země s nízkou nebo nulovou daňovou zátěží. Tyto 

prostředky mohou být poté využity k dalšímu financování aktivit dceřiné společnosti. 

Utajení vlastníků 

Utajení vlastníků je jedním ze způsobů využití offshore společností, jelikož mnoho 

daňově přívětivých jurisdikcí nepožaduje široký rozsah informací pro identifikace 

skutečného vlastníka společnosti nebo je požaduje, nicméně je již dále nezveřejňuje. 

Tento fakt může obecně sloužit jako ochrana vlastníka společnosti proti případnému 

rozkrytí celé podnikatelské struktury, zjištění skutečného rozsahu majetku 

nebo správnímu řízení vedeného ze strany správce daně. Jednoznačná výhoda možnosti 

utajení vlastníků plyne i z faktu, že anonymita neumožňuje případné nařčení 

z účelovosti celé podnikatelské struktury a s ní spojenou daňovou optimalizací. 

Obcházení devizových omezení 

Devizová omezení jsou záležitostí především ekonomicky slabých zemí, kde dochází 

k omezení rezidentů v oblasti zahraničních investičních příležitostí. Pomocí offshore 

společnosti tak lze docílit toho, že volné prostředky budou investovány smysluplně 

a v místě, kde bude jejich umístění pro investora nejvhodnější. Offhore společnosti 

tak mohou sloužit jako nástroj pro eliminaci nebo alespoň minimalizaci devizových 

omezení při zachování investičních možností. 

Investiční společnosti 

Využití investičních společností založených v offshore oblastech plyne hlavně 

z možnosti vyhnout se platbám daně z příjmu; příjmy z onshore oblastí budou podléhat 

srážkové dani, nicméně dále již může docházet k investování např. do offshore 

dluhopisů bez dalších daňových nákladů. V rámci Evropy lze jako nejvýznamnější 

oblast označit Lucembursko. 
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Banky a pojišťovny 

Banky a pojišťovny nejsou v rovině této práce považovány jako možnosti využití 

konceptu offshore podnikání. Jedná se spíše o část soukolí, které s tímto typem 

podnikání souvisí. Banky a pojišťovny působící v offshore oblastech jsou ve většině 

případů regulovány, jelikož u těchto subjektů hrozí riziko znehodnocení kreditu 

daňového ráje. Ve většině případů se tak setkáme s offshore bankami nebo 

pojišťovnami, které jsou dceřinými společnostmi a pobočkami mezinárodních bank. 

Výhodou např. offshore banky je fakt, že je zde ve velkém rozsahu respektováno 

a dodržováno bankovní tajemství a dále pak není srážena daň z úroků nebo jiné 

kapitálové daně.
9
 

V textu výše jsme si popsali způsoby využití offshore podnikání dle jejich účelu. 

Následující kapitola se zabývá boji proti daňovým rájům a popisuje rozdíl mezi 

nezákonnými praktikami a postupy pro zmírnění daňového zatížení a vysvětluje rozdíl 

mezi tímto nezákonným jednáním a zmírněním daňového zatížení. 

  

                                                 
9
 KLEIN, Š. Daňové ráje... aby nebyly daňovým peklem. s. 18-23. 
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2. Boj proti daňovým rájům 

 

Daňové ráje jsou pro většinu států, jejich vlád či mezinárodních organizací trnem v oku 

a jejich cílem je co největší minimalizace tohoto druhu podnikání, jelikož jsou zdrojem 

úniku tolik cenných daňových příjmů. Je ovšem otázkou, do jaké míry by mělo 

být zasahováno do globální ekonomiky formou restrikcí a zdali právě offshore 

podnikání nemá být podporováno jako nástroj pro efektivní „samořízení“ ekonomiky. 

Je výrazný rozdíl mezi daňovými úniky (chápejme jako cílené vyhýbání se daním, 

daňové podvody, kriminální činnost spojená s obohacením se na úkor odvedených daní, 

atd.) a daňovou optimalizací, která využívá daňového plánování jako legitimního 

nástroje pro efektivní vedení společnosti či podnikatelské struktury. V těchto dvou 

pojmech je znatelný rozdíl, který v důsledku tvoří rozdíl mezi „špatným“ a „správným“. 

Bohužel zde naprosto účelově dochází ke sjednocování a stírání hranice mezi prvním 

a druhým zmíněným. K tématu se vyjadřuje Klein a Žídek následovně: „V poslední 

době je snahou kriminalizovat nejen daňové úniky neboli daňovou defraudaci, což je 

bezesporu legitimní a správné, ale též tzv. daňovou optimalizaci, která zahrnuje daňové 

plánování včetně vyhnutí se daním. Naštěstí existují ve světě soudní rozhodnutí, 

která možnosti daňového plánování potvrzují. Na obranu daňových oáz vystupují 

nezávislá centra a sdružení, i přední osobnosti (např. Milton Friedman). Poukazují 

na jejich užitečnost pro soutěž jednotlivých ekonomických systémů. Argumentují 

výrazným snížením daňové zátěže ve většině vyspělých zemí právě na základě 

konkurence daňových oáz a zdůrazňují potřebnost zachovat daňovou soutěž 

i do budoucna. Bohužel tyto informace se objevují většinou jen v úzké cirkulaci 

odborných médií.“.
10

 

 

 

 

                                                 
10

 KLEIN, Š., ŽÍDEK, K. Mezinárodní daňové plánování. s. 15. 
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2.1. Daňové úniky, zmírnění daní, vyhýbání se daním 

 

V návaznosti na předchozí řádky si vysvětlíme, proč se pohledy na problematiku snahy 

o regulaci dopadů daňového zatížení liší. Pro názornost si zde uvedeme dva základní 

pohledy. První je pohledem regulátora a správce daně, pro nějž je daň příjmovou 

složkou v jeho rozpočtu. Tuto daň potřebuje získat v očekávané výši a v určitém čase. 

Naprosto logicky se snaží o to, aby byl tento druh příjmu zastoupen v maximální možné 

výši, a v jeho zájmu naopak není snížení tohoto příjmu.  Jiný pohled na problematiku 

má samozřejmě plátce daně, který má zájem na tom, aby jím odvedená daň byla 

co možná nejnižší a jeho zisk byl co nejvyšší. Pohled obou stran na celou věc 

se významně rozchází a právě zde nastává nesoulad v požadavcích a očekáváních vůči 

druhé straně. 

V řadách poplatníků daně existují další skupiny, které se od sebe navzájem liší 

přístupem k tomu, jak s daní jako s jejich povinností nakládají. První daně platí tak, 

jak jim ukládá zákon. Nehledá způsoby, jak se daním vyhnout. Zkrátka je platí takovým 

způsobem, jak se od nich očekává. 

Další dvě skupiny mají společnou snahu o to, aby určitými způsoby a technikami snížily 

daňové dopady na jejich činnosti. Zde ovšem nastává rozdíl v jejich přístupu. Jedna se 

v rámci svojí snahy dopouští daňových úniků, což je ze systémového hlediska 

nežádoucí a z právního hlediska trestné. Jedná se o postupy, kdy dochází k cílenému 

vykazování zkreslených údajů o tom, jakým způsobem daný subjekt vykonává svoji 

činnost a na základě těchto výkazů následně dochází buď ke snižování reálné daňové 

povinnosti, nebo naopak k nárokování vratek daně. Druhá skupina naopak hledá cesty, 

jak využít propojenosti jednotlivých světových ekonomik či politických a daňových 

systémů k tomu, aby v rámci zákonných pravidel a omezení vytvořila takovou 

strukturu, která není v rozporu se zákony, ale současně v globálním pohledu vykazuje 

nižší míru daňových nákladů. 

K rozdílům v pohledu na daň a její povinný odvod říká Klein následující: „Abychom 

pochopili, jak je možné, že někteří lidé daně platí, někteří neplatí a jsou za to trestáni 
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a někteří neplatí a trestání nejsou, musíme pochopit, jak jsou vytvářeny daňové zákony 

v různých zemích. 

Daňové zákony mají za cíl: 

 Stanovit způsoby, od koho, z čeho a jak vybírat daně, 

 přilákat zahraniční investice (v některých zemích). 

Žádný zákon není dokonalý a lidé, kteří se daněmi zabývají, znají jejich slabiny – tzv. 

díry. Díry jsou místa v zákonech, která je možno využít v zájmu poplatníka, aniž by tím 

byl zákon porušen. Tomuto postupu se říká tax avoidance (vyhýbání se daním) a není 

trestný (což je jeho podstatou), na rozdíl od toho tax evasion (daňového úniku – 

v českém právu trestný čin krácení daně), který spočívá v porušování daňových zákonů 

jedné nebo více zemí. Je možné se také setkat s termínem tax mitigating (zmírňování 

daní), což ve své podstatě znamená uspořádání snižující celkové daňové zatížení 

(tj. nikoliv úplné vyhnutí se zdanění). Pracovně lze tax mitigating považovat za jednu 

z tax avoidance technik. 

Tzv. anti-avoidance laws (zákony proti vyhýbání se daním) nejsou nic jiného, 

než zdokonalování stávající daňové legislativy, tj. uzavírání děr, které se staly příliš 

zřejmé nebo používané. Mezinárodní daňové plánování využívá technik tax avoidance 

při využití daňových aspektů mezinárodních obchodních vztahů a mezinárodních 

aspektů daňových legislativ jednotlivých zemí. 

Hranice mezi tax avoidance a tax evasion není jasně vymezena především z toho 

důvodu, že se státy oprávněně obávají, že podnikatelské subjekty jsou schopny bez 

větších problémů uspořádat své záležitosti po formální stránce tak, aby své daňové 

břemeno snížily nebo eliminovaly. Z toho důvodu se daňové úřady při vybírání daní řídí 

tzv. „skutečným obsahem“ právního úkonu, přičemž důkazní břemeno leží na daňovém 

poplatníkovi.“.
11

 

Z textu je zřejmé, že poplatník je vůči správci daně v jasně znevýhodněné pozici. 

Je tedy důležité zaujmout k dané problematice „správný“ postoj – tj. takový postoj, 

který bude subjektu přinášet výhody, nicméně bude vždy na prvním místě respektovat 

                                                 
11

 KLEIN, Š. Daňové ráje... aby nebyly daňovým peklem. s. 9-10. 
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podmínky nastavené správcem daně. Smyslem technik tax avoidance není protiprávní 

jednání (i když jej situace může umožňovat), ale naopak jednání naprosto v souladu 

s platnou legislativou. Poplatník musí být vždy schopen v plném rozsahu vysvětlit 

správci daně důvody svého jednání, a tyto musí být v souladu se zněním daňové 

legislativy (resp. nesmí být v rozporu). 

 

2.2. Organizace bojující proti daňovým rájům 

 

V následující kapitole si uvedeme dvě mezinárodní organizace, které se problematikou 

daňového plánování zabývají. První z nich je Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj – OECD, která se vznikla v roce 1961 a její cíle a poslání jsou zaměřeny na 

ekonomický růst a stabilitu. Další organizací, kterou se budeme zabývat, je Financial 

Action Task Force  - FATF, která vznikla v roce 1989 a jejím cílem je boj proti praní 

špinavých peněz. Činnost FATF přímo nesouvisí s problematikou daňového plánování, 

nicméně v některých případech jsou podnikatelské struktury optimalizující daňové 

zatížení propojené i s dalšími činnostmi, které s trestnou činností souvisejí. Společnosti 

figurující v takové struktuře poté mají roli zastírací a neslouží k daňové optimalizaci. 

Společnosti založené v daňových rájích umožňují skrytí jednotlivých vlastníků a právě 

proto jsou v rámci problematiky daňového plánování často spojovány a využívány 

i k trestné činnosti, jako je například praní špinavých peněž. 

2.2.1. OECD 

OECD se zabývá téměř všemi oblastmi hospodářské politiky. V rámci naší 

problematiky nás bude zajímat hlavně daňová oblast. Tato organizace v pravidelných 

intervalech zveřejňuje seznamy zemí, které vyhodnocuje např. dle transparentnosti 

jejich podnikatelského systému, spolupráce na poli výměny daňových informací 

nebo intenzity boje proti daňovým únikům a boji proti praní špinavých peněz. Dle 

aktuální výroční zprávy za rok 2013 se na seznamu nespolupracujících zemí (zemí,které 

neimplementovaly doporučení OECD v dostatečném) vyskytují čtyři země, jejichž 

současný systém neodpovídá požadovanému stavu. Jedná se o Kypr, Lucembursko, 

Seychely a Britské Panenské ostrovy. Na stejném seznamu figuruje dalších čtrnáct 
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zemí, které se nemohou přesunout na seznam zemí přijatelných s výjimkou, jelikož do 

současnosti nepřijaly dostatečná opatření namířená proti daňovým únikům, sdílení 

daňových informací a praní špinavých peněz (zde figuruje např. Panama nebo SAE)
12

. 

Hlavním nástrojem OECD jsou doporučení, která vydává. Tato doporučení jsou 

společně s nařízeními pro vlády členských států závazná. Pro nečlenské země závazná 

nejsou, nicméně představují formu nepřímo vynuceného závazku, jelikož v případě 

neakceptování doporučení může nastat situace, kdy země docílí umístění na výše 

zmíněný seznam. Ve většině případů se jedná o postupný tlak na upravení současného 

právního a daňového systémů dané země Dále problematiku působení OECD popisuje 

kapitola 4.2.1. Aktuální kroky směřující proti daňovým rájům. 

2.2.2. FATF 

Tato organizace je podstatně více konkrétně zaměřená na problematiku praní špinavých 

peněž jako efekt využívání daňových rájů. FATF vydává veřejná prohlášení, ve kterých 

označuje konkrétní země, kde v souvislosti s finančními toky existují reálná rizika praní 

špinavých peněž. Aktuální prohlášení se zaměřuje převážně na dvě destinace, z nichž 

první je Irán s reálnou možností praní špinavých peněž přímo související 

s financováním terorismu. Druhou zemí je KLDR, kde se v oblasti boje proti praní 

špinavých peněž taktéž vyskytují výrazné systémové nedostatky. Mimo tyto dvě země 

označené za nevhodné pro jakékoliv finanční transakce v souvislosti s reálnými riziky 

případného praní špinavých peněž a podpory terorismu FATF označilo další země, kde 

není situace tak alarmující, jako u předchozích dvou jmenovaných destinací, nicméně se 

taktéž jedná o rizikové země. Jejich rizikovost spočívá hlavně v nedostatečné rychlosti 

a míře implementace nápravných opatření, ke kterým se dané země zavázaly (např. 

Ekvádor, Jemen, Pákistán, Sýrie nebo Turecko). Naopak v prohlášení figurují i země, 

jejichž intenzita implementace daných doporučení dosahuje uspokojivé úrovně 

a současný stav již nadále nevyžaduje úpravy místního systému (zde se jedná Bangladéš 

nebo Vietnam).
13

 

                                                 
12

 OECD. Tax Transparency 2013. [online]. [cit. 19.5.2014]. Dostupné z WWW: < 

http://www.oecd.org/tax/transparency/GFannualreport2013.pdf> 
13

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Nové veřejné prohlášení FATF. [online]. [cit. 

19.5.2014]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-

financovani-tero/novinky-fau/2014/rizikove-jurisdikce--aktualni-prohlaseni-17304> 
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3. Daňový pohled na offshore podnikání 

 

Nyní se podíváme na offshore podnikání z pohledu daní, které jsou hlavním motivem 

pro tento druh podnikání vůbec. Podstata tohoto hlavního motivu spočívá ve snaze 

minimalizovat daňové zatížení vybraného subjektu, a to maximální možnou měrou při 

současném zachování legitimnosti, transparentnosti a legálnosti podnikání jako celku. 

Hlavní daní, kterou se podnikatelské subjekty snaží prostřednictvím offshore podnikání 

minimalizovat, je daň z příjmu, a to převážně z příjmu právnických osob
14

. Jedná se 

tedy o daň přímou, což pro zdaňovaný subjekt představuje nemožnost přenést daňovou 

povinnost na jiný subjekt, než je on sám. U přímých daní je tedy z jejich samotné 

podstaty vyvozena jejich nevyhnutelnost a nepřevoditelnost na jiný subjekt. 

U právnických osob, kterým se v rámci textu práce věnujeme především, je tedy 

poplatník a plátce daně tatáž osoba. 

Zákon o daních z příjmu říká, že poplatníkem daně z příjmu právnických osob je: 

a) „právnická osoba, 

b) organizační složka státu, 

c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční 

fondy, 

d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona 

upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, 

e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond 

obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové 

spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, 

f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, 

g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo 

zřízena poplatníkem“
15

 

Zákon dále poplatníky rozděluje do dvou skupin dle daňové rezidence, což je 

pro význam této práce jedním ze stěžejních kritérií, jelikož offshore podnikání využívá 

                                                 
14

 dani z příjmu fyzických osob se práce nevěnuje 
15

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, §17. 
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statutu daňového rezidenta či nerezidenta k tomu, aby bylo možné zákonným způsobem 

vyčlenit příjmy plynoucí ze zahraničních zdrojů z daňové povinnosti či předmětu daně. 

„Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České 

republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého 

je poplatník řízen (dále jen „sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, 

tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud je poplatník, který není 

právnickou osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, 

má se za to, že má na území České republiky sídlo.“
16

 Označení daňový rezident je tedy 

stav, který není pro offshore podnikání vhodný, jelikož veškeré příjmy (příjmy plynoucí 

ze zdrojů z České republiky a příjmy plynoucí ze drojů mimo republiku) musí být 

daněny v rámci České republiky a její platné legislativy. Offshore podnikání naopak 

vyžaduje status daňového nerezidenta. Zákon definuje daňového nerezidenta 

následovně: „Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České 

republiky své sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti 

mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České 

republiky.“
17

 Ostatní příjmy, které plynou ze zdrojů mimo republiku, daní jiným 

způsobem, a to dle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a daňového práva 

příslušné země. 

Zákon o daních z příjmu specifikuje, co je předmětem daně a co naopak není 

předmětem daně. „Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak.“
18

 Předmětem daně tedy jsou 

veškeré příjmy, které zákon výslovně nevylučuje z předmětu daně. Taxativně je 

v zákoně upraveno několik zdrojů příjmů, které nejsou předmětem daně, nicméně tyto 

s námi sledovanou problematikou souvisí jen okrajově, a to převážně v oblasti 

svěřeneckých fondů a jejich možného využití pro daňovou optimalizaci. 

Tato problematika však zůstává v rámci této práce na okraji zájmu a nebudeme se jí 

nadále zabývat. 

                                                 
16

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, §17. 
17

 tamtéž 
18

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, §18. 
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Nedílnou součástí daňové problematiky je i odpověď na otázku, co pro poplatníka 

a plátce daně představuje základ pro vyčíslení a následné odvedení daně do státního 

rozpočtu. „Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou 

předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při 

respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, 

že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito 

výdaji jeho náklady; rozdíl se upraví podle tohoto zákona.“
19

 U poplatníků, kteří vedou 

účetnictví, je pro zjištění základu daně rozhodující výsledek hospodaření (tj. zisk nebo 

ztráta), který se dále upravuje o položky, které dále definuje zákon o daních z příjmů. 

U poplatníků, kteří účetnictví nevedou je poté rozhodný rozdíl mezi příjmy a výdaji 

dále taktéž upravený o výše zmíněné položky.  

V předchozím textu jsme si nadefinovali základní pojmy, se kterými v rámci daňové 

problematiky přicházíme do styku. V kontextu offshore podnikání je naprosto zřejmé, 

že stěžejní oblastí pro efektivní využívání offshore konceptu je daňová ne/rezidence 

podnikatelského subjektu, a s tím související využití rozdílných daňových systémů, 

kde se oproti právní úpravě platné v České republice liší rozsah a povaha pojmů jako je 

předmět daně nebo základ daně. Podstata pojmu předmět daně může být v odlišných 

daňových jurisdikcích výrazně odlišná od definice místní. Společnosti využívající 

offshore konceptu pracují v mnoha ohledech se skutečností, že v daňově výhodném 

režimu nejsou např. příjmy plynoucí ze zdrojů mimo území daňového ráje předmětem 

daně. Tento fakt v reálné praxi znamená nulové zdanění daného příjmu. Není tedy nutné 

stanovovat základ daně, protože tento v dané jurisdikci vůbec základem daně není, a to 

i přes fakt, že místní (tuzemská) legislativní úprava praví opak. Offshore podnikání 

naopak v otázce základu daně vstupuje do účetních výkazů společností často jako zdroj 

položek snižujících zmíněný základ daně. Společnosti jsou schopny ve smluvních 

vztazích zastávat roli dodavatele pracovního kapitálu, lidských zdrojů, prostor, atd., 

což do společnosti přináší položky, o které lze upravovat základ daně směrem k nižším 

hodnotám. Finální dopad znamená nižší odvod daně a vyšší zůstatek prostředků 

ve struktuře společností. 

                                                 
19

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, §23. 



28 

 

Toto shrnutí nadefinovaných pojmů v následující podkapitole doplníme o pohled na 

mírů zdanění příjmu z podnikání v rámci České republiky, kterému podléhaly 

a podléhají právnické osoby. 

 

3.1. Zdanění příjmu z podnikání právnických osob dle typu 

společnosti 

 

Právnické osoby jsou obecně vnímány jako více „důvěryhodné“ v porovnání s osobami 

samostatně výdělečně činnými. Je to primárně dáno skutečností, že obchodní 

společnosti jsou nuceny vytvářet základní kapitál, který představuje sám o sobě určitou 

vyšší míru důvěryhodnosti a stability, ačkoliv v dnešní době je již možné založit 

nejoblíbenější a nejrozšířenější formu společnosti se základním kapitálem v řádu 

jednotek českých korun. 

Prvním typem společnosti, který se současně nejvíce podobá podnikání osoby 

samostatně výdělečně činné, je veřejná obchodní společnost. Jedná se o společnost 

minimálně dvou osob, které se obě podílí na chodu, vedení a organizaci společnosti 

a každá z nich ručí za dluhy společnosti v plném rozsahu, společně a nerozdílně. 

Fyzické osoby, které jsou ve veřejné obchodní společnosti společníkem daní zisky dle 

zákona o daních z příjmu jako fyzická osoba; tj. aktuálně sazbou daně 15 %. V případě, 

že se jedná o společníka právnickou osobu, tak jsou příjmy daněny sazbou daně 

z příjmu právnických osob, která v současné době činí 19 %. 

Dalším typem společnosti je komanditní společnost, kterou tvoří dva typy společníků. 

Jedná se o komanditisty a komplementáře, kde komanditisté ručí za závazky společnosti 

do výše svých nesplacených vkladů a komplementáři ručí bez omezení celým svým 

majetkem. Případný zisk z podnikání se, pokud není ve společenské smlouvě uvedeno 

jinak, rozdělí rovným dílem na dvě poloviny, kde první polovina připadající společnosti 

podlehne zdanění daní z příjmu právnických osob (19 %). Dále je zdaněný zisk 
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rozdělený mezi komanditisty, ale to až poté co je zdaněn tzv. srážkovou daní
20

, 

která činí 15 %
21

. Komplementáři naopak těží ze svojí „znevýhodněné“ pozice a příjmy 

plynoucí z komanditní společnosti daní sazbou daně z příjmu fyzických osob. 

Nejběžnějším a nejrozšířenějším typem společnosti je v České republice společnost 

s ručením omezeným. Společnost je založena společníky, kteří ručí do výše svých 

nesplacených vkladů. Společnost sama o sobě pak ručí celým svým majetkem. Aktuální 

minimální zákonem požadovaná výše vkladu společníka ve společnosti s ručením 

omezeným je 1 Kč. Společnost daní svůj zisk dle aktuální sazby daně z příjmu 

právnických osob, která v současnosti činí 19 %. Ve chvíli, kdy je společníkovi 

vyplacen podíl na zisku společnosti, tak je tento podíl ještě před vyplacením zdaněn 

stejně jako v případě komanditisty u komanditní společnosti srážkovou daní. 

Akciová společnost je dalším typem společnosti, jejíž základní kapitál je rozdělen 

na akcie, které vlastní akcionář či akcionáři. Akcionáři neručí za závazky společnosti 

a případné pohledávky vůči akciové společnosti, v případě její likvidace či úpadku jsou 

umořovány vždy z majetku společnosti. Akcionáři mohou v rámci valné hromady 

rozhodnout o vyplacení případného zisku společnosti prostřednictvím dividendy. Zisk 

akciové společnosti však ještě před samotným vyplacením dividendy podléhá zdanění 

dle sazby daně z příjmu právnických osob. Při vyplacení dividendy pak opět, stejně jako 

u předchozích dvou typů společností, dojde ke zdanění srážkovou daní. 

Pro úplnost zde ještě musíme zmínit typ akciové společnosti, kterým je evropská 

společnost (Societas Europaea). Právní úprava tohoto typu společnosti vznikla roku 

2001 a cílem je zjednodušit a zpřístupnit trhy jednotlivých členských státu Evropské 

unie podnikatelským subjektům. Společnost může přesouvat své sídlo (za určitých 

podmínek) spolu se správním ústředím společnosti z jednoho členského státu do jiného, 

nicméně z daňového hlediska stále platí, že se společnost řídí místní legislativní 

úpravou, což představuje nutnost danit veškeré příjmy, které plynou z jednotlivých 

zdrojů na jednotlivých místech v jednotlivých členských státech s ohledem na smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění. Původní záměr byl postaven na principu jednotného 

                                                 
20

 srážková daň je zvláštní druh daně, kterou odvádí poskytovatel příjmu (příjem je zdaněn přímo u zdroje 

jeho vzniku; tj. v případě komanditní společnosti daní a daň odvádí přímo sama komanditní společnost) 
21

 výjimku tvoří ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která je k nalezení pod § 36, odst. 

(1), písm. c) 
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systému zdanění, avšak tento doposud nevstoupil v platnost. S evropskou společností se 

tedy v tuto chvíli v kontextu offshore podnikání setkáme spíše jako se součástí 

podnikatelské struktury, která začleněním tohoto typu právnické osoby získává určitou 

míru důvěryhodnosti a prestiže. 

Z textu výše je zřejmé, že tři ze čtyř typů společností, prostřednictvím kterých lze 

v rámci české legislativní úpravy podnikat, podléhají vícenásobnému zdanění, jelikož 

primárně dochází ke zdanění zisku dané obchodní společnosti a sekundárně dochází 

ke zdanění při transferu zisku ze společnosti směrem ke společníkovi. Zde je evidentní 

motivace pro využití alternativního daňového systému jiného státu, kde zisk společnosti 

podléhá nižší míře zdanění nebo zdanění nepodléhá vůbec. 

Rozsah zdanění již byl popsán, takže dále se podíváme na historický vývoj sazby daně 

z příjmu právnických osob a kontext souvisejících makroekonomických ukazatelů 

a ukazatelů indikujících využívání daňově preferenčních systémů. 
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3.2. Zdanění příjmu právnických osob v ČR a vybraných zemích 

 

Daň z příjmu právnických osob je jedním z nejdůležitějších daňových příjmů státního 

rozpočtu. Od roku 2002 prodělala sazba daně výrazné změny, což dokazuje následující 

tabulka. 

Rok Sazba daně 

2014 19 % 

2013 19 % 

2012 19 % 

2011 19 % 

2010 19 % 

2009 
20 % 

(s výjimkou investičních, podílových a penzijních fondů, pro které platí 5 %) 

2008 21 % 

2007 24 % 

2006 24 % 

2005 26 % 

2004 28 % 

2003 31 % 

2002 31 % 

2001 31 % 

2000 31 % 

1999 35 % 

 

Tabulka 1 - Vývoj daně z příjmu právnických osob22 

Sazba daně z příjmu právnických osob od roku 1999 do současnosti prodělala rapidní 

pokles, který je na úrovni 45 % z původní sazby 35 %. Na první pohled se tedy zdá, 

že podmínky pro podnikání se z hlediska daně z příjmu právnických osob zlepšily. 

Od roku 2010 trend zůstává neměnný, což bezesporu zajišťuje stabilitu pro 

                                                 
22

 Pramen: Vlastní zpracování na základě zdroje: PRAGOECON CONSULTING. Vývoj sazby daně 

z příjmu právnických osob [online]. [cit. 5.5.2014]. Dostupné z WWW: <www.pragoecon.cz/vyvoj-sazby-

dane-z-prijmu-pravnickych-osob/>. 
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podnikatelské subjekty a jejich rozhodování o činnosti v rámci České republiky. I přesto 

však současná míra zdanění příjmů plynoucích z podnikání představuje nutné výdaje, 

které podnik musí brát při své činnosti v úvahu. Nicméně míra zdanění v České 

republice není ani zdaleka tak vysoká, jako je v ostatních zemích světa. 

Pro srovnání daňového zatížení ostatních zemí použijeme následující tabulku dle 

OECD. V tabulce se pracuje s kombinovanou sazbou daně, jelikož ne všechny zmíněné 

země aplikují pouze centrální daň z příjmu (tak jako v České republice), ale naopak 

v místní daňové úpravě existují ještě např. daně místní, které ovlivňují celkovou míru 

zdanění zisku podniku. 

Země 
Kombinovaná sazba daně 

(v %) 
Země 

Kombinovaná sazba daně 

(v %) 

Austrálie 30,0 Maďarsko 19,0 

Belgie 34,0 Mexiko 30,0 

Česká republika 19,0 Německo 30,2 

Dánsko 25,0 Norsko 28,0 

Estonsko 21,0 Nový Zéland 28,0 

Finsko 24,5 Polsko 19,0 

Francie 34,4 Portugalsko 31,5 

Holandsko 25,0 Rakousko 25,0 

Chile 20,0 Řecko 26,0 

Irsko 12,5 Slovenská republika 23,0 

Island 20,0 Slovinsko 17,0 

Itálie 27,5 Španělsko 30,0 

Izrael 25,0 Švédsko 22,0 

Japonsko 37,0 Švýcarsko 21,1 

Kanada 26,1 Turecko 20,0 

Korea 24,2 USA 39,1 

Lucembursko 29,2 Velká Británie 23,0 

 

Tabulka 2 - Zdanění právnických osob za rok 201323 

                                                 
23

 Pramen: Vlastní zpracování na základě zdroje: OECD. Tax policy analysis [online]. [cit. 6.5.2014]. 

Dostupné z WWW: <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/Table%20II.1_May%202013.xlsx>. 
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Průměrná míra kombinované sazby daně z příjmu právnických osob je 25,5 %, což při 

bližším pohledu a srovnání se současnou mírou zdanění v České republice představuje 

o 6,5 % vyšší hodnotu. V grafickém zpracování stejných dat ještě více vynikne 

porovnání s ostatními státy. 

 

 

Obrázek 1- Kombinovaná sazba daně za rok 201324 
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 Pramen: Vlastní zpracování na základě zdroje: OECD. Tax policy analysis [online]. [cit. 6.5.2014]. 

Dostupné z WWW: <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/Table%20II.1_May%202013.xlsx>. 
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Předchozí fakta a důkazy jasně evokují myšlenku, že míra zdanění příjmu právnických 

osob je v České republice v porovnání s okolními státy a v kontextu historického vývoje 

zdanění vysoce přívětivá. Jako další pozitivum můžeme označit současnou stabilitu 

sazby daně, která se za posledních pět let nezměnila. Tyto proměnné mají společný vliv 

na stabilitu inkasa daně z příjmu právnických osob, které si můžeme prohlédnout 

na následujícím obrázku (hodnoty jsou vyjádřeny v mil. Kč). 

 

Obrázek 2 - Inkaso daně z příjmu právnických osob od roku 200225 

Od roku 2009 je inkaso daně z příjmu právnických osob téměř stabilní, což naznačuje 

i klouzavý průměr za poslední dvě období vyjádřený spojnicí v grafu. Z pohledu 

podnikání a v kontextu offshore podnikání je tedy zřejmé, že problematika daňového 

zatížení není v rámci České republiky zásadním problémem. Stát podnikům, z pohledu 

daně z příjmu právnických osob, poskytuje poměrně stabilní prostředí pro jejich činnost 

a za to do státní pokladny plyne stabilní příjem, který tvoří zhruba 10 % ze všech 

daňových příjmů státního rozpočtu. 

Je tedy otázkou, proč by měl podnik působící v takto stabilním prostředí s jedním 

z nejnižších daňových zatížení uvažovat o jeho snížení. Důvod je prostý. Podnikání je 

činnost, jejímž primárním cílem je ve valné většině případů zisk, který je požadován 

                                                 
25

 Pramen: Vlastní zpracování na základě zdroje: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ARAD - Systém časových 

řad [online]. [cit. 6.5.2014]. Dostupné z WWW: 

<https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=1411&p_strid=BA&p

_tab=1&p_lang=CS>. 
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v maximální možné výši. Pokud na trhu existují možnosti, jak podnik může dosáhnout 

většího absolutního zisku (což je možné i prostřednictvím nižší míry zdanění), tak ze 

samotné podstaty podnikání vyplývá, že by se o to měl snažit a udělat pro to maximum.  

Velmi blízkým tématem přímo souvisejícím s daní z příjmu právnických osob je 

v souvislosti s offshore podnikáním pojem mezinárodní zdanění příjmů, které upravují 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění a související místní zákony o daních z příjmu. 

Na toto téma se blíže podíváme v následující podkapitole. 

 

3.3. Mezinárodní zdanění příjmů 

 

Mezinárodní zdanění příjmů souvisí se skutečností, kdy podnik realizuje příjem, který 

plyne ze zdrojů mimo území státu. V případě České republiky se jedná např. o situaci, 

kdy příjem podnik realizuje na území asijského státu ze zdrojů v asijském státu 

a na stejném místě současně příjmy zdaní. V České republice již není příjem opětovně 

daněn, jelikož podlehl zdanění v předchozím čase. Zákon o dani z příjmu upravuje 

problematiku přesunu výnosů z kapitálového majetku ze zahraničí zpět na území České 

republiky k daňovému rezidentovi následovně: „Do samostatného základu daně 

se zahrnují veškeré příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na 

likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve výši včetně daně sražené 

v zahraničí, plynoucí poplatníkům uvedeným v § 17 odst. 3 ze zdrojů v zahraničí 

v příslušném zdaňovacím období. Do samostatného základu daně se nezahrnují příjmy 

osvobozené od daně.“
26

 Toto je nicméně problematika následná, jelikož prvotní je 

v našem případě zamezení dvojímu zdanění příjmů na počátku vzniku příjmu. 

Tímto se zabývá § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který popisuje metody 

vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí. Odstavec jedna tohoto paragrafu 

jednoznačně nařizuje poplatníkovi daně, kterému plynou příjmy ze zahraničí postup 

dle příslušných ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, ke kterým se Česká 

                                                 
26

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 20.   
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republika zavázala.
27

 Dále je zákonem upraveno několik metod, které je možné pro 

splnění výše uvedeného použít. Metody, které lze uplatnit jsou následující: 

 metoda úplného zápočtu, 

 metoda prostého zápočtu, 

 metoda úplného vynětí, 

 metoda vynětí s výhradou progrese. 

První dvě metody zápočtu jsou založeny na principu, který popisuje Sojka takto: 

„Ve státě, v němž má poplatník daňový domicil, je povinen zahrnout do zdanění 

(do daňového přiznání) veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, ať již byly 

dosaženy kdekoli. Metoda zápočtu daně mu umožňuje, aby daň vypočtenou 

z celosvětových příjmů snížil o daň, kterou zaplatil v zahraničí v souladu se smlouvami 

o zamezení dvojího zdanění a v souladu s daňovými předpisy státu zdroje.“
28

 Úplný 

zápočet v praxi znamená, že smluvní státy na základě smluv o zamezení dvojího 

zdanění akceptují daň zaplacenou v plné výši, která vznikla z příjmu ve státě jeho 

zdroje. V praxi se může stát, že tento zápočet může negativně ovlivňovat daňovou 

povinnost plynoucí z úplně jiných příjmů, než na které byla aplikována. Zápočet prostý 

se od úplného liší v jeho omezení mezinárodními smlouvami, jelikož v jeho případě 

dochází taktéž k odečtu daně odvedené a zaplacené ve státě jeho zdroje, ale nikoliv 

v celé výši. Objem zápočtu je ovlivněn a omezen poměrnou výší daně.
29

 „Při použití 

metody prostého zápočtu lze daňovou povinnost snížit o daň z příjmů zaplacenou 

v zahraničí nejvýše však o částku daně z příjmů vypočtenou podle tohoto zákona, 

která připadá na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Tato částka se stanoví jako součin daňové 

povinnosti, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České republiky 

i ze zdrojů v zahraničí a podílu příjmů ze zdrojů v zahraničí na základu daně před 

uplatněním položek odečitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu 

daně. Započtení lze provést nejvýše do částky vzniklé daňové povinnosti.“
30

 

Metody vynětí jsou z podstaty věci téměř totožné. V případě úplného vynětí se příjmy 

plynoucí ze zdrojů v zahraničí vůbec neberou v úvahu v rámci daňového přiznání 

                                                 
27

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 38. 
28

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. s. 35. 
29

 tamtéž. s. 36-37. 
30

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 38. 
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v tuzemsku. Příjmy, které metodě úplného vynětí podléhají, poplatník odečte 

od celosvětových příjmů a daní rozdíl celkovým celosvětovým příjmem a příjmy 

zařaditelné dle smluv o zamezení dvojího zdanění do metody úplného vynětí. Metoda 

vynětí s výhradou progrese souvisí s principem solidarity či progrese v oblasti zdanění 

příjmů. „V důsledku uplatnění výhrady progrese se sice ve státě rezidenta vyjímaný 

příjem do základu daně skutečně nezahrne, ovšem při stanovení míry zdanění ostatních 

příjmů se k němu přihlédne. Pokud by se jednalo o poplatníka, který podléhá dani 

stanovené progresivní sazbou podle výše příjmu, zvýší se míra zdanění jeho 

tuzemských příjmů v závislosti na výši příjmů plynoucích ze zdrojů na území jiného 

státu.“
31

 

Výše zmíněné metody jsou aplikovatelné v případě, že má Česká republika podepsanou 

s příslušnou zemí smlouvu o zamezení dvojího zdanění. V případě, že mezi zeměmi tato 

smlouva neexistuje (není podepsaná), pak dochází k dvojímu zdanění příjmu, jelikož 

nelze aplikovat žádnou z metod, které popisuje zákon. V současnosti má Česká 

republika platnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu 

(resp. z příjmu a z majetku) s 82 státy
32

 a nejnovější z nich byla podepsána v květnu 

roku 2013 se Saudskou Arábií. Kompletní přehled smluv o zamezení dvojího zdanění je 

součástí této práce jako příloha č. 1. 

Jakým způsobem bojuje stát proti tomu, aby nedocházelo k vyhýbání se placení daně 

z příjmu, si popíšeme v následující podkapitole. 

 

 

 

 

                                                 
31

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. s. 41. 
32

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Přehled platných smluv České republiky o 

zamezení dvojího zdanění – 2014. [online]. [cit. 6.5.2014]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv/2014/prehled-platnych-smluv-

ceske-republiky-o-16899>. 
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3.4. Boj proti daňovému plánování 

 

Stát, potažmo příslušný správce daně, využívá několik základních a v podstatě 

jednoduchých principů, které mají za následek redukci efektu daňového plánování 

v globálním měřítku. „Základním výchozím bodem daňových úřadů v boji proti 

vyhýbání se zdanění je přisouzení primárně daňových motivů sporným transakcím 

provedeným poplatníkem, jež se snaží označit jako umělé a konané výhradně za účelem 

snížení základu daně. Následně pak daňový úřad zvýší daňový základ formulováním 

"skutečného" stavu, který by nahradil stav podle názoru úřadu formální, a doměří daň. 

Tento obecný motiv se potom v kombinaci s dalšími (např. snaha zdanit veškeré 

transakce, které místně souvisejí s daným daňovým územím) zapracovává do daňové 

legislativy s cílem definovat typické situace a takto zjednodušit uplatňování výše 

zmíněného obecného principu.“
33

 

Popíšeme si několik základních nástrojů, které slouží k eliminaci dopadů daňového 

plánování. V dnešním globálním světě se stále více zintenzivňuje tlak na omezení 

mezinárodního daňového plánování a technik tax avoidance. Petrovič o metodách boje 

proti mezinárodnímu daňovému plánování říká: „Snaha jednotlivých států postihnout 

právní úkony, jejichž cílem jsou primárně daňové úspory, se projevuje v přijímání 

určitých speciálních zákonných ustanovení, která postihují jednotlivé metody daňového 

plánování… Základní nástroje v boji proti využívání a zneužívání mezinárodního 

daňového plánování rezidenty vyspělých zemí lze přitom rozdělit takto: 

 srážkové daně, 

 nucený vznik stálé provozovny, duální rezidence, 

 omezení možností převodu majetku a přemístění sídla společnosti, příp. části 

jejich aktivit, 

 dodatečné zdanění zisků v dceřiných společnostech, 

 boj proti politice umělých cen, 

 zamezení možnosti překvalifikování výnosů na jiný druh výnosu, 

                                                 
33

 AKONT. Nejobvyklejší metody boje daňových úřadů ve vyspělých zemích proti využívání metod 

agresivního daňového plánování. [online]. [cit. 6.5.2014]. Dostupné z WWW: 

<http://www.akont.cz/cz/nejobvyklejsi-metody-boje-danovych-uradu-ve-vyspelych-zemich-proti-

vyuzivani-metod-agresivniho-danoveho-planovani>. 
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 obrana před zneužíváním dohod o zamezení dvojího zdanění, 

 administrativní metody.“
34

 

Každá metoda z výčtu výše má svá specifika, která si v následujícím textu popíšeme 

důkladněji. Blíže se budeme věnovat problematice srážkové daně, stálé provozovny, 

transferových cen a zneužívání dohod o zamezení dvojího zdanění. 

Srážkové daně 

Srážkové daně jsou jedním z nejjednodušších nástrojů jak efektivně zamezit 

ovlivňování výše daňového základu prostřednictvím zdanění finančního transferu 

(příjmu) ze strany daňového rezidenta směrem k daňovému nerezidentovi. 

Jako nejběžnější typy příjmu podléhající srážkové dani můžeme označit příjmy 

ze služeb, které jsou poskytovány na území daného státu, příjmy z prodeje a pronájmu 

aktiv registrovaných v daném státu či úroky a ostatní výnosy z půjček nebo držby 

cenných papírů. Podstatou je ve zjednodušené rovině motivace státu zdanit nerezidenty 

prostřednictvím plateb rezidentů. Negativní dopady se ovšem nepřímo projevují 

v cenách zboží a služeb, které jsou na území státu poskytovány, jelikož srážková daň 

následně vstupuje do kupních cen. Implementace srážkové daně do daňového systému 

státu vytváří přímé překážky pro mezinárodní daňové plánování, a to obzvláště 

v případě, kdy není možné využití smluv o zamezení dvojího zdanění. Srážková daň 

však ve většině případů nedosahuje výše daně z příjmu právnických osob, 

což představuje určitou výhodnost případného uplatnění této sazby. Od novelizace 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů platné od 1.1.2013 ovšem prošla úpravou 

a aktuálně je nutné brát zřetel na opatření namířené výhradně proti daňovým 

nerezidentům s jejichž státem nemá Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení 

dvojího zdanění. Srážková daň v případě nerezidenta, dosahuje sazby 35 %.
35

 

V důvodové zprávě je naprosto otevřeným způsobem deklarováno, že opatření je cíleně 

mířeno vůči zdaňování příjmů, které plynou na území daňových rájů. 

 

 

                                                 
34

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. s. 380. 
35

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 36. 
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Stálá provozovna 

Stálá provozovna je institut, který zohledňuje místo, odkud je společnost reálně řízena 

(ze kterého vykonává svoji činnost) a nereflektuje na její místní registrační příslušnost. 

Fakticky tak může docházet ke zdanění daňového nerezidenta za naprosto totožných 

podmínek, jako bude zdaněn daňový rezident. Stálá provozovna nepředstavuje 

konkrétní budovu či kancelář, jedná se o podstatu podnikatelské činnosti, kterou v dané 

zemi podnik vykonává. Definice popisuje, že z daného místa dochází k částečnému 

nebo úplnému výkonu činnosti podnikání. Místo zahrnuje zejména pobočku, kancelář, 

továrnu, výrobnu, důl, ropný či plynový vrt, lom nebo jiné místo pro těžbu nerostných 

surovin a budovu či stavbu, která existuje více než jeden rok (při době kratší než jeden 

rok naopak jako stálá provozovna označováno nebývá). Ve většině smluv o zamezení 

dvojího zdanění se současně definuje i to, co stálou provozovnu nepředstavuje. Jedná se 

obecně o skladovací prostory, činnost související s nákupem zboží nebo sběrem 

informací pro zahraniční společnost, reklamu, dodání informací nebo vědecký výzkum 

a podobná činnost, která vykazuje pro zahraniční společnost přípravný charakter. 

Transferové ceny 

Metoda transferových neboli uměle vytvořených cen je pro správce daně z hlediska 

prokazování poměrně komplikovaná záležitost, jelikož princip transferových cen je 

založený na spolupráci více kapitálově či jinak provázaných společností (typickým 

příkladem je mateřská společnost a na ni navázané dceřiné společnosti v geograficky 

odlišných oblastech), které si vzájemně prodávají zboží či služby za ceny, které jsou pro 

ně výhodné. Jedná se především o zboží s určitou přidanou hodnotou (např. doplňkovou 

službou, individuálním servisem, poradenstvím, atd.) nebo služby, u kterých je složité 

jednoznačně stanovit jejich cenu. Jako obranu používají daňové úřady odchýlení 

od běžné tržní praxe, což představuje zjištění skutečné tržní hodnoty daného zboží 

nebo služby a vyjádření odchylky od „transferové ceny“. Ceny neodpovídající běžným 

obchodním cenám mezi konkurenčními společnostmi jsou pak předmětem bližšího 

zkoumání a případného doměření daně a souvisejících následků. Komplikace přichází 

ve chvíli, kdy se nejedná o běžný druh zboží (např. zakázková výroba) nebo běžnou 

službu v běžném rozsahu (např. tržní analýza na základě individuální poptávky). 

V tomto případě je velmi komplikované ceny označit za transferové, jelikož zde není 
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možné jednoznačné srovnání s výše zmíněnou běžnou obchodní praxí v konkurenčním 

prostředí. 

Zneužívání dohod o zamezení dvojího zdanění 

Oblast zneužívání dohod o zamezení dvojího zdanění je velmi široká a tyto smlouvy 

samy o sobě upravují několik dílčích oblastí. Hlavním zdrojem podoby bilaterální 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění je vzorová smlouva dle OECD, která je použitelná 

pro vytvoření takovéto smlouvy mezi dvěma státy. Jedná se o dokument, který může být 

upravován dle dohody mezi dvěma státy, avšak základní body smlouvy jsou v dnešní 

době dodržovány a následovány. Primárním principem těchto smluv je, jak již název 

napovídá, omezení dvojího zdanění podnikatelského subjektu, který vykonává svoji 

činnost na území více států a existuje zde tedy riziko dvojího zdanění jednoho a toho 

samého příjmu, což by v důsledku negativně ovlivnilo podnikatelské aktivity subjektu 

do budoucna, což není z ekonomického hlediska cílem. Smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění upravují např. již výše zmíněný institut stálé provozovny, definují příjmy, 

které budou podléhat zdanění jak ve státě daňové rezidence, tak i ve státě zdroje příjmu 

či příjmy, které naopak zdanění podléhat nebudou. V obecné rovině lze konstatovat, 

že mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění upravují podmínky takovým 

způsobem, který pro smluvní státy představuje co největší daňové příjmy a současně 

umožňuje podnikatelskému subjektu reálně vykonávat svoji činnost bez negativních 

dopadů. Ze strany uživatele těchto smluv, zastoupeného podnikem, dochází k využívání 

těchto smluv takovým způsobem, který pro podnik znamená nižší daňové zatížení 

v porovnání se stavem, kdy by celé své podnikání přesunul do vybrané země a tam by 

jeho příjmy podléhaly dani v plném rozsahu.
36

 

Z celého předchozího textu je patrné, že offshore podnikání, využívání daňových rájů, 

mezinárodní daňové plánování, daňová optimalizace a další pojmy, které s danou 

problematikou souvisí, jsou trnem v oku mnoha státům na světě. Aktuální tlak 

na regulaci a zúžení mantinelů se neustále stupňuje a právě této oblasti se budeme 

věnovat v následující kapitole. 
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4. Současný stav a budoucnost offshore podnikání 

 

Na úvod této kapitoly si uvedeme jednoduchou ukázku toho, jakým způsobem prakticky 

funguje využívání struktur offshore společností pro účely daňové optimalizace a snížení 

daňového zatížení podnikatelského subjektu. Příkladem budiž jednoduchý artikl, kterým 

je banán. Deník The Guardian zveřejnil článek, ve kterém popisuje, jakým způsobem 

probíhá v globálním měřítku obchodování s banány. Společnosti Dole, Chiquita a Fresh 

Del Monte jsou největšími hráči na trhu s banány a ovládají dvě třetiny globálního 

obchodu s banány. Pro představu se jedná o tržby na úrovni přesahující 50 mld. USD 

se ziskem 1,4 mld. USD za období pěti let. Za stejné období společnosti odvedly 

na daních 200 mil. USD, což představuje efektivní zdanění nepřesahující 15 %. 

Je zajímavostí, že všechny tři společnosti sídlí ve Spojených státech amerických, kde je 

efektivní sazba daně dvojnásobná.
37

 

Současnost jasně ukazuje, že v mezinárodním měřítku dochází k využívání offshore 

podnikání ve velkém rozsahu. Specialisty jsou velké nadnárodní korporace, 

které vzhledem k jejich širokému záběru podnikatelské činnosti dosahují lepších 

podmínek pro realistické provedení a nastavení podnikatelské struktury. Jako další 

příklad si uvedeme společnost Google (sídlo ve Spojených státech amerických). 

Evropská centrála společnosti se nachází v Irsku, kde je míra zdanění příjmu nižší než 

v USA. Google Ireland vlastní společnost sídlící na Bermudách, kde je zdanění příjmů 

ještě nižší.
38

 Tato situace představuje pro Google dobrou výchozí pozici pro využití 

daňového plánování a transfery daňové povinnosti do země s nižší nebo nulovou 

daňovou povinností. „Společnost Google je vysoce zisková a v roce 2008 dosáhla 

celosvětového zisku ve výši 4,68 mld. EUR a obratu 17,44 mld. EUR, tedy ziskové 

marže 26,8 % (po zdanění). Ve Velké Británii vykazuje Google 14 % svých prodejů 

(tedy přibližně 2,44 mld. EUR). Pokud budeme vycházet z výše uvedených údajů 

o obratu a zisku, měl by se, podle výpočtu Richarda Murphyho, odborníka na účetní 

výkaznictví, který vede kampaň proti vyhýbání se daním, „zisk Googlu ve Velké 
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Británii pohybovat ve výši 654 milionů EUR (z nějž) by měl Google odvést daň ve výši 

186,4 milionu EUR.“ Vyšetřování prováděné v roce 2009 Terrym MacAlistrem však 

ukázalo zcela jiná čísla. Podle informací zveřejněných v deníku Guardian „se má za to, 

že Google britským finančním úřadům zaplatil pouhých 800 000 EUR,“ podle Richarda 

Murphyho to bylo ještě méně – zhruba 208 000 EUR. Tyto údaje jsou minimálně 

zvláštní a vyvolávají podezření „že Google Ireland platí společnosti Google Bermuda 

za využívání technologie Google.“, a tím snižuje svůj zisk (základ daně).“
39

 

Pro doplnění ještě zmíníme článek z poloviny loňského roku, kterým Bloomberg 

informuje o metodách společnosti Google, které spočívají ve využívání finančních 

transferů přes Irsko a Nizozemsko až na Bermudy. Z finančního hlediska se jedná 

o částku dosahující ke 2 mld. USD. Google byl od listopadu 2012 již dvakrát dotazován 

Britským parlamentem o vyjádření se ke svým daňovým aférám a s francouzskými 

daňovými úřady vede spor o více než 1 mld. USD.
40

 Metody Googlu jsou problémem, 

který je ovšem při současném stavu legislativní úpravy daní neřešitelný. Případné spory 

o doplacení daní nebo vysvětlování daňových afér se společnosti dosahující takto 

vysokých obratů a zisků z hlediska celkových nákladů vyplatí. Aktuálně se společnost 

Google pro zajímavost umístila v žebříčku TOP 15 nejziskovějších společností, který 

porovnává jejich daňové platby a zálohy vůči příjmům a čistému zisku. Za rok 2013 

byly příjmy společnosti Google 60 mld. USD, čistý zisk 13 mld. USD, záloha na daň 

2,3 mld. USD a efektivní sazba daně na úrovni 15,7 %.
41

 

Z nezúčastněného pohledu se s největší pravděpodobností jedná o techniky tax 

avoidance, které sice nejsou nelegální, ale morální hledisko říká opak. Nadnárodní 

podniky si mohou vzhledem k jejich rozsahu vykonávaných činností, kterými obsluhují 

globální svět, dovolit aplikovat takové metody, které vedou k nižším daním. 

Z ekonomického hlediska však podniky jednají naprosto v souladu s jejich posláním, 

jelikož se snaží o maximalizaci zisku a nižší daňové odvody tak v důsledku znamenají 
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vyšší zisky. Naproti tomu stojí vlády zemí a různé organizace a výbory organizací, 

které hledají cesty, jak donutit podnikatelské subjekty k co největší míře příspěvku 

do státních pokladen v podobě daní. 

Rozdělme si tuto kapitolu na dvě části, z nichž jedna se zabývá tématem v kontextu 

České republiky a druhá naopak v kontextu Evropské unie a globálního světa. 

 

4.1. Offshore v rámci České republiky 

 

„Sobotkova vláda nedávno představila plán, jak omezit únik daní do zahraničí. Téměř 

třináct tisíc firem působících v České republice má vlastníka v některém z daňových 

rájů, kam prostřednictvím dividend, půjček, licencí nebo faktur za poradenské služby 

posílají ročně desítky miliard korun. Tím snižují objem odvedených daní v ČR.“
42

 

Pro představu, kolika subjektů by se případně mohl tento plán týkat, uvedeme 

následující tabulku, která nejenže vyjadřuje počet subjektů vlastněných společností 

původem z daňového ráje, ale rostoucí oblibu zakládání takovýchto společností. Pokud 

hovoříme o rostoucím počtu společností vlastněných jiným subjektem sídlícím 

v daňovém ráji, tak musíme na straně druhé vyjádřit, kolik firem působí v České 

republice celkově. Dle Českého statistického úřadu se počet obchodních společností, 

které byly registrovány v České republice, k 31.12.2012 rovná hodnotě 382 478.
43
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Tabulka 3 - Počet českých společností s vlastníkem z daňového ráje44 

Podstata výše zmíněného návrhu spočívá v ohlašovací povinnosti každého subjektu 

při transakci směřující do tzv. daňového ráje s tím, že aktuální uvažovaná hranice 

pro ohlašovací povinnost je 700 tis. Kč. Po ohlášení by následovalo posouzení 

příslušným finančním úřadem, zdali se nejedná o daňový únik.
45

 V souvislosti s tímto 

opatřením je zajímavé, že dle zprávy Transparency International a společnosti Bisnode 

z roku 2013 získaly za posledních pět let firmy se sídlem v daňovém ráji veřejné státní 

zakázky ve výši 153 mld. Kč a firmy s anonymním vlastníkem dalších 38,5 mld. Kč. 

V souvislosti s finančním objemem stojí za to zmínit, že u veřejných zakázek došlo 
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v 222 případech k výběru společností, která měla přímé napojení na firmu v daňovém 

ráji. Dalších přibližně 9 mld. Kč bylo v posledních pěti letech získáno firmami 

napojenými na daňové ráje z fondů Evropské unie. Přibližně 97 % celkového objemu 

veřejných zakázek získaly za dané období podniky s akcionářem z Nizozemska, Kypru 

a Lucemburska. Daňový únik čistě z těchto transakcí se odhaduje na úrovni přibližně 

1 mld. Kč. Navíc bylo v rámci tvorby zprávy zjištěno, že minimálně 1 % z výše 

zmíněného počtu firem má přímé napojení na politicky aktivní osobu. 
46

 Objem 

finančních prostředků mířících z oblasti státních zakázek směrem do daňových rájů je 

jen pomyslnou kapkou v moři z celkového objemu, nicméně pro běžného daňového 

poplatníka taková kapka může představovat rozdíl mezi existencí nebo zánikem jeho 

podniku. 

Vzhledem ke členství České republiky v Evropské unii podléhá velké množství 

zásadních změn v oblasti daní cílené na zamezení daňovým únikům právě příchozí 

legislativě v podobě směrnic a nařízení. „Členům Evropského parlamentu leží 

v současné době na stole novela směrnice proti praní špinavých peněz, která obsahuje 

požadavek na vytvoření veřejných registrů skutečných vlastníků. Pokud tuto novelu 

poslanci schválí, učiní první krok k odhalení opravdových vlastníků desetitisíců 

anonymních firem registrovaných v EU. To by v budoucnu značně usnadnilo 

vyšetřování hospodářské a finanční kriminality…. Do registru by firmy musely 

poskytnout údaje o skutečných lidech z masa a kostí, tedy nejen o právnických osobách, 

které mají ve firmě podíl, jako je tomu dnes…. Malým, ale nesmírně důležitým 

detailem novely je požadavek, aby informace z registru vlastníků byly veřejně 

přístupné. Možnost kontroly se tím totiž mnohonásobně zvýší. Přístup k informacím 

pomůže například bankám při prověřování klientů, novinářům usnadní zkoumání, 

jak jsou utráceny veřejné prostředky a třeba občanům a malým a středním podnikatelům 

umožní ověřit důvěryhodnost partnerů, dodavatelů nebo zákazníků.“
47
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Trendy a očekávání, které přinese budoucnost oblasti offshore podnikání v rámci České 

republiky jsou jasné. Restriktivní politika a utahování smyčky bude i nadále pokračovat 

a snahou bude co nejvíce ovládat a kontrolovat veškeré příjmy, které je možné danit. 

Současně se budou nastavovat další pravidla a implementovat další směrnice, 

které budou místní legislativu upravovat do podoby, která bude pro společnosti 

využívající offshore struktury méně výhodná. Na straně druhé existuje vždy varianta, 

jak využít nastaveného systému ke svému prospěchu. Budoucí vývoj offshore podnikání 

bude předpokládat více plánování a složitější struktury, které budou plnit nejen efekt 

snížení daňového zatížení, ale i komplikaci rozkrytí samotné struktury s jejími 

akcionáři. Navíc v souvislosti s provázaností určitých podnikatelských subjektů 

na politickou úroveň a následná vzájemná podpora bude nejspíše do budoucna určitou 

brzdou v rychlosti implementace změn, které by negativním způsobem ovlivňovaly 

tento druh podnikání. 

V řeči čísel a procentního vyjádření zastoupení kapitálu v českých firmách můžeme 

doplnit následující shrnutí, které trefným způsobem vystihuje směřování a kapitálovou 

sílu podniků vykonávajících svoji činnost dle definice offshore podnikání. „Majitelé 

z destinací považovaných za daňový ráj ke konci loňského roku kontrolovali 3,3 % 

českých firem a do základního kapitálu těchto podnikatelských subjektů investovali 

399,8 mld. Kč, což představuje 16 % celkového základního kapitálu českých firem. 

58 % společností s vlastníkem z daňového ráje podniká v oblasti nemovitostí nebo 

obchodu.“
48

 

Následující podkapitola je zaměřená na offshore problematiku v globálním pohledu 

s akcentem převážně na oblast Evropské unie. 
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4.2. Offshore v globálním pohledu 

 

Jako úvod této podkapitoly použijeme text analytického centra Glopolis, který popisuje 

základní údaje o daňových únicích v rámci světové ekonomiky: 

 „až 1 000 mld. USD nezdaněného zisku každý rok odplyne z rozvojových zemí 

 až 160 mld. USD ročně na svůj rozvoj by získaly rozvojové země, pokud by 

dokázaly tyto prostředky zdanit 

 to je více než jednou tolik, kolik každý rok všechny bohaté státy dohromady 

vyčlení na oficiální rozvojovou spolupráci 

 až 1 bilion EUR unikne z členských států Evropské unie v důsledku manipulace 

s daňovými výkazy“
49

 

Tyto hodnoty není možné vztáhnout k offshore podnikání v plném měřítku, jelikož 

vyhýbání se daním má hlavní podstatu nikoliv v daňovém plánování, tak jak jsme 

si naznačili u společnosti Google v předchozím textu, ale v činnostech, které představují 

neplacení daní, ačkoliv mají být dle zákona zaplaceny. Hodnoty výše však představují 

převážně daně, které měly být zaplaceny a zaplaceny nebyly. Státy nejsou schopny 

vymoci jejich zaplacení např. z důvodu nekvalifikované pracovní síly či omezeného 

rozsahu činnosti anebo personální nevybavenosti, a s tím související kapacitní 

omezeností pracovníků státu. Daňové úniky ve smyslu daně z příjmu jsou výrazné, 

ale v souhrnném údaji představují jen jednu z položek, jen část celku. Pokud použijeme 

analogii poměru daně z příjmu právnických osob v České republice, tak ve světovém 

měřítku její hodnota představuje cca 10 % z celkových daňových příjmů. Z tohoto 

objemu lze následně přisoudit opět zlomek právě offshore podnikání, jelikož daň 

z příjmu není primárně obcházena nástroji daňového plánování. 

4.2.1. Aktuální kroky směřující proti daňovým rájům 

Začátkem roku 2014 proběhla schůzka zástupců G20 a OECD v Sydney, jejímž účelem 

bylo nastavení kroků pro ukončení globálních daňových rájů. Závažnost problému 

daňových rájů pro globální ekonomiku je interpretována prezentací objemu 

                                                 
49

 GLOPOLIS. STOP daňovým únikům. [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupné z WWW: 

<http://glopolis.org/cs/projekty/stop-danovym-unikum/>. 



49 

 

kumulovaného zisku, který je držen v offshore oblastech a jehož hodnota je odhadována 

na 2,2 bilionu USD. Jako další ukázka rozsahu offshore podnikání slouží malé území 

Bristkých Panenských ostrovů, které jsou jedním z pěti největších investorů v Rusku 

a Číně. Spojitost daňového systému tohoto území s rozsahem investic není náhodná. 

Předmětem setkání bylo vyjádření podpory záměru automatického sdílení informací 

mezi daňovými správami napříč celým světem. Cílem je narovnání a ustálení podmínek 

výměny daňových informací na totožné úrovni, srovnatelném rozsahu a kvalitě po 

celém světě. Aktuálně panuje shoda na vytvoření takového systému a výstupem 

ze zmíněné schůzky je příprava modelové legislativy v režii OECD, která bude v září 

letošního roku představena na schůzce v Caims. Ředitel OECD pro daňovou oblast 

se vyjádřil k přípravě tohoto restriktivního opatření, jehož cílem bude zabránění 

koncentrace zisku v daňově přívětivých destinacích, jako k řešení neutěšeného stavu, 

kdy nadnárodní korporace využívají mezery v systému ku svému prospěchu a vlády 

dotčených zemí tím přicházejí o část zisku. Vládám se ve zjednodušené rovině nelíbí 

aktuální situace, a proto je nutné upravit zákony takovým způsobem, který nebude 

daňové úniky ze systému umožňovat. Doslovná citace části prohlášení ředitele 

pro daňovou oblast OECD Pascala Saint-Amanse zní: „The political message is we 

are closing down all the loopholes.“
50,51

 

Dopady tlaku ze strany mezinárodních uskupení a organizací se začínají projevovat 

i na nejsilnějších hráčích na trhu s bankovním tajemstvím, kterým v rámci Evropy 

jednoznačně je (nebo spíše bylo) Švýcarsko. Švýcarsko totiž přistoupilo na základě 

okolního tlaku ke sdílení daňových informací. Bankovní tajemství jako pojem se pod 

tlakem okolních vlád ve Švýcarsku trvale snižuje a v loňském roce se švýcarská vláda 

připojila ke sdílení daňových informací, nicméně jen za určitých okolností, kterými jsou 

hlavně globální dopady a dodržení podmínky reciprocity. Dohoda byla označena 

za „konec staré éry“ bankovního tajemství, nicméně ze strany Švýcarska je stále cítit 

určitá tendence pro to, nechat si otevřená „zadní vrátka“, jelikož finální schválení 

a implementace je podmíněna schválením parlamentu a případným vyjádřením občanů 
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Švýcarska.
52

 Švýcarsko tedy postupně ustupuje ze své suverénní pozice, což může 

v kontextu předchozí části textu, pojednávající o setkání G20 a OECD, představovat 

a reprezentovat trendy budoucího vývoje. Je zřejmé, že tlak na zamezení daňových 

„úniků“ bude v budoucnu ještě více nabírat na intenzitě. Otázkou je však, jaké tyto 

kroky budou mít dopady na světovou ekonomiku a v druhé řadě i na ekonomiky místní. 

Maximalizace požadavku na velikost daňového základu v příslušné zemi bude mít 

s největší pravděpodobností dopady primárně na konečného spotřebitele, a to v podobě 

růstu ceny produktů a služeb. Je jednoznačné, že nadnárodní korporace, které využívají 

zmíněných děr v zákonech, budou nuceny hledat buď komplikovanější způsoby, 

jak celé struktury upozadit do zóny mimo zájem daňových úřadů a současně se u nich 

projeví povinnost daň odvádět ve větší míře než doposud. Na straně druhé může dojít 

k přesunu podnikatelských subjektů z pomezí mezi zákonným a nezákonným jednáním 

do prostoru nezákonného. Tato situace by pak v důsledku měla podstatně horší dopady, 

než reálně nižší inkaso daně z příjmu, jelikož v rámci trestné činnosti dochází 

k nabalování dalších trestných činností a z celého podniku se tak stává účelový podvod 

s cílem maximalizace profitu jednotlivce nebo úzké skupiny osob. Dopady na malé 

subjekty navázané na takovouto nelegální strukturu, která musí z podstaty fungovat 

pouze po omezenou dobu, mohou být devastující. Již v měřítku České republiky 

dochází dnes a denně k likvidaci drobných živnostníků, kteří trpí v důsledku nekalých 

praktik (např. účelově založené společnosti, které následně projdou změnou majitele 

a následným neuhrazením závazků vůči dodavatelům) ze strany účelově založených 

společností. K zamyšlení je otázka, zdali tyto kroky nebudou jako vedlejší produkt 

produkovat větší množství trestné činnosti. Poté se totiž mohou případné vyšší příjmy 

plynoucí z daní redukovat na přímé výdaje spojené s potíráním trestné činnosti, 

která před daňovými změnami nebyla trestnou, nýbrž pouze nemorální. 

Vyjádření člena Evropské komise, zodpovědného za daňovou oblast a cla, říká, 

že v rámci jeho odboru se již připravuje seznam daňových prohřešků a sankčním 

opatřením vůči nim. V tomto stejném článku komentuje situaci zástupce společnosti, 

která se v Česku zabývá prodejem ready-made společností, a ten říká, že budoucnost 
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bude spočívat ve zpřísnění definice pojmu daňový ráj a vypovězení smluv o zamezení 

dvojího zdanění takovým státům, které nebudou v oblasti harmonizace celého systému 

udržení daňových základů v příslušné destinaci spolupracovat a upravovat svoji 

legislativu příslušným způsobem. V kombinaci se srážkovou daní, kterou by měly být 

zdaněny platby zaslané do těchto zemí, by se vytvořil „blacklist“ států, se kterými se 

nevyplatí podnikatelskému subjektu spolupracovat. Jako další nástroj v boji proti 

daňovým únikům se také zvažuje zákon o zamezení výplat vysokých poplatků za vedení 

a správu dceřiné společnosti (často využívaná metoda snižování daňového základu 

v mezinárodním daňovém plánování).
53

 

4.2.2. Boj nejsilnější světové ekonomiky proti daňovým únikům 

Aktuální situace v oblasti daňového plánování a jeho potírání se projevuje 

i na současných krocích vlády nejsilnější světové ekonomiky, tedy Spojených států 

amerických. Daňové úniky a jejich projednávání probíhalo v silných intencích v rámci 

sporu mezi švýcarskou bankou UBS a americkou vládou. Švýcarsko se v roce 2009 

dohodlo s USA na předání údajů o cca 4 450 amerických klientech švýcarské banky 

UBS, kteří byli podezřelí z daňových podvodů nebo trestné činnosti vyplývající 

ze srovnatelné podstaty.
54

 Prolomení bankovního tajemství a zahájení tlaku 

na švýcarskou chloubu bankovnictví bylo začátkem. Dozvuk tohoto sporu vyplynul 

v přistoupení Švýcarska k dohodě o předávání a sdílení daňových informací. Aktuální 

komentář ke sporům o údajích amerických klientů švýcarských bank z roku 2013 říká: 

„Banky se budou muset rozhodnout, jestli se jim více vyplatí zaplatit pokutu, 

nebo budou riskovat trestní stíhání v USA. Ivan Pilip, ekonom, bývalý ministr financí 

a viceprezident Evropské investiční banky, upozornil, že dohoda neuzavírá úplně spory, 

které byly zahájeny už v minulosti a které se týkají zejména velkých bank jako UBS, 

Credit Suisse a do jisté míry Julius Baer, kde padaly už velmi vysoké pokuty v řádu 

stovek milionů dolarů. „Ty uzavřeny nejsou, ale řada dalších bank, která byla ohrožena 

tlakem a pokutami ze strany amerických úřadů, bude postavena do situace, kdy sice 

bude nucena zveřejnit účty amerických občanů. Budou speciálně zdaněny, ale tyto 
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banky by se měly vyhnout pokutám a narovnat výtahy pro působení v USA,“ 

přiblížil. Banky na základě dohody musí také informovat vyšetřovatele o majetku 

Američanů, který už opustil Švýcarsko a byl přesunut do daňových rájů. Podle Pilipa 

je to součást vývoje posledních let, kdy je jedním z cílů hospodářských politik 

jednotlivých států snížení daňových úniků. „Takže z tohoto pohledu je to věc 

pro Švýcarsko, které na bankovním sektoru velmi stavělo, věc nepříjemná. Ale je to 

součást trendů, se kterými i Švýcarsko musí počítat, a které se odráží nejen ve vztazích 

k USA, ale i k mnoha dalším zemím, zejména Evropské unie,“ uvedl.
55

 Síla Spojených 

států amerických je na poli boje s daňovými úniky nesmírná a uvedený případ sporu 

s UBS a dalšími bankami je toho jasným důkazem. 

Další kroky, které podniká vláda USA, se projevují v globálním měřítku a ne jen vůči 

konkrétním subjektům, ale i plošně. FATCA
56

 je daňový zákon schválený v roce 2010 

s odloženou platností od července 2014. Zjednodušená podstata tohoto daňového 

zákona je v požadavku na sdělování informací o účtech amerických daňových 

poplatníků americkému daňovému úřadu (IRS
57

). V případě, že instituce (např. banky) 

nebo světové vlády nebudou tento druh informací americkému daňovému úřadu 

předávat, bude následovat sankce. Samotné předávání informací je jen jednou 

z podmínek úspěšné spolupráce v rámci FATCA. Nutností je také uzavření smlouvy 

s FATCA a shromažďování informací o osobách. Takto případné sankce vysvětluje 

poradenská společnost PricewaterhouseCoopers: „V případě neuzavření smlouvy s IRS 

či nedodržení ostatních zákonem stanovených podmínek mohou zahraniční finanční 

instituce čelit významným sankcím - jakákoliv příchozí americká platba spadající 

do režimu zákona FATCA bude předmětem 30% srážkové daně. FATCA zároveň 

spolupracujícím zahraničním finančním institucím ukládá povinnost shromažďovat 

určité informace o držitelích účtů. Pokud držitel účtu odmítne požadované informace 

poskytnout, jeho účet bude klasifikován jako nespolupracující a jakákoliv příchozí 

americká platba připisovaná na jeho účet bude též předmětem 30% srážkové daně, 

                                                 
55

 SEDLÁČKOVÁ, V. USA a Švýcarsko podepsaly dohodu o urovnání sporů kolem daňových úniků. 

[online]. Praha: Český rozhlas, 30.8.2013, [cit. 8.5.2014]. Dostupné z WWW: 

<http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/usa-a-svycarsko-podepsaly-dohodu-o-

urovnani-sporu-kolem-danovych-uniku--1251615>. 
56

 Foreign Account Tax Compliance Act 
57

 Internal Revenue Service 



53 

 

která bude sražena připisující spolupracující finanční institucí a následně odevzdána 

IRS.“
58

 

4.2.3. Odhad budoucího vývoje v boji proti daňovým rájům 

Současný stav offshore podnikání můžeme s nadhledem definovat tak, že již zažil lepší 

časy. Současná restriktivní politika v oblasti daňových pravidel bude mít za následek 

jednoznačné zhoršení podmínek pro daňové plánování v globálním měřítku. Prvotní 

kroky vedou směrem k odstraňování informačních bariér ve formě bankovního 

tajemství a dohod a smluv o předávání a automatickém sdílení daňových informací. 

Současné trendy v boji proti daňovým únikům v rámci EHP mohou najít inspiraci 

ve finském systému průhlednosti vlastnických struktur. Budoucnost dále ukáže, 

zdali opravdu dojdeme k tomu, že budou nepřizpůsobivé státy, které nebudou ochotně 

implementovat daňově restriktivní nařízení, vystaveny na pranýř a budou s nimi 

ukončeny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které budou podpořeny 

plošnou legislativní úpravou srážkové daně nad úrovní 30 % za transakce do zemí mimo 

prostor EHP a zemí, se kterými nebude podepsána platná smlouva o zamezení dvojího 

zdanění. Faktem je, že tyto kroky můžeme očekávat v horizontu přibližně deseti let. 

Otázkou je, zdali je pro podnikání v duchu offshore tato doba příliš krátká 

či dostačující. Pro individuální osoby nebo malé skupiny osob je i horizont jednoho 

roku naprosto dostačující. Pokud ale hovoříme o globálních korporacích typu Google, 

Apple, Facebook, Microsoft, Coca-Cola, atd., tak pro tyto společnosti budou popsaná 

nadcházející opatření výrazným problémem. Rizika plynoucí pro vlády zúčastněných 

zemí jsou ovšem v potenciální redukci podnikatelských aktivit těchto společností, 

což by nesporně znamenalo obrovské problémy pro trhy práce, státní sociální politiku 

a další související oblasti. Druhým extrémem může být využívání offshore podnikání 

i nadále, ale nikoliv jako místa, kde se hromadí zisky. Společnosti v daňových rájích 

mohou být využity i jako zdroj nákladů nebo jako místo, kde se náklady kumulují 

ve ztráty. Tento způsob již v historii aplikovala přední americká energetická společnost, 

což v důsledku znamenalo propuštění více než 20 tisíc zaměstnanců a vznik známé 

kauzy jménem Enron. Ačkoliv silnější zbraně třímají v rukou světové vlády 

a organizace, může být vítězství složitější, než se může na první pohled zdát. 
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Intenzita tlaku nadále vzrůstá, ale až budoucnost ukáže, jak daleko bude možné zajít 

v boji za vyšším výběrem daní do státních pokladen, aniž by se nakonec celá globální 

ekonomika nezhroutila sama do sebe.
59

 

Teoretická východiska a problematiku jsme si v předchozím textu práce popsali. V tuto 

chvíli se budeme v rámci další kapitoly již věnovat praktickému návrhu struktury, 

která by podnikatelské struktuře měla přinést nižší míru zdanění zisku. 
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5. Návrh podnikatelské struktury 

 

S ohledem na současnou situaci offshore podnikání a připravovaná opatření směřující 

k omezení využitelnosti těchto struktur, se bude práce zabývat navržením takové 

struktury, která bude ve střednědobém výhledu použitelná (v závislosti na budoucím 

vývoji je použitelnost možná i na dlouhodobém časovém horizontu) pro snížení daňové 

zátěže převážně za využití přívětivých daňových jurisdikcí v rámci Evropské unie. 

Budeme se zabývat takovou variantou, která bude přímo propojená s destinací 

označitelnou jako daňový ráj, nicméně její stěžejní část bude s ohledem na případné 

negativní dopady řízena prostřednictvím společnosti se sídlem v zemi Evropské unie. 

V úvodu této kapitoly si nejdříve nadefinujeme modelovou, v České republice působící, 

obchodní a výrobní společnost, kterou pro účely této práce pojmenujeme FMD 

(společnost s ručením omezeným). Uvedené údaje o společnosti jsou záměrně 

zjednodušené na úroveň další použitelnosti v rámci této práce a jejího účelu. 

 

5.1. Vymezení modelového podniku v České republice 

 

Společnost FMD se v reálném podnikatelském prostředí pohybuje na trhu 

potravinových suplementů, kde působí již osm let. Za tuto dobu získala několik 

významných obchodních partnerů, pro které pod jejich obchodní značkou vyrábí 

kompletní produktové řady potravinových doplňků. Produkty jsou dále odběrateli 

distribuovány do zemí EHP (hlavně polský, řecký a německý trh) i do zámoří 

(významný odběratel ve Spojených státech amerických) a na Blízký východ, kde je 

v tuto chvíli nejvýznamnějším trhem Turecko. 

Společnost vlastní jediný majitel, kterým je fyzická osoba (daňový rezident České 

republiky). Ten je současně zaměstnancem společnosti a působí na pozici generálního 

ředitele. Příjmy tedy majitel získává prostřednictvím mzdy. Základní kapitál je 

200 tis. Kč a je splacen v plné výši. Společnost se velikostí řadí mezi malé podniky, 

počet zaměstnanců je nižší než 50 a tržby společnosti činí za poslední účetní období 
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75 mil. Kč. Ziskovost je za poslední tři účetní období na průměrné úrovni 10 % a to i za 

situace, kdy společnost splácí dva úvěry v aktuální výši 27 mil. Kč. Ve společnosti 

zůstává nerozdělený zisk z minulých let v hodnotě 24 mil. Kč. Ročně zaplacená daň 

z příjmu právnických osob v podniku za poslední tři účetní období představuje 

průměrnou částku 1,4 mil. Kč. 

Cenová politika společnosti FMD je postavena na principu smluvních cen s přirážkovou 

marží. Pro zjednodušení cenové politiky uvedeme následující příklad, který znázorňuje 

tabulka 4 níže. Z ní je patrné, že společnost generuje svoje zisky prostřednictvím 

navýšení celkových nákladů na jeden daný produkt přirážkou tvořící zisk. Totožný 

princip je vzhledem k výrobní povaze společnosti a systému dodavatelsko-

odběratelských vztahů aplikován u 95 % produkce společnosti. 

Suroviny 100 Kč 

Obalový materiál 5 Kč 

Práce 15 Kč 

Skladovací náklady 5 Kč 

Manipulační náklady 1 Kč 

Zbylé související náklady 40 Kč 

Náklady na výrobek celkem 166 Kč 

Prodejní cena 206 Kč 

Zisk 40 Kč 

 

Tabulka 4 - Příklad tvorby prodejní ceny produktu60 

Zdanění zisku je v podniku FMD běžnou praxí, což je z legislativního a daňového 

pohledu jednoznačně správné. Podnik pravidelně dosahuje relativně vysoké míry 

ziskovosti a zisk je nadále kumulován ve společnosti. Majitel společnosti je současně 

zaměstnancem a příjmy společnosti si nenechává z titulu společníka vyplácet. Je ovšem 

otázkou, zdali v rámci zefektivnění dalšího rozvoje podniku není výhodnější vytvořit 

takovou podnikatelskou strukturu, která bude podniku přinášet větší zisky a lepší práci 

s vlastními zdroji. 
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 Pramen: Vlastní zpracování. 
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Vymezením podnikatelských uzlů, které by bylo možné v rámci této modelové situace 

využít, se budeme zabývat v další podkapitole, kde si nadefinujeme jednotlivé vybrané 

destinace, které by bylo vhodné pro vytvoření struktury využít. Volba destinací 

je ovlivněna primárními požadavky na vytvoření určité míry anonymity vlastnictví 

a dále také na snížení daňového zatížení v rámci činnosti v České republice. 

 

5.2. Volba umístění podnikatelských uzlů 

 

Výsledkem snahy o vytvoření struktury podniků, které majiteli zajistí požadované 

snížení daňového zatížení s konečným kladným efektem a zajištění míry anonymity, 

bude volba takových destinací, které budou pro jeho podnikání atraktivní a nebudou mít 

negativní dopady na důvěryhodnost podniku v očích obchodních partnerů. 

Pokud se budeme snažit zachovat důvěryhodnost podniku, tak musíme volit destinaci, 

která je ideálně součástí EHP a současně nabízí nižší míru zdanění než Česká republika. 

Takovýchto destinací je v „nabídce“ několik, avšak jako vhodnou lze označit Kypr.  

5.2.1. Kypr 

Tato země je vhodná pro účely zapojení do podnikatelské struktury hlavně z důvodu 

členství v Evropské unii a také díky velké šíři smluv o zamezení dvojího zdanění. Další 

výhodou je její umístění, administrativní úroveň země a evropská měna Euro. 

Specifické údaje o oblasti Kypr jsou obsažené v následující tabulce 5, která poskytuje 

seznam informací s ohledem na námi analyzovaný způsob podnikání. 
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základní společenstevní zákon Companies Law, Cap. 113 

typ společnosti vhodný pro mezinárodní transakce Limited (Ltd.) 

zdanění zahraničních příjmů takové společnosti 12,5 % 

minimální počet jednatelů 1 

minimální počet akcionářů 1 

přípustnost akcií na majitele ne 

standardní akciový kapitál 1 000 EUR 

požadován registrační agent / sídlo ano / ano 

požadován místní tajemník společnosti ano 

požadováno podání daňového přiznání ano 

požadováno auditované účetnictví ano 

požadována místní valná hromada ne 

počet společností zaregistrovaných v roce 2008 24 453 

 

Tabulka 5 - Specifické údaje o Kypru61 

Nejdůležitějším údajem pro účely této práce je míra zdanění příjmů, která dosahuje jen 

12,5 %. V porovnání s mírou zdanění v České republice se jedná o výrazně nižší 

zdanění. Problematiku daně z příjmu právnických osob shrneme v následujících větách 

do jednoduché podoby. Osvobození od daně se vztahuje na dividendové příjmy, 

zisk z prodeje cenných papírů, zisk stálých provozoven v zahraničí a úroky, 

které nevznikly ve spojení s běžnou činností společnosti. Daňové ztráty se na Kypru 

uplatňují vůči budoucím ziskům, pokud nemohou být započteny vůči jiným příjmům. 

Ztráta stálé provozovny v zahraničí může být započtena vůči zisku mateřské společnosti 

na Kypru.
62

 

Kypr volíme jako hlavní součást navrhované struktury společnosti FMD. Kyperská 

společnost (FMD CY, Ltd.) založená jako mateřská společnost společnosti české a bude 

jejím jediným akcionářem. V dodavatelsko-odběratelských vztazích dojde ke změně 

režimu, kdy na straně dodavatele vůči zahraničním odběratelům již nadále nebude 

vystupovat česká společnost, ale nahradí ji společnost se sídlem na Kypru. Tato úprava 
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 Pramen: Vlastní zpracování na základě zdroje: AKONT: Jurisdikce – Kypr. [online]. [cit. 10.5.2014]. 

Dostupné z WWW: <http://www.akont.cz/cz/jurisdikce-kypr>. 
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 BUSINESSINFO.CZ. Pravidla pro podnikání na Kypru. [online]. 13.2.2009. [cit. 10.5.2014]. 

Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/pravidla-pro-podnikani-na-kypru-

5766.html#dansys>. 
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bude pro českou společnost představovat změnu pozice z výrobní a současně obchodní 

společnosti na čistě výrobní podnik, který bude dodavatelem výrobků společnosti 

kyperské. Na kyperskou společnost budou převedeny veškeré smluvní vztahy vůči 

odběratelům a příjmy z prodeje budou plynout na Kypr. FMD bude v rámci své výrobní 

činnosti vhodnou volbou i nadále a v kontextu struktury se pro ni nebude 

(mimo obchodní činnost vůči dodavatelům) nic zásadního měnit. Cenová politika bude 

upravena ve smyslu snížení přirážkové položky z prodejní ceny a celkový zisk z prodeje 

výrobku dodavateli bude tedy v případě české společnosti FMD snížen. 

Do role dodavatele konečnému odběrateli nastoupí společnost FMD CY, která bude 

vůči české společnosti v pozici odběratele. Finanční prostor, který vznikne snížením 

finální prodejní ceny u výrobce, bude přesunutý směrem ke společnosti FMD CY. 

Ta jej bude transformovat ve svůj vlastní zisk, který ovšem bude podléhat nižšímu 

zdanění, než je tomu u společnosti v České republice. Takto dojde k přesunu zisku 

směrem k přívětivějšímu daňovému systému při současném zachování důvěryhodnosti 

a legálnosti celého obchodního řetězce. 

Celý proces změny dodavatelské struktury blíže znázorňuje následující obrázek 3, 

ze kterého je patrná úprava podnikatelské struktury v duchu předchozího textu. 
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Obrázek 3 - Změna podnikatelské struktury o spol. FMD CY63 

Z finančního pohledu dojde k úpravě jednotlivých ukazatelů v rovině snížení tržeb 

společnosti FMD vlivem snížení přirážky, kde se bude jednat o pokles cca na úrovni 

9 %, jelikož cílem struktury není snížit ziskovost společnosti na nulovou hodnotu. Zisk 

bude nadále vytvářen ve společnosti FMD CY. Úpravou projde cenová politika české 

společnosti, což vyjadřuje následující tabulka 6. 

Suroviny 100 Kč 

Obalový materiál 5 Kč 

Práce 15 Kč 

Skladovací náklady 5 Kč 

Manipulační náklady 1 Kč 

Zbylé související náklady 40 Kč 

Náklady na výrobek celkem 166 Kč 

Prodejní cena vůči FMD CY 170 Kč 

Zisk 4 Kč 

 

Tabulka 6 - Příklad tvorby prodejní ceny produktu vůči spol. FMD CY64 
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 Pramen: Vlastní zpracování. 
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Cenová politika po úpravě v rámci struktury bude v důsledku znamenat přesun 90 % 

zisku vůči kyperské společnosti. 

Pozitivní efekt daňově přívětivější jurisdikce není ovšem nekonečný. Je nutné brát 

v úvahu další povinnosti, které pro firmu se sídlem na Kypru plynou. Na Kypru existuje 

speciální druh daně, který se nazývá zvláštní příspěvek na obranu. Jeho podmínky zní 

takto: „ Firmy neodvádějí příspěvek na obranu z dividend společností se sídlem mimo 

Kypr za podmínky, že společnost (plátce daně) vlastní alespoň 1 % společnosti, 

která vyplácí dividendy. Avšak v případě, že více než 50 % činnosti společnosti, 

která platí dividendy, vyústí přímo či nepřímo v kapitálový příjem a cizí daň je 

významně nižší než daň placená na Kypru, jsou tyto dividendy vyplácené právnickým 

osobám rovněž zdaněny 15 %. Aby bylo zamezeno vyhýbání se 15 % dani akumulací 

zisků, vychází se z předpokladu 70% rozdělení účetního zisku (po určitých úpravách) 

v případech, kdy nedojde k rozdělení zisku do 2 let od konce finančního roku, ve kterém 

byl zisk vytvořen. Po skutečném vyplacení dividend se daň doměří.“
65

 Při kumulaci 

zisku tedy v určitém ohledu musíme brát v úvahu zdanění, které bude na úrovni 15 % 

z vyplacených (potenciálně vyplacených) 70 % zisku. Tato situace však není pro námi 

popisovanou společnost FMD pravděpodobná, jelikož bližší analýza zvláštního 

příspěvku na obranu dle společnosti AKONT říká: „Avšak Kypr na některé z příjmů 

kyperských společností (dividendy přijaté kyperskou společností ze zahraničí a úrokové 

příjmy nepocházející z hlavní činnosti společnosti) aplikuje zvláštní daň zvanou zvláštní 

příspěvek na obranu (special defence contribution – SDC ve výši 15 %). Pro účely 

uvalování této daně testuje, zda dividendový příjem od dceřiné společnosti pochází 

z větší části z aktivní činnosti nebo z pasivní činnosti. SDC se uvaluje tehdy, pokud více 

jak 50 % aktivit dceřiné společnosti tvoří pasivní investice a současně daňové zatížení 

dceřiné společnosti je výrazně nižší než 50 % daňové sazby daně z příjmů na Kypru 

(tedy cca 5 %) – tato kombinace je značně ojedinělá, což znamená, že v praxi se SDC 

na přijaté dividendy u kyperské společnosti téměř vůbec neuplatňuje.“
66

 V případě, 

že by se vymezení zvláštního příspěvku na obranu změnilo, tak tuto situaci lze ošetřit 
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 Pramen: Vlastní zpracování. 
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 BUSINESSINFO.CZ. Pravidla pro podnikání na Kypru. [online]. 13.2.2009. [cit. 10.5.2014]. 

Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/pravidla-pro-podnikani-na-kypru-

5766.html#dansys>. 
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 AKONT. Využití holdingových jurisdikcí v zemích EU. [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupné z WWW: 

<http://www.akont.cz/cz/vyuziti-holdingovych-jurisdikci-v-zemich-eu>. 
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dalším členěním podnikatelské struktury, kdy by bylo využito výjimky ze zvláštního 

příspěvku na obranu dle pravidla vlastnictví podniku společností sídlící mimo území 

Kypru, která je současně plátcem daně. Dalšímu větvení struktury se bude práce 

věnovat dále. 

Mimo tento druh speciální daně je ještě nutné počítat s administrativními náklady 

na samotný provoz a existenci společnosti FMD CY, které budou představovat určité 

snížení zisků společnosti. Prvotním nákladem bude samotné založení společnosti 

a složení základního kapitálu v minimální výši 1 000 EUR. Dále je nutné pro splnění 

všech zákonných podmínek zajistit sídlo společnosti na Kypru a služby registračního 

agenta a místního tajemníka společnosti. Anuitní náklady budou pro podnik 

představovat úhrady za vedení účetnictví, audit a zastupování v daňových záležitostech 

před kyperským daňovým úřadem. Pokud budeme chtít zachovat jednotnost 

a srozumitelnost při vedení účetnictví obou společností, tak budeme s největší 

pravděpodobností pro zjednodušení využívat poradenských služeb jedné daňové 

společnosti sídlící v České republice. Tato společnost bude splňovat předpoklady pro to, 

aby byla schopna zajistit požadovaný servis oběma společnostem a majiteli současně 

dostatek informací pro jeho další rozhodování. Odhadovaná cena těchto služeb pro 

společnost FMD CY je odhadnuta ve výši nepřesahující 250 tis. Kč ročně (dále v textu 

označeno jako „související náklady“; zkratka „SN“). 

5.2.2. Kalkulace daňového efektu při začlenění spol. FMD CY 

Daňové dopady začlenění společnosti FMD CY do obchodní struktury jsou v prvotním 

pohledu výrazné. Jedná se o snížení sazby daně z příjmu právnických osob z 19 % 

na 12,5 %. Na straně druhé však společnosti vznikají dodatečné náklady, které je nutné 

brát v úvahu. Další negativní vliv na celou strukturu dále může mít v budoucnu 

i existence zvláštního příspěvku na obranu, který představuje zdanění 15% sazbou daně 

při předpokládaném rozdělení 70 % zisku. Jak jsme si ale vysvětlili v textu výše, 

za aktuální situace není pravděpodobné, že by byla tato speciální daň na zisky 

společnosti FMD CY aplikována. Veškeré tyto situace zachycují následující dvě 

tabulky, ve kterých se nachází porovnání současného stavu společnosti FMD 

a případného budoucího stavu souvisejících společností FMD (ve struktuře pro 

přehlednost označeno dále jako FMD ČR) a kyperské společnosti FMD CY. 
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FMD 

Tržby 75 000 000 Kč 

Zisk 7 500 000 Kč 

Daň 1 425 000 Kč 

Čistý zisk 6 075 000 Kč 

 

Tabulka 7 - Současný stav společnosti FDM67 

FMD ČR FMD CY 

Tržby 68 250 000 Kč 75 000 000 Kč 

Související náklady -   Kč 250 000 Kč 

Zisk 682 500 Kč 6 567 500 Kč 7 250 000 Kč 

Daň 129 675 Kč 820 938 Kč 950 613 Kč 

Čistý zisk 552 825 Kč 5 746 562 Kč 6 299 387 Kč 

 

Tabulka 8 - Budoucí stav společností FMD ČR a FMD CY68 

Komentář tabulek 7 a 8 je jednoznačný. V případě, že by se současný majitel 

společnosti FMD rozhodl pro realizaci navrhovaného řešení, dopady pro jeho podnikání 

by byly v kontextu souvisejících administrativních povinností a dodatečných nákladů 

pozitivní. Oproti současnému stavu by bylo zajištěno snížení celkově zaplacené daně 

z příjmu právnických osob v obou dotčených daňových jurisdikcích o 474 387 Kč. 

Celkový čistý zisk společností (podnikatelské struktury) by se zvýšil o 3,7 %, 

v absolutním vyjádření pak o 224 387 Kč. Pokud bychom předpokládali historicky 

lineární vývoj ziskovosti v souvislosti se současnou hodnotou nerozděleného zisku 

z minulých let, který je ve výši 24 mil. Kč, tak dojdeme k závěru, že tato struktura 

by byla na podnik aplikovatelná po dobu posledních čtyř let. Pokud by tomu 

tak opravdu bylo, tak by podnikatelská struktura dosáhla výkonnosti, kterou vyjadřují 

údaje v následujících tabulkách. 

Tabulka 9 představuje průběh danění zisku společnosti FMD ČR při jejím 

zakomponování do podnikatelské struktury společně s kyperskou společností. 

Je zde patrný výrazný pokles zisku způsobený jeho odlivem do kyperské společnosti, 

a s ním spojený snížený odvod daně z příjmu právnických osob v České republice. 
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 Pramen: Vlastní zpracování. 
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 Pramen: Vlastní zpracování. 
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V této tabulce, stejně jako v následujících dvou, vycházíme pro zjednodušení celé 

problematiky z lineárnosti vývoje. 

FMD ČR 2013 FMD ČR 2012 FMD ČR 2011 FMD 2010 

Tržby 68 250 000 Kč 68 250 000 Kč 68 250 000 Kč 68 250 000 Kč 

SN -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

Zisk 682 500 Kč 682 500 Kč 682 500 Kč 682 500 Kč 2 730 000 Kč 

Daň 129 675 Kč 129 675 Kč 129 675 Kč 129 675 Kč 518 700 Kč 

Čistý 

zisk 
552 825 Kč 552 825 Kč 552 825 Kč 552 825 Kč 2 211 300 Kč 

 

Tabulka 9 - Zdanění společnosti FMD ČR od r. 2010 do 201369 

Tabulka 10 představuje danění zisku kyperské společnosti FMD CY v režimu nižší 

sazby daně z příjmu právnických osob.  

FMD CY 2013 FMD CY 2012 FMD CY 2011 FMD CY 2010 

Tržby 75 000 000 Kč 75 000 000 Kč 75 000 000 Kč 75 000 000 Kč 

SN 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 000 000 Kč 

Zisk 6 567 500 Kč 6 567 500 Kč 6 567 500 Kč 6 567 500 Kč 26 270 000 Kč 

Daň 820 938 Kč 820 938 Kč 820 938 Kč 820 938 Kč 3 283 750 Kč 

Čistý 

zisk 
5 746 563 Kč 5 746 563 Kč 5 746 563 Kč 5 746 563 Kč 22 986 250 Kč 

 

Tabulka 10 - Zdanění společnosti FMD CY od r. 2010 do 201370 

Tabulka 11 vyjadřuje průběh danění společnosti FMD v letech 2010 až 2013. 

Pro zjednodušení zde pracujeme s lineárním vývojem, který ve skutečnosti samozřejmě 

kolísal. Společnost ve sledovaném období dosáhla zisku 30 mil. Kč a čistý zisk 

po zdanění byl 24,3 mil. Kč. Z tabulky je patrné, že odvodová povinnost společnosti je 

výrazně vyšší než v případě společnosti sídlící na Kypru. 
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 Pramen: Vlastní zpracování. 
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 Pramen: Vlastní zpracování. 
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FMD 2013 FMD 2012 FMD 2011 FMD 2010 

Tržby 75 000 000 Kč 75 000 000 Kč 75 000 000 Kč 75 000 000 Kč 

SN -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 

Zisk 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 30 000 000 Kč 

Daň 1 425 000 Kč 1 425 000 Kč 1 425 000 Kč 1 425 000 Kč 5 700 000 Kč 

Čistý 

zisk 
6 075 000 Kč 6 075 000 Kč 6 075 000 Kč 6 075 000 Kč 24 300 000 Kč 

 

Tabulka 11 - Zdanění společnosti FMD od r. 2010 do 201371 

Tabulka 12 poskytuje finální srovnání obou systémů podnikání. Porovnáváme v ní 

současný systém jedné společnosti sídlící v České republice a systém druhý, který je 

reprezentován podnikatelskou strukturou společností FDM ČR a FMD CY. 

FMD 2010 – 2013 FMD (ČR + CY) 2010 - 2013 

Související náklady -   Kč 1 000 000 Kč 

Zisk 30 000 000 Kč 29 000 000 Kč 

Daň 5 700 000 Kč 3 802 450 Kč - 1 897 550 Kč 

Čistý zisk 24 300 000 Kč 25 197 550 Kč 897 550 Kč 

 

Tabulka 12- Srovnání analyzovaných systémů podnikání dle daňových dopadů72 

Ze srovnání je patrné, že implementace tohoto návrhu řešení je pro současnou 

společnost FMD výhodná a z pohledu současné situace i historického vývoje ji lze 

označit jednoznačně za vhodné řešení. Celkový zisk sice při využití podnikatelské 

struktury poklesne, nicméně daňová zátěž celé struktury je o téměř 1,9 mil. Kč nižší 

než při současném režimu. Z pohledu analýzy historického vývoje lze tedy jednoznačně 

konstatovat, že čistý zisk společnosti mohl být v případě využití struktury firem 

o necelých 900 tis. Kč vyšší, než jaký v reálné situaci byl.  

Požadavek na snížení daňového zatížení tedy byl v rámci předchozí části textu splněn. 

Druhým požadavkem bylo zajištění anonymity vlastnické struktury. K tomuto účelu lze 

využít mnoho offshore oblastí s jejich společnostmi, ale v rámci této práce se snažíme 

o naplnění požadavků při současném zachování vysoké míry ziskovosti. Cílem tedy 
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 Pramen: Vlastní zpracování. 
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 Pramen: Vlastní zpracování. 
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není zajistit anonymitu např. prostřednictvím společnosti založené v Irsku, 

a to vzhledem k relativně vyšším administrativním nákladům a požadavkům plynoucím 

z legislativy. Proto volíme jako vrchol offshore struktury ostrovní stát Seychely. 

5.2.3. Seychely 

Seychelská republika se nachází v Indickém oceánu a v České republice je známá 

hlavně jako atraktivní destinace pro strávení dovolené nebo jako místo, kam se uchýlil 

kontroverzní český podnikatel Radovan Krejčíř v rámci svého úniku před orgány 

činnými v trestním řízení. Seychely jsou i daňovým rájem, a to hlavně z důvodu své 

otevřenosti vůči zahraničním investorům, kteří si zde zakládají společnosti pro účely 

daňové optimalizace a skrytí vlastnických poměrů. A právě pro účely zajištění 

anonymity majitele celé námi analyzované podnikatelské struktury zařazujeme 

společnost se sídlem na Seychelách. 

Základní informace související s offshore podnikáním v tomto ostrovním státě 

poskytuje následující tabulka 13, ze které je v porovnání předchozí tabulkou zabývající 

se Kyprem patrné, že seychelské úřady na majitele kladou minimum požadavků. 

základní společenstevní zákon International Business Companies Act 

typ společnosti vhodný pro mezinárodní transakce IBC 

zdanění zahraničních příjmů takové společnosti ne 

minimální počet jednatelů / akcionářů 1 / 1 

minimální počet akcionářů 1 

přípustnost akcií na majitele ne 

minimální hodnota základního kapitálu není uveden (běžně 5 000 USD) 

požadován registrační agent / sídlo ano / ano 

požadován místní tajemník společnosti ne 

požadováno podání daňového přiznání ne 

požadováno auditované účetnictví ne 

požadována místní valná hromada ne 

minimální roční paušální poplatek státu 100 USD 

Tabulka 13 - Specifické údaje o Seychelách73 
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 Pramen: Vlastní zpracování na základě zdroje: AKONT: Offshore jurisdikce – Seychely. [online]. [cit. 

10.5.2014]. Dostupné z WWW: < http://www.akont.cz/cz/offshore-jurisdikce-seychely>. 
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Společnost založená se sídlem v Seychelské republice bude založena jako mezinárodní 

obchodní společnost (IBC), což pro ni znamená omezení v podnikání v rámci samotné 

destinace Seychely. Pro účely analyzovaného podniku tento fakt není jakkoliv 

limitující. Pro založení a následné udržování lze obecně doporučit služeb 

konzultantských společností, které působí v České republice, jelikož při volbě 

kvalitního partnera není nutné investovat čas a energii do procesu založení společnosti 

a vyřízení všech potřebných náležitostí pro životaschopnost společnosti. Cena za 

kompletní založení společnosti na Seychelách se pohybuje kolem 1 000 EUR, 

což představuje v podnikatelském rozsahu společnosti FMD zanedbatelný náklad. 

Udržovací poplatek v dalších letech existence podniku se pohybuje v maximální výši 

na úrovni dalších cca 1 000 EUR za kalendářní rok. Tento udržovací poplatek zajišťuje 

potřebné administrativní náležitosti, které jsou nutné pro fungování společnosti. Jedná 

se především o zajištění sídla společnosti a služeb „nominee ředitele“.
74

 Služby 

nominee ředitele nemusí být v rámci struktury vůbec využito a může zde být dosazena 

jakákoliv osoba, která bude pro majitele společnosti důvěryhodná (ideální je osoba 

v současnosti působící v managementu společnosti FMD). Samotný majitel společnosti 

se sídlem na Seychelách nebude figurovat v žádném veřejně dostupném rejstříku, 

jelikož tyto jsou v dané zemi anonymizovány a jsou přístupné jen místní daňové správě. 

Celkové roční náklady na provoz společnosti se budou pohybovat v maximální výši 

do 50 tis. Kč, a to včetně kompletního právního a poradenského servisu. 

Pro účely této práce budeme předpokládat založení společnosti se sídlem 

na Seychelských ostrovech, která bude nést název FMD SEY. Její role v podnikatelské 

struktuře bude primárně pouze v zajištění anonymity, avšak v budoucnosti s ní lze 

pracovat jako se společností fungující v rámci optimalizace daňového zatížení, jelikož 

subjekty podnikající v mezinárodním měřítku a mimo území Seychel nepodléhají dani 

z příjmu právnických osob. Jako ideální způsob využití se např. může jevit zřízení 

internetového obchodu pro prodej potravinových suplementů v celosvětovém měřítku, 

kdy by příjmy byly daněny dle místního práva a tudíž nulovou sazbou daně. Nicméně 

toto je okrajová myšlenka a její další rozvedení není smyslem ani obsahem této práce. 
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 Osoba, která koná právní kroky jménem společnosti. Nominee ředitel jedná jen a pouze v souladu 

s pokyny majitele společnosti.  
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5.2.4. Začlenění společnosti FMD SEY do podnikatelské struktury 

Následující obrázek 4 zobrazuje podnikatelskou strukturu po začlenění společnosti 

FMD SEY na její vrchol. Jedná se o kompletní završení návrhu podnikatelské struktury 

plynoucí ze zadání práce vyjádřené v grafické podobě. Vlastnická struktura je vyjádřena 

pomocí oranžových šipek, tok zboží je vyjádřen pomocí červených šipek a tok 

finančních prostředků vyjadřují zelené šipky. 

 

Obrázek 4 - Finální podnikatelská struktura75 

Rozšíření struktury o společnost FMD SEY pro nás ještě představuje nutnost upravit 

kalkulace ziskovosti struktury, míry jejího zdanění a finální ekonomické efektivity 

zastoupené ziskem po zdanění. Tímto se bude zabývat následující kapitola.  
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6. Závěrečné vyhodnocení podnikatelské struktury 

 

Pro vyčíslení závěrečné kalkulace budeme vycházet z tabulek, které jsou umístěny 

v oddílu 6.2.2. Kalkulace daňového efektu při začlenění spol. FMD CY. V případě 

začlenění společnosti FMD SEY vzniknou celé struktuře dodatečné související náklady, 

které se promítnou do celkového zhodnocení ekonomické efektivity struktury. Opět 

budeme vycházet z historického vývoje hospodářského výsledku společnosti FMD 

a zjednodušeného výpočtu daňového efektu v kontextu kumulovaného zisku 

společnosti. 

FMD 2010 – 13 FMD (CŘ + CY) 2010 – 13 FMD SEY 2010 – 13 

SN -   Kč 1 000 000 Kč 200 000 Kč 

Zisk 30 000 000 Kč 29 000 000 Kč -   Kč 

Daň 5 700 000 Kč 3 802 450 Kč -   Kč - 1 897 550 Kč 

Čistý zisk 24 300 000 Kč 25 197 550 Kč -   Kč 697 550 Kč 

 

Tabulka 14 - Závěrečné srovnání analyzovaných systémů podnikání s ohledem na daňové dopady76 

Při využití celé struktury podniků tak, jak bylo popsáno v předchozím textu, 

dojde k zajištění dvou hlavních požadavků, které byly na celý koncept kladeny. 

Aplikace veškerých postupů proběhla retrospektivně na historických datech společnosti, 

nicméně veškeré proměnné jsou definovány dle aktuální situace při respektování 

veškerých legislativních a daňových nároků, což zajišťuje jejich aplikovatelnost 

i do budoucnosti. Prvotním požadavkem bylo snížení daňového zatížení, čehož bylo 

dosaženo s výsledkem 1,9 mil. Kč, které by nebyly odvedeny v rámci daně z příjmu 

právnických osob. Čistý zisk společnosti se aplikací struktury podařilo navýšit 

o 0,7 mil. Kč. 

Společnost FMD aktuálně můžeme označit za úspěšnou a rentabilní. Trend jejího 

budoucího vývoje je jednoznačně rostoucí. Celkové dopady daňového efektu této 

struktury se promítat i do navyšování čistého zisku po zdanění. Závěrečné srovnání 

současného stavu s navrhovanou strukturou z finančního hlediska vyobrazuje tabulka 
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 Pramen: Vlastní zpracování. 



70 

 

15, ze které je patrná celková změna. Holding společností FMD ČR, FMD CY 

a FMD SEY by celkově dosahoval v jednom účetním období o 174 tis. Kč čistého zisku 

více a na dani z příjmu by bylo odvedeno o 474 tis. Kč méně. Pro majitele struktury 

by ovšem plynula povinnost hradit poplatky spojené s provozem společnosti FMD SEY, 

které by byly ve výši 50 tis. Kč za rok. Představovaly by pro něj „cenu za anonymitu“, 

která by byla kdykoliv v budoucnu při změně rozhodnutí nahraditelná nebo by ji bylo 

možné ze struktury vyřadit zcela. 

 
FMD ČR FMD holding 

Tržby 75 000 000 Kč 143 250 000 Kč 

Související náklady -   Kč 250 000 Kč + 50 000 Kč 

Zisk 7 500 000 Kč 7 250 000 Kč - 250 000 Kč 

Daň 1 425 000 Kč 950 613 Kč - 474 388 Kč 

Čistý zisk 6 075 000 Kč 6 249 388 Kč 174 388 Kč 

 

Tabulka 15 - Závěrečné srovnání offshore struktury a současného stavu77 

Celkový přínos offshore struktury je tedy zastoupen nárůstem čistého zisku o 2,87 % při 

zajištění plné legitimity všech jednotlivých uzlů struktury. Na straně druhé dochází 

k poklesu odvedené daně z příjmu právnických osob o 33,3 %. Dopady jsou tak 

na společnost v obou sledovaných ohledech pozitivní. 

 

6.1. Pozitiva a negativa plynoucí z využití navrhované struktury 

 

Pokud se na navrhovanou strukturu podíváme z pozitivního hlediska, tak nám nezbývá 

nic jiného, než konstatovat, že uvedením navrhovaného řešení do praxe majitel 

společnosti FMD získá pro své podnikání více prostředků, které může přeměnit 

v konkurenční výhodu v tržním prostředí. Čistý zisk vzroste i po započtení všech 

uvažovaných nákladů o 2,87 % a daňové odvody klesnou o více než 30 %. Navíc 

majitel získá vysokou míru anonymity, což je v dnešní době moderních technologií, 

které nám umožňují během pár chvil zjistit nepřeberné množství informací o téměř 
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každé osobě, velkým přínosem. Jako další pozitivum lze označit i potenciální 

využitelnost společnosti FMD SEY, která může být v budoucnu použita jako centrum 

podnikatelské struktury pro internetový obchod. Tato varianta by připadala v úvahu 

hlavně v situaci, kdy by se majitel společnosti rozhodl na trh vstoupit s vlastní 

produktovou řadou. Kladně můžeme taktéž hodnotit výběr zahraničních destinací, 

jelikož Kypr je, ačkoliv prošel výraznou krizí a majetek zahraničních investorů byl ve 

velkém ohrožení, kvalitní destinací pro realizaci popsaného úmyslu. Na straně druhé je 

třeba počítat s kroky, které kyperská vláda podniká v rámci záchrany a oživení 

ekonomiky. Jedním z nich bylo navýšení daně z příjmu právnických osob z původních 

10 % na současných 12,5 %, které vešlo v platnost od roku 2013. Na počátku letošního 

roku došlo opět ke zvýšení daně. Jednalo se o daň z přidané hodnoty. Budoucí vývoj 

nelze v tuto chvíli plně predikovat. Seychely jsou naopak tradiční offshore destinací, 

která bude v budoucnu čelit vysokému tlaku na úpravu vlastního daňového systému 

a zvýšení transparentnosti podnikání. Obě destinace lze pozitivně hodnotit i z hlediska 

administrativní a jazykové vybavenosti nebo minimálním časovým posunům, což může 

na první pohled působit jako nedůležitý faktor, ale v důsledku může výrazně ovlivňovat 

chod celé struktury. Jako poslední výhodu by bylo vhodné uvést flexibilitu celé 

struktury, jelikož je jednoduše rozšířitelná dle aktuálních potřeb majitele. Pozitivní 

dopady plynoucí z aplikace struktury již byly popsány, takže je v tuto chvíli otázkou, 

zdali neexistují i případné negativní dopady, se kterými by bylo v budoucnosti nutné 

počítat.  

Negativních důsledků aplikace navrhované struktury lze popsat mnoho, avšak mezi ty 

hlavní patří nejistota. Nejistota z budoucího vývoje v oblasti využívání podobných 

struktur je s ohledem na současný růst tlaku a připravovaná opatření nevyjádřitelná. 

Sousloví „smyčka se utahuje“ je v tomto případě velmi výstižné. Využití navrhované 

struktury bude pro jejího majitele přinášet více administrativní zátěže spojené 

s neustálým sledováním vývoje situace a změn, které nepřestávají nabírat na intenzitě. 

„Nejen v oblasti offshore podnikání dochází v posledních letech k častým změnám, 

neboť právní prostředí a daňové politiky většiny států se neustále vyvíjí. Proto není 

vůbec možné obejít se při daňovém plánování a offshore podnikání bez kvalitního 

offshore monitoringu. Je potřeba průběžně sledovat a hodnotit změny, které mohou 

ovlivnit funkčnost podnikatelských struktur buď negativně, nebo naopak otevřou novou 
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možnost, jak podnikání ještě zefektivnit.“
78

 Problematiku lze samozřejmě přenechat 

společnostem specializujícím se na tento druh podnikání a poskytujícím v této oblasti 

poradenské služby, avšak pro majitele bude toto rozhodnutí určitou ztrátou kontroly 

a naopak zvýšení závislosti na konzultantské firmě. Dalším negativním dopadem 

plynoucím z realizace popsané struktury je napadnutelnost celého systému 

ze zneužívání transferových cen. Otázka prokazatelnosti ze strany daňových úřadů je 

vždy nejednoznačná, ale již samotným využitím struktury v doslovném následování 

popsaného postupu může mít na podnik negativní dopady. Práce se vzhledem 

k rozsáhlosti tématu nevěnovala kombinovaným metodám rozmělnění jednotlivých 

metod přesunu zisku, ale při reálném využití popsaného systému by dozajista došlo 

k využití dividendových přesunů na ose Česká republika – Kypr – Seychely, 

poskytování půjček a přesunu zisku prostřednictvím úroků nebo účtování poplatků 

za management a správu dceřiným společnostem. Daňové dopady by byly s největší 

pravděpodobností opět pozitivní, ale administrativní zatížení pro správu celé struktury 

by vzrostlo přímo úměrně vůči její komplikovanosti. V neposlední řadě stojí za zvážení 

samotná realizace navrhované struktury při využití seychelské společnosti, jelikož ta 

sama pro majitele společnosti představuje cca 25 % případného čistého vytěžitelného 

zisku. V tomto případě je na zváženou, zdali „cena za anonymitu“ není příliš vysoká. 
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Závěr 

 

Diplomová práce je zaměřená na offshore podnikání a způsoby využití struktur 

společností založených v daňových rájích s ohledem na současný stav boje proti 

daňovému plánování. První kapitola vysvětluje, co pojem offshore podnikání znamená, 

jaké hlavní motivy a výhody hovoří pro využití takového druhu podnikatelské struktury 

a v jakých situacích lze model offshore společností aplikovat. Další kapitola popisuje 

důvody boje proti daňovým rájům a organizace, jejichž činnost s problematikou úzce 

souvisí. Třetí kapitola analyzuje téma z daňového pohledu a to se zaměřením na daň 

z příjmu právnických osob v rámci České republiky a vybraných zemí. Součástí třetí 

částí diplomové práce je popis metod, které jsou pro zamezení daňového plánování 

aplikovány ze strany správců daně. Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu současného 

a predikci budoucího stavu offshore podnikání. V páté kapitole se práce věnuje návrhu 

podnikatelské struktury vedoucí ke snížení daňového zatížení modelového podniku 

a v šesté kapitole následuje doplnění a závěrečné vyhodnocení dopadů návrhové části. 

Hlavním cílem práce bylo navržení efektivní struktury offshore společností vedoucí 

ke snížení daňové zátěže podnikatelského subjektu. Tento cíl práce byl splněn, ačkoliv 

prvotní analýza problematiky naznačovala výraznější dopady efektu daňové 

optimalizace, než jakých bylo v závěru docíleno. U modelové společnosti dosahující 

v reálném podnikatelském prostředí tržeb 75 mil. Kč ročně a přibližně 10 % ziskovosti 

bylo aplikací navržené struktury docíleno nárůstu čistého zisku o 2,87 % a snížení 

daňových odvodů o 33 %. Tento efekt může ve vysoce konkurenčním prostředí, v němž 

daná společnost podniká, přinášet nezanedbatelnou konkurenční výhodu. Současně byla 

majiteli společnosti zajištěna vysoká míra anonymity vlastnictví a flexibilita pro 

budoucí využití struktury, jelikož na vrchol podnikatelské struktury byla umístěna 

společnost sídlící na Seychelských ostrovech, kde je rejstřík podnikatelských osob 

neveřejný, a kde může být do budoucna využito přívětivého daňového prostředí. 

Dalším cílem práce bylo zanalyzování současného stavu offshore podnikání s ohledem 

na současnou situaci v EHP a ve světě. Při zpracování této problematiky bylo zjištěno, 

že v současném tržním prostředí není možné vyčleňovat jakoukoliv světovou destinaci 

z aktuálního dění okolo problematiky daňových rájů. Dnes je doba postupného 



74 

 

zvyšování tlaku na státy, které se svým daňovým systémem odlišují od ekonomicky 

silnějšího zbytku světa. Mezinárodní organizace spolu s vládami nejsilnějších ekonomik 

připravují a postupně implementují opatření, která možnosti daňového plánování do 

budoucna značně omezují. Současně je vyvíjen tlak na oblasti, které ještě donedávna 

zastávaly pozici naprosto nezávislých území se silnou mírou loajálnosti vůči uživatelům 

místního systému. Příkladem budiž Švýcarsko a postupné rozmělňování silného 

bankovního tajemství, které bylo jednou z hlavních konkurenčních výhod švýcarských 

bankovních domů. Státy jsou přímo i nepřímo navigovány k postupným úpravám 

vlastních daňových systémů a ke zvyšování míry transparentnosti doplněné 

o automatizované předávání informací směřujících k potenciálně zdanitelným 

transakcím. 

Cíle práce byly splněny, nicméně z analýzy problematiky vystupuje jedna otázka, 

na kterou nalezneme odpověď až v budoucnu. Jak daleko je až možné zajít pro to, aby 

bylo zajištěno dostatečných daňových příjmů do státních pokladen? Restriktivní daňová 

politika na světové úrovni dlouhodobě nepovede ke stimulaci a růstu. Nejlepší, co může 

globální ekonomiku potkat je v kontextu minulých i nadcházejících ekonomických krizí 

konkurenční prostředí, a to i v oblasti daní. Nabídka a poptávka je neviditelnou rukou 

trhu, která ekonomiku řídí, vyrovnává misky vah a směřuje ji tím  nejvhodnějšímu 

způsobem. Zásahy to této rovnováhy se dějí každý den, je ovšem otázkou, zdali tento 

druh ovlivňování ekonomického systému nebude mít v budoucnu rozsáhlé negativní 

dopady. 
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Příloha 1 - Seznam smluvních států související se zamezením dvojího zdanění 

Smluvní stát 
Platnost 

od 
Smluvní stát 

Platnost 

od 
Smluvní stát 

Platnost 

od 

Albánie 10.9.1996 Japonsko 25.11.1978 Portugalsko 1.10.1997 

Arménie 15.7.2009 JAR 3.12.1997 Rakousko 22.3.2007 

Austrálie 27.11.1995 Jordánsko 7.11.2007 Rumunsko 11.8.1994 

Ázerbájdžán 16.6.2006 Kanada 28.5.2002 Rusko 18.7.1997 

Bahrajn 10.4.2012 Kazachstán 29.10.1999 Řecko 23.5.1989 

Barbados 6.6.2012 KLDR  7.12.2005 SAE 9.8.1997 

Belgie 24.7.2000 
Korejská 

republika 
3.3.1995 Saúdská Arábie 1.5.2013 

Bělorusko 15.1.1998 Kuvajt 3.3.2004 Singapur 21.8.1998 

Bosna a 

Hercegovina 
12.5.2010 Kypr 26.11.2009 Slovensko 14.7.2003 

Brazílie 14.11.1990 Libanon 24.1.2000 Slovinsko 28.4.1998 

Bulharsko 2.7.1999 Litva 8.8.1995 
Srbsko a Černá 

Hora 
27.6.2005 

Čína 4.5.2011 Lotyšsko 22.5.1995 Srí Lanka 19.6.1979 

Dánsko 27.12.2012 Lucembursko 30.12.1992 Sýrie 12.11.2009 

Egypt 4.10.1995 Maďarsko 27.12.1994 Španělsko 5.6.1981 

Estonsko 26.5.1995 Makedonie 17.6.2002 Švédsko 8.10.1980 

Etiopie 30.5.2008 Malajsie 9.3.1998 Švýcarsko 23.10.1996 

Filipíny 23.9.2003 Malta 6.6.1997 Tádžikistán 19.10.2007 

Finsko 12.12.1995 Maroko 18.7.2006 Thajsko 14.8.1995 

Francie 1.7.2005 Mexiko 27.12.2002 Tunis 25.10.1991 

Gruzie 4.5.2007 Moldávie 26.4.2000 Turecko 16.12.2003 

Hongkong 24.1.2012 Mongolsko 22.6.1998 Ukrajina 20.4.1999 

Chorvatsko 28.12.1999 Německo 17.11.1983 USA 23.12.1993 

Indie 27.9.1999 Nigérie 2.12.1990 Uzbekistán 15.1.2001 

Indonésie 26.1.1996 Nizozemí 5.11.1974 Velká Británie 20.12.1991 

Irsko 21.4.1996 Norsko 9.9.2005 Venezuela 12.11.1997 

Island 28.12.2000 Nový Zéland 29.8.2008 Vietnam 3.2.1998 

Itálie 26.6.1984 Panama 25.2.2013 

Izrael 23.12.1994 Polsko 11.6.2012 
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Příloha 2 - Otevřený dopis prezidentovi USA
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„May 31, 2001 

 

The Honorable George W. Bush 

President 

The United States of America 

1600 Pennsylvania Avenue, N.W. 

Washington, DC 20500 

 

Dear President Bush, 

 

We, the undersigned economists, urge you to reject the Organization for Economic 

Cooperation and Development´s so-called „harmful tax competition“ initiative. 

According to the OECD, it is unfair for low-tax countries to attract jobs, capital and 

entrepreneurial talent away prom high-tax countries. To stop this process, the Paris-

based bureaucracy it threatening low-tax nations with financial protectionism unless 

they change their tax and privacy laws so that high-tax nations can more easily double-

tax income that is saved and invested – even when that income is earned in other 

nations. 

This is a completely misguided initiative. Tax competition is a liberalizing force in the 

world economy, something that should be celebrated rather than persecuted. It forces 

governments to be more fiscally responsible lest they drive economic activity to lower-

tax environments. 

Other reasons for our opposition include: 

 The OECD seeks to create a tax cartel – Consumers benefit and the economy is 

more efficient when gas stations, banks, pet stores, and car companies compete. 

The same thing is true for government. Competition promotes efficiency and 

encourages lawmakers to rationalize public finance. 

 The OECD is threatening global commerce – Protectionism is is a bad idea, and 

it is a really bad idea when the goal is to interfere with international capital 
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flows. The OECD effort is akin to a high-tax state like California trying to block 

investment dollars from flowing to a low-tax state like Nevada. 

 The OECD proposal will boost the underground economy – Instead of propping 

up uncompetitive tax systems, criminalizing tax competition will simply drive 

taxpayers into the informal economy. A low tax burden, by contrast, will reduce 

incentives to hide, shelter, and under-report income. 

 The OECD is defending bad tax policy – In order to minimize tax-induced 

distortions, the tax code should neither subsidize nor penalize different 

activities. Yet the OECD initiative is driven by a desire to help high-tax nations 

double-tax income that is saved and invested. 

 The OECD will hurt growth in less-developed nations – Penalizing countries for 

adopting market-friendly tax systems will hinder economic reform and reduce 

growth rates in the developing world. This may even cause more crime since 

opportunities for honest employment will shrink. 

Mr. President, we ask again that you stop the OECD´s ill-conceived project. As the 

world´s largest economy and single largest contributor to the OECD´s budget, the 

United States has the ability to pull the plug on this unwise proposal. 

 

Sincerely, 

 

Milton Friedman 

Nobel Laureate 

Hoover Institute 

 

Jim Buchanan 

Nobel Laureate 

George Mason University 

 

 

 

(dopis dále podepsalo několik stovek autorit v oblasti ekonomie)“ 


