
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV FINANCÍ

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF FINANCES

DAŇOVÉ RÁJE

TAX HAVENS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE PAVEL NĚMEC
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE JUDr. Ing. JAN KOPŘIVA, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2014



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2013/2014
Fakulta podnikatelská Ústav financí

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Němec Pavel

Účetnictví a daně (6202R049) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Daňové ráje

v anglickém jazyce:

Tax Havens

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení
Závěr 
Seznam použité literatury
Přílohy

 

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

KLEIN, Štěpán. Daňové ráje: ...aby nebyly daňovým peklem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 1998, 197
s. ISBN 80-720-8074-1.
KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI,
2009. 120 s. ISBN 978-80-7357-423-9.
LESERVOISIER, L. Daňové ráje. Paris : Presses Universitaires de France, 1992. ISBN
80-86009-07-6.
RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 4. akt. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG,
2012. ISBN 978-80-7263-724-9
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU, legislativní
základy daňové harmonizace v EU se základními judikáty SD EU, včetně zapracování
Lisabonské smlouvy a novelizací směrnice 2006/112/ES. 4. vydání. Praha: Linde, 2006. 354 s.
ISBN 978-80-7201-746-1

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2013/2014.

L.S.

_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 19.05.2014



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje problematice daňové optimalizace prostřednictvím tzv. 

daňových rájů. První část se zabývá objasněním pojmů, které jsou úzce spjaty s danou 

problematikou. Dále pojednává o historii daňových rájů a popisuje současný stav bojů 

proti nim. V další části jsou konkrétně analyzovány jednotlivé země spadající do 

kategorie rájů. Ve čtvrté části jsou pomocí zanalyzovaných informací jednotlivé země 

uspořádány do skupin podle možnosti využití v konkrétních typech podnikání. 

 

Abstract 
 

The thesis deals with the issue of tax optimization through the tax havens. The first part 

of this thesis contains definitions of the key terms related to the issue. The second part 

deals with the history of tax havens and describes the current fights against them. The 

particular countries which belong to the tax havens are concretely analyzed in the next 

part of this thesis.  The countries are organized into the groups by the possibility of 

using them in specific types of business in the fourth part. 
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ÚVOD 

Téma bakalářské práce jsem si vybral z několika důvodů. Jedním z důvodů je 

současná aktuálnost daného problému. Počet společností, které se registrují v některých 

zemích označovaných za daňové ráje, se neustále meziročně zvyšuje, čímž státní 

pokladny přichází o stále více finančních prostředků.  

Dalším důvodem je skutečnost, že každý majitel jistě přemýšlí, jak snížit náklady na 

chod své společnosti. Jedna z možných variant ke snížení nákladů je snížit právě daňové 

náklady cestou legálního mezinárodního daňového plánování. 

V neposlední řadě se v poslední době rozrůstá politický boj proti zemím, která jsou 

všeobecně považována za ráje v oblasti daňového zatížení. I tomuto tématu se práce 

věnuje.  

V první části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se daňových rájů. Je zde 

věnován i prostor pro vyjmenování těchto zemí, což je značně problematické, jelikož 

odpověď na otázku „Co je daňový ráj?“ se mnoha odborníky různí a nelze najít jasnou a 

přesvědčivou definici.  

Práce neopomíjí i historii mezinárodního daňového plánování, její postupný vývoj a 

snaží se vysvětlit, co všechno majitele podniku může vést k registraci společnosti do 

některé z daňově výhodných zemí.  

V praktické části jsou analyzovány vybrané konkrétní země, které jsou všeobecně 

považovány za vhodné daňové útočiště mnoha zahraničních společností. Podle několika 

faktorů jsou země zhodnoceny a následně doporučeny pro konkrétní druh podnikání. 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je zanalyzovat několik konkrétních území, která jsou 

považována za daňové ráje. Následně pak doporučit určitým druhům podnikání co 

nejvhodnější výběr země k registraci své společnosti, která mu poslouží k co 

nejefektivnější daňové optimalizaci. 
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1 Mezinárodní daňové plánování 
 

Stále častěji jsme informováni, že příjmy českých společností nejsou zdaněny 

v České republice, ale v zahraničí, a tím tak státní pokladna ročně přichází o několik 

miliard na nevybraných daních. Jako nejčastější provinilec této situace a tím i za 

neutěšenou ekonomickou situaci vyspělejších států bývají prohlašovány daňové ráje. 

Pojďme se tedy podívat na to, čím jsou pro společnosti daňové oázy po celém světě 

přínosné. 
1
 

Okolo použití internacionálních soustav k daňovému plánování existuje několik 

polopravd a omylů, tudíž je velice těžké se v dané problematice zorientovat. Asi 

nejrozšířenější mýtus je, že sídlo společnosti v jednom z daňových útočišť majiteli 

zaručí podnikání s nulovým zdaněním. Mezi další omyly patří to, že sídlo v daňovém 

ráji využívají zejména nedůvěryhodní podnikatelé nebo doslova podvodníci. Avšak to 

zdaleka není správné tvrzení. Sídla v zemích s nízkým zdaněním využívají zejména 

význačné nadnárodní společnosti. Nikdo přeci po majitelích společnostech nepožaduje, 

aby odváděli větší daně, než je nutné. Proto si společnosti velice dobře rozmýšlí, kde 

budou umísťovány sídla jejich firem, ostatně, to patří mezi základní pilíře fungování 

Evropské unie. A díky tomu vznikla tzv. daňová konkurence, kde se na volném trhu 

členské státy ucházejí díky různým daňovým zatížením o přízeň společností.
2
 

Médii jsou mnohdy jako daňové ráje označovány zejména ostrovy v karibském moři, 

tato definice je však značně zjednodušená. Rájem je totiž prakticky každý stát 

poskytující nadprůměrné daňové úlevy alespoň některým typům společností. Státy jako 

Nizozemí, Malta, či Kypr pro holdingové společnosti jsou jistě daňovým rájem, ačkoliv 

se jinak jedná o země s velkým daňovým zatížením. Švýcarsko je považováno za 

vhodné daňové útočiště zejména pro svoje bankovní tajemství, nikoliv pro nízkou 

daňovou zátěž.
3
  

Opravdové daňové ráje, tedy státy, kde se neplatí vůbec žádné daně, prakticky 

neexistují. I území, které jsou považovány za vhodná místa pro mezinárodní daňové 

                                                 
1
 FRIEDBERGER, Michal. Mezinárodní optimalizace dávno není jen o daních. Euro [online].   

2
 tamtéž 

3
 FINANCE. Mezinárodní daňové plánování. Finance.cz [online].  
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plánování, zdaňují svoje domácí obyvatele a společnosti. A jejich daňové výhody tak 

využívají převážně cizinci.
4
  

1.1 Daňová harmonizace vs. daňová konkurence 

Období začátku druhé poloviny minulého století je známo jako začátek 

globalizace – v obchodu se přechází od poměrně uzavřených místních trhů 

k mezinárodním až celosvětovým trhům. Značně roste mezinárodní obchod, neustále 

vznikají velké nadnárodní korporace a dochází stále více k pohybu kapitálu mezi 

zeměmi. Při těchto posunech se samozřejmě potkávají i odlišné daňové systémy 

jednotlivých států. Země, které byly zvyklé mít po několik století vytvořeny své vlastní 

daňové soustavy, tak tedy musí reagovat na výše daní v ostatních státech, se kterými je 

obchodně propojena. Jednotlivé vlády tedy musely začít kooperovat v oblasti daňové 

legislativy, cílem této spolupráce je mj. snižovat daňové úniky společností, což 

samozřejmě působí na příjmy státních rozpočtů. Tato koordinace mezi zeměmi je 

důležitým krokem k harmonizaci jejich daňových soustav
5
 

Oproti tomu příznivci zachování jednotlivých daňových systémů, potažmo jejich 

konkurenčních daňových sazeb tvrdí, že konkurence těchto systémů přinese občanům 

nižší zdanění. Nízké procento zdanění může zapůsobit jako ekonomický impuls, bude 

vybízet spořit jednotlivé vlády, účinně hospodařit a to vše bude mít za následek 

zdravější veřejné finance. Volené orgány však stěží přikročí ke snížení daňové zátěže, 

aniž by si to přáli jejich voliči. Voliči si to však budou přát pouze v případě, že 

v ostatních státech odlišné zdanění funguje zdravěji a efektivněji. Kdyby se jednotlivé 

daňové systémy postupně harmonizovaly, odpadl by tak tento důležitý ekonomický 

podnět, díky kterým vlády jednotlivých zemí musí realizovat účinnou fiskální politiku
6
 

1.1.1 Daňová harmonizace 

Internacionální kooperaci v daňových otázkách můžeme podle míry spolupráce 

dělit na tři stádia: 

1) Daňová koordinace 

2) Daňová aproximace 

                                                 
4
 KLEIN, Štěpán. Daňové ráje: …aby nebyly daňovým peklem. Str. 6-9 

5
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. Str. 24-25 

6
 MARŠÁL, Aleš. Daňová konkurence vs. harmonizace. Ilist [online]. 
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3) Daňová harmonizace se třemi fázemi
7
 

Daňová koordinace je výchozím bodem k tomu, aby se jednotlivé daňové systémy 

přiblížily. Především se jedná o uzavírání vícestranných dohod, které mají sloužit 

k omezení možností, jako je praní špinavých peněz, zamezit nezdravé daňové 

konkurenci. Důvodem koordinace také bývá úsilí o mezistátní výměnu informací 

v daňových otázkách. Jako příklad koordinace lze uvést smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění.
8
 

Daňová aproximace udává určitý podobný postup v daňové spolupráci. Jejím cílem 

však nemusí být úplná harmonie daňových soustav, nýbrž pouze v některých bodech 

soustavy jejich částečné přiblížení.
9
  

Daňová harmonizace představuje adaptaci a vzájemné uzpůsobení jednotlivých 

daňových soustav. Harmonizace může spočívat ve společném sestavení daní, tak i jejím 

výběru, závazků plátců, společných postupů při dohledech nad správnými postupů 

vybírání daní aj. Harmonizace probíhá ve třech stupních 

 Vymezení daně, která je harmonizována 

 Vyladění daňového základu 

 Stejná daňová sazba
10

 

1.1.2 Daňová konkurence 

Konkurence v daňové oblasti má za následek úsporu ve veřejných rozpočtech a 

může být vhodnou motivací pro ekonomický stimul celé daňové soutěže. Daňovou 

konkurenci lze dělit na: 

1) Poctivou: ta je následkem odlišné souhrnné daňové zátěže populace 

jednotlivých zemí. To je způsobeno preferencí voličů, jak důležitý význam 

pro ně mají např. veřejné vzdělávání, infrastruktura, efektivita státních 

organizací aj. 

2) Škodlivou: jejím cílem je zaujmout a přilákat do země zahraniční bohatství a 

současně chránit svůj nacionální trh. 

                                                 
7
 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. Str. 25 

8
 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. Str. 26 

9
 tamtéž, str. 27 

10
 tamtéž, str. 27 
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3) Spornou: Je řazena mezi škodlivou a poctivou daňovou konkurenci. Do této 

kategorie spadá například nechuť vyměňovat si navzájem daňové zprávy 

nebo zrušit bankovní tajemství.
11

 

Daňová konkurence má příznivý dopad na daňové zatížení konkrétních obyvatel. Díky 

ní se ve všech zemích OECD, kromě Chile a Maďarska, snížily procentní sazby u 

zdanění právnických osob v roce 2011 v porovnání se sazbami v roce 2001.
12

 

 

1.2 Tax evasion, tax mitigating, tax avoidance 

 

Taxativní zákony jsou určeny zejména pro naplňování několika základních cílů. 

Hlavně vytyčuje způsob jak, z čeho a od koho se daně budou vybírat. V některých 

státech pak mají daňové zákony přitahovat zahraniční investice. Zákony, daňové 

nevyjímaje, však nejsou bezchybné. Ti, kteří se daněmi zaobírají, tak se dobře orientují 

v slabinách jednotlivých zákonů a nařízení a umí v nich nalézat tzv. díry. To je 

v podstatě legální obcházení zákona v zájmu poplatníka, který není trestný – pro tento 

jev se vžil anglický název tax avoidance (vyhýbání se daním). Díky těmto dírám tak 

poplatník odvádí státu menší daně. Proti těmto praktikám samozřejmě státy ve svém 

vlastním zájmu bojují a snaží se proti nim bránit. Proto se objevují ve stále větší míře 

zákony proti vyhýbání se daním (tzv. anti-avoidance laws). Tyto zákony se snaží ucpat 

díry v daňových zákonech a znemožnit tak již známé a používané tax avoidance 

techniky.
13

  

Dalším pojmem, se kterým se v oblasti uplatňování daňových zákonů můžeme setkat, je 

tzv. daňový únik (tax evasion) – v českém právu popsán jako trestný čin krácení daně. 

Daňový únik znamená nedodržování zákonů v jedné nebo i více zemích a je nelegální.
14

  

Ve spoustě zemí není definována přesná hranice mezi tax avoidance a tax evasion. A to 

z toho důvodu, že mají státy obavu, že majitelé společností by pak byli schopni bez 

větších problémů upravit svoje firemní záležitosti tak, aby svoji daňovou zátěž snížily. 

To vše zcela legálně. Tyto hranice se však neustále posouvají, proto je neodborné 
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využitý techniky vyhýbání se daním značně rizikové. Tuto techniku nemohou využívat 

všichni. Kdo používá povolené techniky internacionálního taxativního plánování, které 

jsou momentálně legální, je třeba neustále kontrolovat, zda legální zůstanou i po změně 

v legislativě jednotlivých států.
15

 

1.3 Mezinárodní dvojí zdanění 

1.3.1 Vznik mezinárodního dvojího zdanění 

O riziku dvojího zdanění se začíná mluvit, když fyzická či právnická osoba, 

daňový rezident v zemi A, obdrží příjem, který je zdanitelným příjmem v zemi B. 

Riziko spočívá v tom, že tento zdanitelný příjem by mohl vést k daňové povinnosti 

v obou zúčastněných zemích. Ve státě A z důvodu, že je zde daňovým rezidentem, ve 

státě B tento příjem může být zdaněn z důvodu toho, že došlo o přísun příjmů právě 

v této zemi. Pokud podnikatelé provozují své činnosti ve více státech, tak zde reálně 

existuje nebezpečí dvojího zdanění. Pokud však příjem rezidenta sídlící v zemi A, který 

získal na cizím území, bude podléhat daňové povinnosti v obou zemích, tak majitelé 

společností budou omezovat svoje zahraniční investice. Dvojí zdanění by tak vedlo 

k utlumení zahraničního obchodu. Také by mohlo vést k nárůstu nezákonných 

machinací za účelem obejití dvojí daňové povinnosti.
16

 

1.3.2 Důsledky dvojího zdanění 

Jako důsledek dvojího zdanění může být tax evasion a také tax avoidance. Každá 

společnost si může svoji daňovou zátěž snížit na minimální možnou hranici – to vše bez 

porušení platných zákonů. Avšak pomezí mezi legálním a nelegálním způsobem 

snižování daňové povinnosti je nepatrné, neodborný postup může vést k daňovému 

podvodu. K daňovým únikům dochází v každé zemi, v některých více, v některých 

méně. V každé zemi jsou také daňové nelegální praktiky jinak postihovány. Někteří 

podnikatelé také, ať už k nezákonným či zákonným praktikám, využívají daňové ráje.
17

 

Existuje však spousta způsobů, jak se zcela v rámci zákonů vyhnout placení daní. Např.: 

 Taxativní zákony tuto variantu přímo nabízí jako zvýhodněný daňový režim. 

Zejména se jedná o případy, kdy je objekt zdanění je stanoven paušálem. 
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 Poplatník daně se vyhne daňovým nákladům tím, že nevykoná zdanitelnou 

činnost či plnění. Tato forma vyhnutí se daním je k vidění, když je tato 

činnost nadměrně taxativně nákladná. 

 Poplatník ve spolupráci s odborníky nalézá mezery a díry v zákonech o 

daních, aby odvedl státu co nejméně.
18

 

1.3.3 Opatření k odstranění mezinárodních dvojích zdanění 

Dnešní zákonodárství se snaží odstraňovat nežádoucí dvojí zdanění mnoha 

způsoby, které lze řadit do tří kategorií: 

a) jednostranně  

b) dvoustraně 

c) vícestranně
19

 

Bilaterární postup je nejčastější a nejpodstatnější při úkolu zabraňování dvojímu 

zdanění, protože dvoustranné smlouvy mezi dvěma státy dokáží přesně vystihnout 

specifickou povahu vztahu mezi dvěma smluvními stranami. Nejčastěji se uzavírá 

smlouva o zamezení dvojího zdanění z daní z příjmů a majetku. O tom, jak velkou 

důležitost smlouvy mají, svědčí zejména fakt, že ještě před dvaceti lety měla Česká 

republika platné smlouvy s 20 zeměmi. V roce 2012 již bylo v platnosti 78 smluv o 

zamezení dvojího zdanění. Avšak ani tyto smlouvy nejsou bezchybné, na mezinárodní 

činnost společností se nemůže dívat pouze jako na dvoustrannou. Někteří majitelé 

společností tak daňově plánují na území hned několika států. Proto se ve světě vyskytují 

tzv. mnohostranná opatření. Nejčinnější v tomto ohledu jsou OSN, OECD, Evropská 

unie a další nadnárodní orgány.
20

  

Jakmile se rozhodne jednostranným nařízením České republiky nebo dvoustranným či 

vícestranným smlouvám, o zabránění dvojího zdanění, tak je třeba ještě dohodnout 

metody, podle níž se bude u mezinárodního zdanění postupovat. V praxi se používají tři 

základní techniky. 

1) Metoda vynětí 

2) Metoda zápočtu 
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3) Metoda zahrnutí daně do nákladů
21

 

Mezi častou metodu patří tzv. metoda vynětí. Tato metoda se vyznačuje tím, že příjmy, 

které byly zdaněny v zahraničí si daňoví rezidenti vyjmou z daňového základu – do 

něho tak vstupují pouze domácí příjmy. Druhou používanou metodou je metoda 

zápočtu. V této metodě se částka daně, která byla uhrazena v zahraničí, odečte od 

daňové povinnosti v tuzemsku, která se počítá z poplatníkových celosvětových příjmů. 

Poslední základní metodou je zahrnutí daně do nákladů. Ta se využívá, když neexistuje 

žádný vnitřní předpis a ani mezinárodní smlouva, která by bránila dvojímu zdanění. 

Tuto zaplacenou daň v zahraničí si pak může poplatník v tuzemsku zahrnout do 

nákladů. Tato metoda zcela neodstraňuje dvojí zdanění, pouze částečně od daňové 

povinnosti ulevuje.
22

 

 

1.4 Vliv daňových rájů na světovou ekonomiku 

 

Mnohdy rozšířené mínění, že daňové ráje slouží hlavně pro praní špinavých peněz 

mezinárodních zločinců, je zcestné. Pravdou je, že země, které se řadí mezi offshore 

centra, se vyhýbají veškeré negativní publicitě na svoje adresy. Negativní mínění o 

daňových rájích těmto zemím odtahuje potenciální klientelu a tudíž i potenciální přísun 

zahraničního kapitálu. Proto se snaží vytvářet si pozitivní pověst a díky svým liberálním 

zákonům do své země přilákat prestižní mezinárodní korporace, bohaté jedince a jejich 

řádně vydělané peníze.
23

  

Daňové oázy si přijdou díky svým daňovým úlevám podle offshore agentů ročně na 

více než 50 % všech světových depozit. Tyto finance nejsou zdaněny, zůstávají tedy 

v privátním sektoru a nevstupují do rozpočtů států jednotlivých vyspělých států. Tyto, 

díky daňovým rájům, nezdaněné peníze mohou být investovány a tím výrazně podporují 

růst světové ekonomiky.
24
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Podle propočtů britského účetního Richarda Murphyho díky úprkům společností do 

daňových rájů činí ztráta státních rozpočtů ročně přes 250 miliard amerických dolarů. 

Americký senátor Carl Levin na základě analýz odhadl, že rozpočtu USA, díky offshore 

zemím, ročně unikají příjmy do národního rozpočtu ve výši až 70 miliard dolarů, což 

činí přes 3 % rozpočtu. Tato ztráta pak nejvíce dopadá na ty chudší ve společnosti, 

protože daním se díky přesunu do daňového ráje vyhýbají bohaté společnosti a občané. 

Kdežto chybějící finance v rozpočtech států pak chybějí všem vrstvám obyvatel.
25

  

 

1.5 Typy subjektů v mezinárodním daňovém plánování 

1.5.1 Offshore společnosti 

Zřejmě nejvyužívanějším typem daňově zvýhodněných subjektů je běžná 

offshore společnost. Mezi největší její výhody patří samozřejmě velice nízké taxativní 

náklady. Tyto společnosti totiž v daňových rájích jsou často osvobozeny od placení daní 

dle výše jejich hospodářského výsledku. Místo toho offshore společnosti platí každý rok 

vládám v daňově výhodných státech paušální daň, která se řádově pohybuje ve stovkách 

dolarů. Tak tomu však není ve všech offshore centrech. V některých rájích jsou daněny 

offshore společnosti nižší daňovou sazbou než místní společnosti, tak tomu je například 

na Kypru či Barbadosu. Mezi výhody nemusí patřit jen ty daňové, v různých offshore 

centrech se můžeme setkat s mnohými dalšími výhodami u těchto společností, a to např. 

minimální kontrola od místních úřadů, velice strohé požadavky na vedení účetních 

výkazů či na povinné audity, anonymita těchto společností a v neposlední řadě existence 

sítí smluv o zamezení dvojího zdanění.
26

 

Obecně lze offshore společnosti řadit do tří kategorií, a to 

 Společnosti založené podle speciálních zákonů 

 Společnosti založeného podle všeobecného zákona o společnostech 

 Daňově osvobozené společnosti
27

 

Společnosti založené podle speciálních zákonů jsou k vidění např. na Britských 

Panenských ostrovech, Bahamách, Seychelách, Belize, Vanuatu. Jak už plyne 
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z označení, v těchto zemích existuje více zákonů, které se zabývají obchodními 

společnostmi, kdy některé pojednávají o domácích společnostech a další pak o offshore 

společnostech. Offshore společnosti jsou označovány jako mezinárodní obchodní 

společnosti (International Business Companies, IBC) a ze zákona jim plynou mnohé 

výhody, které vyplývají z velmi liberálních znění legislativy. Mezi velké nevýhody 

těchto mezinárodních společností však patří velmi omezená možnost podnikání na 

území, kde jsou společnosti zaregistrovány.
28

 

Offshore společnosti, které jsou založené podle všeobecného zákona o společnostech,  

se pak řídí stejným právním předpisem jako místní podnikatelé. O těchto společnostech 

se pak hovoří jako o nerezidentních společnostech, často pak v daňových rájích bývají 

osvobozeny od daní díky tomu, že svoji podnikatelskou činnost neuskutečňují v zemi, 

kde je společnost zaregistrována. Tento způsob je využíván např. v Hongkongu, Irsku, 

Kajmanských ostrovech či Panamě. Daňově osvobozené společnosti jsou podobné jako 

společnosti založeného podle všeobecného zákona o společnostech. Avšak jejich nízká, 

mnohdy nulová, míra zdanění není automatická, ale na základě žádosti místním 

orgánům.
29

 

1.5.2 Partnership 

Mezi země, která se řadí mezi offshore centra, je velká skupina těch, které jsou 

závislým územím Britského království či součástí Britského společenství národů. Díky 

tomu se v těchto zemích praktikuje angloamerický právní systém a tudíž i jeho formy 

podnikání. Jedním z forem podnikání v angloamerickém právním systému je právě 

partnership. Je to svazek několika osob, které shromažďují své finance, dovednosti a 

talent jednotlivých osob s jednotným cílem, a to svým společným podnikáním 

dosáhnout zisku. Tyto příjmy si pak na základě dohody společníci rozdělují mezi sebe. 

Existují dva primární druhy partnership, a to:  

 General partnership 

 Limited partnership
30

 

V general partnership mají společníci shodné postavení. Všichni neomezeně za závazky 

partnershipu ručí svým  osobním majetkem. Pokud se společníci nedohodnou jinak, tak 
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všichni z nich mají stejnou pravomoc společnost řídit. V tomto se částečně podobá 

české veřejné obchodní společnosti. V limited partnership se objevují dva druhy 

společníků. Jedni z nich ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (tzv. general 

partner). Další se zavazuje splácet závazky společnosti jen do výše svého vkladu (tzv. 

limited partner). Protože má limited partner menší odpovědnost, nemůže za společnost 

jednat a zasahovat do jejího řízení. Je to pouze nečinný investor, který má právo na 

podílech na zisku. Tímto se limited partner podobá české komanditní společnosti.
31

 

Velmi důležitou charakteristikou obou typů společností je, že nemají právní 

subjektivitu. Avšak přesto může svým jménem nabývat majetek či se účastnit soudních 

řízení. Mezi největší výhody partnershipů patří, že nemá žádnou organizační strukturu, 

její zakládání je finančně nenáročné a podnikání v tomto sdružení je daleko svobodnější 

než tomu je v ostatních typech společností. Partnership je hojně využíván zejména pro 

své daňové úlevy. V daňových rájích platí partnership většinou zanedbatelný 

každoroční poplatek, který nahrazuje daň z příjmů. V jiných zemích, např. v USA, 

partnership neplatí žádnou daň z příjmu právnických osob, ale zisky jsou zdaněny až u 

jednotlivých společníků.
32

 

1.5.3 Trusty 

Trust, obdobně jako partnership, vychází z angloamerických legislativ. 

V zákonech České republiky se s tímto termínem nesetkáme. Trust je druh spojení mezi 

původním vlastníkem majetku (tzv. zakladatelem) a správcem trustu (ten, který majetek 

nabývá do svého vlastnictví a pečuje o něj). Zakladatel, na základě tzv. trustové 

smlouvy, dá svoje jmění správcovi trustu. Tímto okamžikem zakladatel již není 

vlastníkem majetku, tím se stává správce trustu. Zakladatel ale může na základě 

smlouvy určit tzv. protektora, jehož činností je dohlížet na správce trustu, zda 

s majetkem nakládá podle požadavků zakladatele. Zakladatel sestaví tzv. listinu přání, 

kde zadá správcovi, jak má být s jeho majetkem nakládáno a kdo má z jeho majetku mít 

profit. Ten, v jehož zájem správce trustu nabyté jmění spravuje, a kterému proudí zisky 

z majetku, se nazývá beneficient.
33
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Pro upřesnění vztahů v trustu je přiloženo toto schéma: 

 

Obrázek 1: Struktura trustu (Převzato z: AKONTTRUST. Trust jako nejúčinnější nástroj ochrany 

majetku. www.akont.cz. [online]) 

 

Využívání trustu může přinášet mnohé výhody. Představuje ideální obranu majetku před 

všemi nároky ze strany ostatních subjektů. Vhodně se aplikuje v případech složitých 

rozvodů, či u ne zrovna příznivých soudních rozhodnutí. Trust je zároveň velmi vhodný 

instrument sloužící k minimalizaci taxativních povinností.
34

 

Je-li trust zřízen v offshore zemi, může se z něho stát jedna z nejflexibilnějších způsobů 

daňového plánování. Bývá používán ke chránění majetku před zdaněním, je totiž 

vhodným nástrojem převodu majetku, který se vyhýbá darovací či dědické dani. Trusty 

v mnoha zemích jsou také nenáročné na založení, nepředkládají státním orgánům žádné 

účetní výkazy, zakladatel trustu je v mnoha případech anonymní.
35

 

 

1.5.4 Nadace 

Nadace patří mezi právnické osoby a jsou k vidění v zemích s kontinentálním 

právem na rozdíl od trustů, které se vyskytují v angloamerických jurisdikcích. Jmění 

nadace je složeno z vkladů jejich zakladatelů, které je po dobu trvání nadace vyjmut 

z jejich osobního majetku. Mezi základní charakteristiky nadace patří, že bývá obvykle 

zřízen pro předem daný nekomerční záměr. Ve většině případů zakladatelé nadací 

využívají obdobné výhody jako zakladatelé trustů, hlavně díky možné změně vlastnictví 

majetku. Na rozdíl od trustu je však nadace právnickou osobou a je popsána zákony 
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v jednotlivých zemích, nadace tak může podávat žaloby či se účastnit soudních sporů. 

Dále její existence je neomezená, a její majetek může obhospodařovat i její zakladatel.
36

     

Původně se nadace zřizovaly pouze pro veřejné účely, avšak později, poprvé 

v Lichtenštejnsku, se jejich využití rozšířilo i na soukromé záměry. Toto postupně 

umožňovaly i další země jako Panama či Nizozemské Antily.
37

 

1.5.5 Banky 

V posledních několika letech lze vypozorovat, že finanční kapitál z tradičních 

finančních center, jako je Londýn, či New York, se stále častěji přesouvá do 

příznivějších daňových útočišť, např. do Kajmanských ostrovů, Hongkongu, či Jersey. 

Nejdůležitější předpoklad k tomu, aby se banky začaly zakládat v daňových rájích, bylo 

poskytnutí veškerých výhod, které jim nabízely klasická centra, nad všemi ční stabilita a 

osvědčenost. Dalším předpokladem bylo klientům nabídnout další výhody, které jim 

tradiční finanční bašty nabídnout nemohly. Mezi tu hlavní patří nízké zdanění. Ve 

většině offshore centrech se místo daně platí pouze každoroční paušální poplatek, který 

je sice mnohonásobně větší než u obyčejných společností, ale stále menší než klasické 

zdanění příjmů ve vyspělých zemích. Banky se v daňových rájích nezakládají výlučně 

kvůli nízkým zdaněním, ale i díky mnohdy dalším výhodám, jako je např. neexistující 

povinné minimální rezervy nebo nízký požadovaný základní kapitál.
38

 

Tím, že u bank v daňových rájích jsou velmi zmírněná omezení na jejich založení, tak 

pracují s vyšší mírou rizika. Tyto banky se, díky menším regulacím, zejména ve svých 

počátcích potýkaly s řadou skandálů, které mohly způsobit ohrožení jejich důvěru 

v očích klientů. Proto se i offshore centra usilovně snaží, aby jejich bankovní sektor měl 

dobrou pověst. Daleko těžší než dříve je například nabytí bankovní licence, v některých 

daňových útočištích mohou získat licenci např. jen filiálky velkých internacionálních 

bank. Naprostá většina offshore zemí také převzala celou řadu právních předpisů, které 

jsou namířeny proti praní špinavých peněz.
39
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Banky, které jsou registrovány v zemích s přívětivým daňovým zatížením, lze rozdělit 

na dvě hlavní skupiny, a to: 

 Pobočky zahraničních bank 

 Malé soukromé banky
40

 

Pobočky, či dceřiné společnosti bank se zejména orientují na hromadění a uložení 

nabytých finančních prostředků, které pocházejí od nerezidentů v místě sídla pobočky, 

např. tedy i od své vlastní mateřské banky. Tyto peníze pak půjčuje banka s profitem, 

který je díky vhodnému umístění banky minimálně, nebo vůbec, zdaněn. Mezi další 

činnosti těchto bank patří i angažování v riskantních operacích, které jsou v mateřských 

zemích bank zakázány nebo jsou značně limitovány. V letech minulých se tyto pobočky 

mezinárodních bank potýkaly i s mnoha nevýhodami. Mezi ně patřila menší odbornost 

zaměstnanců a v neposlední řadě vzdálenost od klientů. Tyto nevýhody se však 

odstranily zejména díky telekomunikačnímu a informačnímu rozkvětu. I když tyto 

banky jsou mnohdy registrovány v méně důvěryhodných zemích, kde bankovní trh není 

příliš regulován, tak jelikož se jedná většinou o dceřiné společnosti významných bank, 

vzbuzují u veřejnosti důvěru.
41

 

Malé soukromé banky tvoří druhou skupinu  offshore bank. Zakládání těchto 

společností je velice oblíbené a jejich počet je velmi vysoký. Majitelé tyto banky 

zakládají v daňových rájích zejména proto, že náklady na registraci bývají oproti 

ostatním zemím skutečně nízké. Slouží pak často pro vedení účtů pro další majitelovy 

společnosti, rozdělování peněžních prostředků uvnitř korporace, může poskytovat 

bankovní záruky či může vystupovat ve smlouvách, které jsou podmíněny účastí 

peněžního ústavu.
42
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2 DAŇOVÉ RÁJE 

2.1 Pojem daňový ráj 

Laická veřejnost si pod těmito slovy vzpomene na země jako Kajmanské ostrovy, 

Monako, či Bahamy. Pravdou ale je, že každé území, kde se méně zdaňují nebo 

nezdaňují vůbec určité ekonomické aktivity či majetek, se dá nazývat daňovým rájem. 

Pro konkrétní podnikatele může být pro jeho činnost podnikání daňovým rájem i jinak 

země s vysokým daňovým zatížením. Naopak typický daňový ráj pro někoho být 

skutečným rájem nemusí.
43

 

Stručně a výstižně hovoří o daňových rájích v knize ekonom Adam Starchild, který 

daňový ráj definuje jako „jakoukoli zemi, jejíž zákony, nařízení, tradice a v některých 

případech smluvní ustanovení umožňují snížení celkového daňového zatížení“.
44

 

V posledních letech se spíše setkáváme s výrazem offshore finanční centrum, který 

v literatuře často nahrazuje výraz daňový ráj. Tyto dva výrazy jsou si velmi blízké. 

Rozdíl tkví v tom, že za daňový ráj se považuje i území, které díky jednomu vhodnému 

zákonu poskytuje velkou daňovou úlevu. O offshore finančním centru však můžeme 

mluvit, když kromě nízkého zdanění nabízí podnikatelům tato země i další výhody. 

Namátkou např. spolehlivý bankovní systém, vyspělou judikaturu, rozvinutou 

infrastrukturu aj.
45

  

Uznávaný expert na tuto problematiku, Barry Engel vysvětluje rozdíl mezi daňovým 

rájem a offshore finančním centrem takto: 

„V historii nad ostatními motivy plánování převažovala snaha o dosažení daňových 

výhod. V průběhu času se začaly prosazovat i jiné účely, jako je plánování 

mezinárodních operací a ochrany majetku, globální investování, zrychlení a 

zjednodušení mezinárodních obchodních transakcí, pojišťování, loďařství atd. 

Výsledkem toho je, že to, co bylo dříve známé pod názvem daňové ráje, je teď známe 

pod vhodnějším názvem offshore finanční centra“
46
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Definic daňových rájů je nespočet a každý se může malinko lišit. Obecně můžeme říct, 

že o daňových rájích hovoříme, když v této zemi je splněna alespoň jedna tato 

podmínka: 

 Neexistuje daň z příjmů či zisků 

 Nedaní se zde příjmy, které vznikly mimo toto území. 

 Daň z příjmů či zisků je znatelně menší než v zemích s obvyklým 

zdaněním
47

 

 

2.2 Historický vývoj daňových rájů 

Obdoba daňových útočišť vznikla společně s daněmi. Jako předchůdce daňových 

rájů můžeme označit malé ostrůvky v blízkosti Athén, kde se už ve starověkém Řecku 

skladovalo zboží, aby nebylo zdaněno dvouprocentní daní, kterou staří Řekové 

uplatňovali při dovozu. Ve středověku pak bylo všem anglickým obchodníkům, kteří si 

za sídlo zvolili rozvíjející londýnskou čtvrť City, prominuto veškeré placení daní. 

V raném novověku historici označují za ráj Flandry, kde zavedly minimální cla a 

poplatky na zboží, které se objevilo v jejich přístavech.
48

  

Z novodobých daňových útočišť je nejstarší Švýcarsko. Již od 19.století je známo jako 

stát, který je jeden z nejvhodnějších pro utajené a bezpečné uložení majetku, zejména 

pak finančních prostředků. Za vznik offshore center se považuje rok 1927, kdy byla 

v Bermudách zřízena první kaptivní pojišťovna.
49

 

Skutečnou oblibu daňových rájů lze spatřit po druhé světové válce. Za hlavní důvod 

bývá považováno rychlé vzpamatování se světové ekonomiky po válce, která vedla 

k zvětšování osobního majetku některých občanů. Ti se začali zajímat, jak co 

nejefektivněji zhodnotit svůj kapitál. Jedna z možností, jak toho docílit, je snížit svoje 

daňové zatížení, a tím pádem zvýšit výnosy. Tuto variantu začaly poskytovat právě 

nově vznikající offshore centra, a některé se této příležitosti, jak přitáhnout do své země 

kapitál, zhostily dokonale. Státy jako Kajmanské ostrovy, Bahamy, či závislé území 
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Velké Británie Guernsey a Jersey, si díky svým nabízeným službám již od konce 

šedesátých let zajistily ústřední postavení na poli vhodných daňových útočišť pro 

podnikatele. Hlavní úlohu pro vznik těchto center byla jejich relativní snadná 

dostupnost z vyspělých finančních center. Např. New Yorku, nejvýznamnějšímu 

finančnímu centru amerického kontinentu, je přičítáno vznik offshore zemí jako 

Bermudy, Bahamy, či Kajmanské ostrovy. To samé se dá tvrdit o Londýnu a přilehlých 

daňových rájích Jersey, Guernsey, ostrova Manu a Gibraltaru. Do poloviny 

osmdesátých let patřila mezi nejzaběhnutější offshore centra středoamerická Panama. 

Avšak nastal zde politický převrat, s ním spojená ekonomická a právní nestabilita a pro 

podnikatele tato země přestala být atraktivní. Tato situace je tak spojena se vznikem 

jedné z největších offshore center na světě, a to Britských Panenských ostrovů. Spousta 

společností, která byla registrována na Panamě, svoji společnost převedli právě do 

Britských Panenských ostrovů. V tomto souostroví byl také roku 1984 poprvé přijat 

zákon o mezinárodních obchodních společnostech (IBC), který umožňuje snadnější 

založení nerezidentní společnosti. Pro investory se stal tento zákon velkým lákadlem a 

významnou měrou se podílel na obrovském nárůstu registrací nových společností právě 

v této zemi. Tento zákon začaly přebírat další země, převážně pak v karibské oblasti, a 

tak začaly postupně vznikat další a další daňové ráje.
50

  

2.3 Dělení daňových rájů 

 

Světové finanční trhy se dělí na onshore finanční centra a offshore finanční centra. 

Onshore finanční centra se dají definovat jako země se standardní výší zdanění. Avšak 

v některých oblastech ekonomických aktivit se v této zemi dají uplatnit významné 

daňové úlevy, výjimky či prázdniny.
51

  

Onshore centra jsou místa, kde probíhají obchody s devizami, je zde přísná judikatura, 

časté kontroly ze stran úřadů a v neposlední řadě vysoké nároky pro činnost podnikání. 

Platí zde povinnost oznamovat své výroční zprávy, účetní závěrky, jsou zde přísnější 

požadavky na základní kapitál atd. Mezi onshore centra, která jsou využívaná 
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v mezinárodním daňovém plánování lze řadit např. Nizozemsko, Kypr a 

Lucembursko.
52

 

Společnosti v offshore centrech se zakládají podle místní judikatury, ale založená 

společnost nemůže v této offshore oblasti vyvíjet žádnou podnikatelskou aktivitu. 

Výnosy z podnikání, které se neuskutečňuje v místě registrace společnosti, nejsou 

předmětem daně, pouze se zde platí každoroční relativně nízké poplatky. Další výhodou 

offshore oblastí je, že většinou zde není povinnost předkládat úřadům účetnictví či 

podávat daňová přiznání. Offshore oblastí je nespočet, mezi nejznámější centra patří 

např. Kajmanské ostrovy, Britské panenské ostrovy, či Monako.
53

 

2.4 Daňové ráje ve světě 

Říci přesný počet a jmenovitě vypsat všechny daňové ráje je velmi složité, neboť 

mezi offshore oblastmi a ostatními státy je velice tenká hranice, která není jasně 

stanovena. Při označování určité oblasti za daňový ráj hrají významnou roli různá 

kritéria, kterým každý přikládá různou důležitost. Při snahách jednotně stanovit počet 

vhodných daňových útočišť se naráží i na další problémy. Příkladem může sloužit 

neustálé změny a vývoj daňových zákonů v jednotlivých zemích. Některé země při 

snahách přilákat zahraniční investice přebírají zákony offshore center, další země pak 

postupně ze seznamů výhodných daňových režimů mizí. Ať už je to změnou politické 

situace v zemi či například vlivem přírodních katastrof.
54

     

Pro zajímavost je uvedeno několik druhů seznamů daňových rájů, každý z nich se liší. 

V osmdesátých letech zveřejnila francouzská správa svým zaměstnancům seznam 

daňových rájů, který obsahoval tyto země: „Andorra, Angola, Antigua, Bahamy, 

Bahrajn, Barbados, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Campione, Džibutsko, 

Francouzská Polynésie, Gibraltar, Grenada, Guernsey, Hongkong, Jamajka, Jersey, 

Kajmanské ostrovy, Kiribati, Kostarika, Libanon, Libérie, Lichtenštejnsko, 

Lucembursko, ostrov Man, Monako, Montserrat, Nauru, Nizozemské Antily, Nová 
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Kaledonie, Panama, Svatá Helena, Šalamounovy ostrovy, Švýcarsko, Tonga, Turks a 

Caiocos, Uruguay, Vanuatu a Venezuela.“
55

 

Zpráva amerických daňových úřadů považovala za offshore centra tyto oblasti: 

„Anguilla, Antigua, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, Britské Panenské ostrovy, 

Dominikánská republika, Falklandské ostrovy, Grenada, Hongkong, Kajmanské 

ostrovy, Libérie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Montserrat, Nevis, Nizozemsko, 

Seychelly, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Švýcarsko.“
56

 

Americký agent Roscoe Egger v roce 1981 americkému senátu předložil seznam 

daňových rájů, který čítal 29 států, jednalo se o tyto země: „Antigua, Bahamy, 

Bermude, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Kostarika, Grenada, 

Nizozemské Antily, Panama, Svatý Kryštof, Svatý Vincenc, Rakousko, Bahrajn, Jersey, 

Guernsey, Gibraltar, ostrov Man, Libérie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, 

Nizozemsko, Švýcarsko, Hongkong, Nauru a Singapur.“
57

 

Pro aktuální přehled je níže nabídnuta momentální atraktivita daňových rájů pro české 

společnosti. Počet společností, které sídlí v některém z offshore center stále roste, na 

začátku roku 2014 jich bylo 13 047. Více než polovina z nich pak podniká 

s nemovitostmi či v obchodu. Do základního kapitálu společností registrovaných 

v daňovém ráji je investováno přes 16 % součtu všech základních kapitálů českých 

firem. Nejvyšší meziroční nárust těchto společností zaznamenaly Seychely. Nejvíce 

českých společností je pak registrováno v Nizozemí, a to celá třetina. Podle poradenské 

společnosti Bisnode zájem českých podnikatelů o registraci své společnosti v některých 

vhodných daňových útočištích vzrostl díky zákazu anonymních akcií a výsledku voleb 

v roce 2013
58

 

 

 

 

                                                 
55

 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. Str. 31 
56

 tamtéž  
57

 LESERVOISIER, L. Daňové ráje. Str. 11 
58

 DENÍK. Počet českých firem s vlastníkem z daňového ráje přesáhl 13 tisíc. [online] 



 

31 

 

Přehled počtu českých společností s vlastníkem z daňového ráje  

rok 2013 

 

Země 

Počet 

registrovaných 

českých 

společností 

 

Země 

Počet 

registrovaných 

českých 

společností 

Bahamy 39 Lucembursko 1144 

Belize 145 Malta 149 

Bermudské ostrovy 7 Monako 60 

Britské Pan. ostrovy 453 Marshallovy ostrovy 31 

Gibraltar 74 Nizozemské Antily 15 

Hongkong 91 Nizozemsko 4368 

Jersey 56 Panama 216 

Kajmanské ostrovy 33 Seychely 717 

Kypr 2018 SAE 255 

Lichtenštejnsko 237 USA 2939 

 

Tabulka 1: Přehled počtu českých společností s vlastníkem z daňového ráje (Vlastní zpracování 

podle: DENÍK. Počet českých firem s vlastníkem z daňového ráje přesáhl 13 tisíc. [online]) 

 

 

2.5 Boje proti daňovým rájům 

Proti stále oblíbenějšímu využívání daňových rájů pro účely daňového plánování 

samozřejmě brojí rozvinuté státy se standardní měrou zdanění. Tyto státy používají 

značné množství metod, jak ve svých legislativách znemožňovat ať už zcela legální, či 

nelegální mezinárodní daňové plánování. Mezi oblíbené metody patří například 

srážkové daně, vznik tzv. stálých provozoven, politika umělých cen nebo kumulování 

zisků v dceřiných společnostech.
59

 

2.5.1 Srážkové daně 

Za jedno z nejjednodušších a současně účinných metod jsou považovány 

srážkové daně. Tyto daně se uvalují na platby placené rezidenty ve prospěch 

nerezidentů ze zdrojů příjmů v místě, kde má sídlo plátce peněz. Srážková daň se 

využívá zejména u podílů na zisku, u úroků z cenných papírů, u příjmů z užívání či 
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prodeje nemovitostí a jiného majetku nebo například ze služeb, které jsou poskytovány 

v místě daného státu. Tato metoda je úspěšná tam, kde se v rámci uplatnění smluv o 

zamezení dvojího zdanění nesníží tato vypočtená srážkovou daň. Má však i své stinné 

stránky. Srážkovou daň ve skutečnosti zaplatí daňoví poplatníci v dané zemi formou 

zdražení ceny o částku, která se rovnala vypočtené dani.
60

 

2.5.2 Vznik stálých provozoven 

Další metodou, kterou používají vyspělé státy v boji s offshore centry je 

zdaňování společnosti podle místa, odkud je řízena a vznik stálých provozoven. 

Prakticky se jedná o případ, kdy je společnost fakticky vedena ze státu A (za místo 

vedení je považováno např. místo konání schůzek správní rady společnosti apod.) a 

registrována je ve státě B (obvykle země, která je považována za daňový ráj). Tato 

společnost je pak zdaněna podle zákonů ve státě A. Poslední dobou, zejména díky stále 

se rozvíjející mobilní a internetovou sítí, však tato metoda přestává být natolik účinná 

jako bývala před lety. Na tuto metodu a také na metodu srážkových daní navazuje vznik 

stálých provozoven. Tzv. stálé provozovny fungují následovně. Pokud provozuje své 

podnikání společnost v určité zemi po určitou dobu (obvykle déle než 6 měsíců), stává 

se automaticky daňovým rezidentem oné země. Za stálou provozovnu můžeme 

považovat pobočku firmy, kanceláře, továrny, výrobny či třeba např. ropný vrt. 

Posuzování, zda došlo, či nedošlo ke vzniku stále provozovny, je jeden 

z nejdůležitějších úkolů správců daně. V podstatě se tím rozšiřuje počet plátců daně ve 

státě.
61

 

2.5.3 Kumulace zisků v dceřiných společnostech 

Jedná se o velmi oblíbenou metodu společností, které kontrolují také společnosti 

ve vhodných daňových útočištích. Svá aktiva se především díky závislým pojišťovnám 

snaží přesouvat do zemí s nízkým zdaněním. Daňové úřady ve vyspělých státech se pak 

snaží doměřit těmto společnostem daň, a to až do výše domácí daně, kterou by musela 

zaplatit společnost, která by byla rezidentem dané země. Tato doměřená daň se však 

nevztahuje na každý přesun mezi společnostmi, z nichž jedna z nich sídlí v offshore 
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centru. Musí splňovat řadu dalších podmínek, ze kterých je patrné, že dceřiné 

společnosti fungují zejména právě pro mezinárodní daňovou optimalizaci. Mezi to 

například patří, že zahraniční společnost nemá v zahraničí skutečnou kancelář, je pouze 

tzv. pasivní společností, která získává dividendy, či úroky a nijak neobchoduje. Dalším 

znamením může být, že své obchodní vztahy má pouze se spojenými společnostmi 

atd.
62

 

2.5.4 Převod příjmů na jiný druh příjmů 

Mezi využívané metody daňového plánování patří převod příjmu na jiný druh 

příjmu, který je méně daňově zatížen. Využívá se např. přeměnou dividend na úroky, 

přesunutím standardního příjmu na kapitálový příjem. Hojně využívané je vykazování 

poradenských služeb akcionářům, které ve skutečnosti nahrazují příjmy ze zisku. I proti 

této metodě státy bojují a tak je nařízeno několik opatření, které tuto přeměnu příjmů 

mají znemožnit. Mezi ně patří třeba sjednocování sazeb daní, aby vymizelo přesouvání 

zisků na výhodnější daňový režim. Dále se snaží zabraňovat všem platbám za 

poradenské či řídící služby, které provádí spřízněné osoby aj.
63

 

2.5.5 Administrativní metody 

Mezi zákonodárci oblíbenou a častou používanou metodou jsou různá 

administrativní opatření, která vytváří překážky pro společnosti, které se rozhodnou 

obchodovat se společnostmi, které mají sídlo v některém z daňových rájů. Při 

obchodování s těmito společnostmi se například v některých zemích uplatní přenesení 

důkazního břemena na svého daňového poplatníka. Tedy, když společnost ze země se 

standardním daňovým zatížením bude obchodovat se společností z offshore centra, tak 

je automaticky podezřelá z vyhýbání se daním a musí dokázat, že daný obchod byl zcela 

v souladu s daňovými pravidly, které platí v jeho domovině. Další překážka může být, 

že některé země mají automatický zákaz přidělování dotací či zakázek společnostem, 

které mají obchodní styky s offshore společnostmi.
64
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2.5.6 Boj OECD s daňovými ráji 

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v roce 1998 poprvé 

vydala seznam zemí, které označuje za daňové ráje. Dále pak tyto země byly tlačeny, 

aby pozměnily svoji legislativu, kde by pak už nebylo možné využívat praktiky, které 

vedou k vyhýbání se daňovým povinnostem ve svém mateřském státě. OECD následně 

doporučila svým členským zemím, aby přehodnotily své vztahy k daňovým rájům a aby 

případně využily svého vlivu, aby jednotlivé daňové ráje začaly spolupracovat.
65

 

Organizace dělí daňové ráje do tří skupin, a to podle toho, jak spolupracují s ostatními 

zeměmi při výměně daňových informací. V první skupině (označovaná jako bílá 

skupina) jsou země, které dodržují standardy OECD. Ve druhé skupině (šedá listina) 

jsou země, které s OECD v rámci výměny daňových informací spolupracují a přislíbily 

učinit kroky k tomu, aby zde plně aplikovaly pravidla OECD. Ve třetí skupině (černá 

listina) jsou země, které nespolupracují při výměně informací. Od roku 2009, kdy 

z černé listiny vypadly Uruguay, Kostarika, Malajsie a Filipíny, je třetí skupina 

prázdná.
66

 

Od roku 2009 jsou na bílé listině OECD tyto státy: „Americké Panenské ostrovy, 

Argentina, Austrálie, Barbados, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, 

Guernsey, Irsko, Island, Japonsko, Jersey, Jižní Afrika, Itálie, Kanada, Korea, Kypr, 

Maďarsko, Malta, Mauritius, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, 

ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rusko, Řecko, Seychely, Slovensko, Spojené arabské 

emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Turecko, USA.“
67

 

Šedá listina, tedy alespoň mírně spolupracující země čítá tyto země: „Andora, Anguila, 

Antigua a Barbuda, Aruba, Bahamy, Bahrain, Belgie, Belize, Bermudy, Britské 

Panenské ostrovy, Brunei, Cookovy ostrovy, Dominika, Filipíny, Gibraltar, Grenada, 

Guatemala, Chile, Kajmanské ostrovy, Kostarika, Libérie, Lichtenštejnsko, 

Lucembursko, Malajsie, Marshallovy ostrovy, Monako, Montserrat, Nauru, Niue, 

Nizozemské Antily, Panama, Rakousko, Samoa, San Marino, Singapur, Svatý Kryštof a 
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Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincent a Grenadiny, Švýcarsko, Turks a Caicos, Uruguay, 

Vanuatu.“
68

 

2.5.7 Boj EU s daňovými ráji 

Evropský parlament vydal prohlášení, že v důsledku využívání daňových rájů 

pro daňové podvody a úniky každoročně země Evropské unie ztratí 1 bilion eur na 

nevybraných daních. To je pro představu čtyřnásobná částka, než která je vydávaná 

v EU na vzdělání. I proto Evropská komise v roce 2012 předložila tzv. akční plán pro 

posílení boje proti daňovým podvodům a únikům. Chce zejména uplatňovat vůči 

daňovým rájům společný přístup a jednoznačně popsat, které země jsou považovány za 

daňové ráje. Dále navrhuje zavést tzv. evropskou černou listinu, která by měla být na 

offshore země daleko tvrdší než jsou listiny OECD. Kdo by se objevil na černé listině, 

automaticky by s ním členské státy EU ukončily platnost nynějších smluv o zamezení 

dvojího zdanění. Součástí návrhu je i záměr, aby společnosti, které sídlí v zemích 

z černé listiny, neměli jakýkoli přístup k veřejným zakázkám EU a neměli nárok na 

žádnou dotaci od zemí unie. Dále se uvažuje o zavedení speciální daně a cla, které by 

byly vztaženy na všechny transakce, které směřují do země v černé listině. Ovšem díky 

zdlouhavým ratifikačním procesům v EU tento rozsáhlý návrh na boj s offshore 

oblastmi nebyl stále přijat.
69

 

V EU se v roce 2013 také rozběhla debata, že je třeba nejen bojovat proti daňovým 

rájům, ale i proti bankovnímu tajemství, které se týká i členských států EU (např. 

Rakousko, Lucembursko). Díky sílícím tlakům právě ze strany EU se tak rozhodlo 

Lucembursko od května 2013 zveřejňovat informace o bankovních účtech cizinců 

v lucemburských bankách. Ke stejnému kroku se částečně odhodlalo i Švýcarsko. 

Poslední zemí Unie, která si střeží své bankovní tajemství, tak zůstává Rakousko. 

Přijetím nové směrnice, která by měla začít platit od roku 2015 a týká se automatické 

výměny informací mezi daňovými úřady jednotlivých států, bankovní tajemství fakticky 

zanikne. 
70
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3 ANALÝZA VYBRANÝCH DAŇOVÝCH RÁJŮ 
 

Tato analytická část postupně představuje 10 vybraných zemí, které díky svým 

zákonům mohutně lákají podnikatele z celého světa k registraci své společnosti právě 

v dané jurisdikci. Země jsou vybírány zejména podle míry atraktivity pro české i 

světové společnosti. U každého vybraného offshore centra jsou analyzovaná data 

rozdělena do pěti podkapitol. V první podkapitole jsou uvedeny základní údaje o 

vybrané zemi, a to údaje ekonomické či politické. Ve druhé kapitole jsou zmíněny 

základní právní předpisy, které se vztahují k zakládání offshore společností. Ve třetí 

podkapitole je uvedena daňová spolupráce s Českou republikou, popsány jsou smlouvy 

o dvojím zdanění či např. podepsané dohody o předávání informací. V další části jsou 

pak detailně popsány typy společností, které se v analyzovaných zemích využívají pro 

mezinárodní daňovou optimalizaci včetně nezbytných podmínek pro jejich založení. 

V poslední kapitole jsou pak obecně popsány výhody a nevýhody dané země pro 

zahraniční společnosti.  
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3.1 Kypr 

3.1.1 Základní údaje o území 

Hlavní město: Nikósie 

Úřední jazyk: řečtina a turečtina, hojně využívána angličtina 

Měna: euro 

Počet obyvatel: 700 000 

HDP na obyvatele: 26 315 USD (rok 2012)
71

 

 

Kyperská republika je stát, který leží na stejnojmenném středomořském ostrově 

několik kilometrů jižně od Turecka. Do roku 1960 bylo území pod nadvládou Velké 

Británie, díky tomu v kyperských zákonech významně převažuje angloamerické právo 

nad tím kontinentálním. V roce 1974 se po dlouholetých konfliktech ostrov rozdělil na 

dva samosprávné celky a to na jižní Kyperskou republiku, která je obývaná Řeky a 

Severokyperskou tureckou republiku, která však není mezinárodně uznávána. V této 

kapitole se bude hovořit o řecké Kyperské republice, která právě díky svými vhodnými 

daňovými pobídkami láká zahraniční kapitál.
72

 

Co se týče ekonomické situace na Kypru, tak ta se v posledních několika letech rapidně 

zhoršila, již pátým rokem zde stoupá nezaměstnanost a v minulém roce prudce kleslo 

HDP, podle nejčernějších odhadů až o 13 %. Kyperská ekonomika je totiž silně závislá 

na ekonomice řecké, které ještě před nedávnem hrozil bankrot.
73

 Nelehká ekonomická 

situace země může mít dopad i na pověst země, která je hojně využívána pro 

mezinárodní daňovou optimalizaci. Na prestiži Kypru nepřidalo ani to, že v době 

nejhorší krize sáhlo všem klientům svých bank, i zahraničním, na jejich vklady.
74

 

3.1.2 Právní prostředí  

Kypr nepatří mezi klasická offshore centra, který by se měl podobat těm, co leží 

například v karibské oblasti. Jedná se o přívětivé onshore centrum, které láká svými 

daňovými podmínkami, a to vše s renomé členské země EU. Daňové zatížení v této 

zemi platí pro všechny, tedy i pro zahraniční společnosti. Nabízí však jiné výhody, díky 

kterým jsou např. i pro české podnikatele jednou z nejvyhledávanějších destinací. Kypr 
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má širokou síť smluv o zamezení dvojího zdanění, je zde velice liberální právní systém 

a místní právo patří mezi nejstabilnější.
75

  

Jak je uvedeno výše, díky předchozí britské nadvládě je zdejší právo velice podobné 

tomu britskému.  Kyperské obchodní společnosti neplatí žádné daně z dividend či 

obchodu s cennými papíry. Daň z příjmu právnických osob dosahuje na Kypru 

přívětivých 10 %. Na Kypru je i dodržováno soukromí registrovaných společností, 

údaje obsažěené v obchodním rejstříku nejsou přístupné pro širokou veřejnost.
76

 

3.1.3 Spolupráce s ČR v oblasti daní 

Kypr je země, která má uzavřenou širokou škálu smluv o zamezení dvojího 

zdanění, a to včetně České republiky. Smlouva nabyla platnosti 26. Listopadu 2009.
77

  

3.1.4 Vhodný typ společnosti 

 

Základní údaje vhodné společnosti na Kypru 

 

Právní forma společnosti IBC Limited – mezinárodní obchodní společnost 

Založení společnosti Cca 2 týdny 

Daň z příjmu právnických osob 10 % ze zisku společnosti 

Minimální základní kapitál 1 000 eur 

Akcie na majitele Ne 

Minimální počet jednatelů 1 

Požadován registrační agent a sídlo ano 

Požadováno auditované účetnictví ano 

Náklady na založení společnosti Cca 700 eur 

Daň z dividend 0 % 

 

Tabulka 2: Základní údaje o založení společnosti na Kypru (Vlastní zpracování podle: 

AKONTTRUST. Jurisdikce - Kypr. [online] a BUSINESSINFO. Pravidla pro podnikání na Kypru 

[online]). 
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3.1.5 Výhody a nevýhody registrace společnosti v Kyperské republice 

Za výhody v oblasti offshore podnikání na Kypru považuji zejména: 

 Široká síť smluv o zamezení dvojího zdanění 

 Nulová daň z dividend či kapitálového majetku 

 Stálý a neměnný právní systém 

 Prestižní adresa oproti „klasickým daňovým rájům“, Kypr je členem 

Evropské unie 

Za nevýhody oproti ostatním daňovým rájům se dá považovat: 

 Byť nízká, ale přeci jen desetiprocentní daň z příjmu 

 Nynější ekonomická krize v zemi 

 Z ostatních členů EU sílící tlak na odstranění výhodných daňových pobídek 

pro offshore podnikání. 

 

3.2 Nizozemsko 

3.2.1 Základní údaje o území 

Hlavní město: Amsterodam 

Úřední jazyk: nizozemština, 90% obyvatel má alespoň základní znalost angličtiny 

Měna: euro 

Počet obyvatel: 16 820 000 (2013) 

HDP na obyvatele: 46 054 USD (rok 2012) 

 

Nizozemsko je západoevropská konstituční monarchie a díky rozvinuté 

ekonomice patří mezi nejbohatší země na světě. Do tohoto království kromě 

pevninského Nizozemska, který je právoplatným členem EU, patří i zámořské ostrovy 

Aruba, Curacao, a Svatý Martin. Tyto ostrovy jsou pozůstalostí ze sedmnáctého století, 

kdy se země patřila mezi největší námořní velmoci na světě. Ve městě Haag sídlí i 

mezinárodní soudní dvůr.
78

  

                                                 
78

 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. Str. 200 -201. 



 

40 

 

 

Stejně jako ostatní západoevropské státy ekonomikou otřásla celosvětová finanční krize 

a země se tak ocitla v recesi, ze které se však v posledním roce začíná zvedat a 

prognózy napovídají, že to nejhorší má nizozemská ekonomika za sebou. I nadále však 

meziročně roste nezaměstnanost. V HDP na jednoho obyvatele patří Nizozemsko mezi 

deset nejvýše postavených zemí světa.
79

  

3.2.2 Právní prostředí 

Nizozemsko zdaleka nepatří mezi typické daňové ráje, kde by neexistovaly 

žádné korporátní daně. Ba naopak v mnoha ohledech Nizozemí patří k zemím se 

značným daňovým zatížením. Platí zde kontinentální právo. Daně z příjmu právnických 

osob jsou podle zisku zdaněny 20 až 25 %, tedy vyšší procentní sazbou, než je tomu 

v České republice.  Přesto je mnoha společnostmi považováno za doslova ideální zemi 

pro registraci svých společností, českých nevyjímaje – v roce 2013 bylo v Nizozemí 

registrováno přes 4 300 českých firem. Důvodem je přívětivé legislativní prostředí, 

které přímo vybízí k mezinárodnímu daňovému plánování. Zde registrovaná společnost 

je zejména výhodná pro správu svých dceřiných společností, a to díky velice výhodné 

smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Nizozemským královstvím a Českou 

republikou. Např. dividendy jsou za splnění určitých podmínek v Nizozemsku zcela 

osvobozeny od daně, a to i ty, které jsou přijímané od dceřiných společností z ostatních 

zemí. Toto prostředí tedy nejvíce lákají společnosti s mezinárodní strukturou. Země je 

také známá velkým množstvím bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění.
80

 

3.2.3 Spolupráce s ČR v oblasti daní 

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR je v platnosti již od 5. listopadu 

1974. K ní byl vydán doplňující protokol, který nabyl platnosti 26. Června 2006. 

Nizozemsko patří mezi země, které mají uzavřeno nejvíce dohod o dvojím zdanění na 

světě.
81
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3.2.4 Vhodný typ společnosti 

 

Základní údaje vhodné společnosti v Nizozemsku 

Právní forma společnosti Besloten Venootschap, obdoba s.r.o. v ČR 

Založení společnosti 10 dní 

Daň z příjmu právnických osob 20 až 25 %  

Minimální základní kapitál 18 000 eur 

Akcie na majitele ne 

Minimální počet jednatelů 1 

Požadován registrační agent a sídlo ano 

Požadováno auditované účetnictví podle velikosti společnosti, u malých nikoliv 

Náklady na založení společnosti 2 050 eur 

Daň z dividend Po splnění podmínek až 0 % 

 

Tabulka 3: Základní údaje o založení společnosti v Nizozemsku (Vlastní zpracování dle: 

BUSINESSINFO. Pravidla pro podnikání v Nizozemsku. Businessinfo.cz [online] a AKONTTRUST. 

Juridsikce – Nizozemsko. Akonttrust.cz [online]). 

 

3.2.5 Výhody a nevýhody registrace společnosti v Nizozemském království 

 

Za výhody registrace české společnosti v Nizozemsku považuji: 

 Pro nadnárodní organizace velice výhodná smlouva o zamezení dvojího 

zdanění s ČR 

 Prestižní adresa, ekonomický vyspělý stát, zakládající člen EU 

 Až nulové zdanění dividend a ostatních kapitálových zisků 

 Vyspělé právní prostředí 

Za nevýhodu v porovnání s ostatními daňovými ráji považuji: 

 Vysoká daň z příjmu 
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3.3 Lucembursko 

3.3.1 Základní údaje o území 

Hlavní město: Luxembourg 

Úřední jazyk: Lucemburština, francouzština, němčina  

Měna: euro 

Počet obyvatel: 550 000, z toho 240 tisíc cizinců 

HDP na obyvatele: 107 475 USD, nejvyšší na světě
82

 

 

Lucembursko je již od devatenáctého století suverénní konstituční monarchie 

(velkovévodství) ležící v západní Evropě. Je zakládajícím členem Evropské unie. Díky 

své politické stabilitě a dlouhodobé neutralitě je sídlem mnoha nadnárodních institucí, 

jako je Evropský statistický úřad Eurostat, Evropský soudní dvůr, Evropská  investiční 

banka a generální sekretariát Evropského parlamentu.
83

  

3.3.2 Právní prostředí 

Právní systém Lucemburska se řadí do kontinentálního práva, v mnohém je 

podobný právnímu systému ve Francii či Belgii. Jeho základem je Napoleonský 

zákoník. V roce 1929 se v zemi zavedlo bankovní tajemství, což vedlo k přílivu 

zahraničního kapitálu, bohužel se však tímto stalo Lucembursko vhodným útočištěm 

pro daňové úniky z celého světa. Nevládní organizace Tax justice vydala prohlášení, 

kde říká, že se v zemi spravuje asi osmina světových finančních prostředků, které jsou 

skrývány před daňovými úřady zemí svého původu. Lucembursko však většinou není 

cílovým místem těchto prostředků, ale slouží jako tranzitní země do karibských 

destinací. Země není známá jen díky svému bankovnímu tajemství, ale především se 

jedná o přední finanční centrum, kde sídlí přes 200 bank z celého světa. Většina 

nerezidentních společností jsou hlavně využívána jako sídla holdingových společností, a 

to díky nízkému zdanění kapitálových zisků.
84
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3.3.3 Spolupráce s ČR v oblasti daní 

Lucembursko má jako jedna z nejvyspělejších zemí světa širokou síť smluv o 

zamezení dvojího zdanění, výjimkou není ani Česká republika. Smlouva s Českou 

republikou je platná od 30. 12. 1992.
85

 

3.3.4 Vhodný typ společnosti 

 

Základní údaje vhodné společnosti v Lucembursku 

Právní forma společnosti holdingová společnost SARL 1990 (SOPAFRI) 

Založení společnosti 29 dní 

Daň z příjmu právnických osob 20 – 21 % 

Minimální základní kapitál 12 500 eur 

Akcie na majitele ne 

Minimální počet jednatelů 3 

Požadován registrační agent a sídlo ano 

Požadováno auditované účetnictví Ne, když je méně než 25 akcionářů 

Náklady na založení společnosti 630 eur 

Daň z dividend 0 % při splnění určitých podmínek 

 

Tabulka 4: Základní údaje o založení společnosti v Lucembursku (Vlastní zpracování dle: 

AKONTTRUST. Jurisdikce – Lucembursko. [online] a BUSINESSINFO. Pravidla pro podnikání 

v Lucembursku. [online])  

 

3.3.5 Výhody a nevýhody registrace společnosti v Lucemburském velkovévodství 

Za výhody registrace české společnosti v Lucembursku považuji: 

 Prestižní adresa, jedna z nejvyspělejších zemí EU 

 Vhodné podmínky pro založení holdingu 

 Nulová daň z dividend 

 Bankovní tajemství 

 Politická stabilita 

 Platná smlouva o zamezení dvojího zdanění 
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Za nevýhody registrace české společnosti v Lucembursku považuji: 

 Vysoká daň z příjmu 

 Sílící tlak ostatních zemí EU na zrušení bankovního tajemství 

 

3.4 Britské Panenské ostrovy  

3.4.1 Základní údaje o území 

Hlavní město: Road Town 

Úřední jazyk: angličtina 

Měna: americký dolar 

Počet obyvatel: 14 000 

HDP na obyvatele: 38 500 dolarů
86

 

 

Jedná se o souostroví v Karibském moři, politicky náležící Velké Británii. 

Spojené království podle zákonů však odpovídá pouze za vnější záležitosti této karibské 

země, jako je zahraniční politika či obrana. Veškeré ostatní pravomoci si pak obyvatelé 

ostrovů řídí sami a zcela nezávisle na Britském království. Vysoké HDP je způsobeno 

díky cestovnímu ruchu a poskytování offshore finančních služeb
87

 

3.4.2 Právní prostředí 

Britské panenské ostrovy jsou zámořským teritoriem Velké Británie, právní 

systém je tak odvozen od anglického práva. Jedná se o klasický daňový ráj, díky velké 

oblibě amerických společností se toto souostroví řadí mezi vůbec největší offshore 

jurisdikce světa. Za vše může zákon o mezinárodních obchodních společnostech, který 

vznikl v roce 1984. Jednalo se o první podobný zákon, tudíž někteří považují toto území 

za nejstarší novodobý daňový ráj. Tento zákon říká, že zde nerezidentní společnosti 

platí nulovou daň z příjmů. Dále se neplatí ani daně z kapitálových výnosů, majetkové a 

darovací daně, dokonce ani DPH. Nevyžadují se výroční zprávy ani zveřejnění 

jednatelů. Momentálně na ostrovech sídlí přes 1 milion nerezidentních společností.
88
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3.4.3 Spolupráce s ČR v oblasti daní 

Česká republika nemá s Britskými panenskými ostrovy uzavřenou žádnou 

smlouvu, která by zabraňovala dvojímu zdanění. Přímé transakce z této země jsou tak 

zdaněny 15% srážkovou daní. Česká republika však s tímto offshore centrem podepsala 

smlouvu o výměně daňových informací. Každý, kdo chce registrovat svoji společnost 

na ostrovech, tak musí počítat, že naše finanční úřady si mohou vyžádat informace 

z Britských Panenských ostrovů. Díky těmto skutečnostem tak pro české společnosti 

nejsou tyto ostrovy tím nejvyhledávanějším daňovým rájem, tak jako tomu je u 

podnikatelů z jiných zemí, např. USA.
89

 

3.4.4 Vhodný typ společnosti 

 

Základní údaje vhodné společnosti v Britských Panenských ostrovech 

Právní forma společnosti IBC (Mezinárodní obchodní společnost 

Založení společnosti Do 10 dnů 

Daň z příjmu právnických osob 0 % 

Minimální základní kapitál 50 000 USD 

Akcie na majitele ne 

Minimální počet jednatelů 1 

Požadován registrační agent a sídlo ano 

Požadováno auditované účetnictví Ne 

Náklady na založení společnosti 39 800 Kč 

Daň z dividend 0 %  

 

Tabulka 5: Základní údaje o založení společnosti v Britských Panenských ostrovech (Vlastní 

zpracování dle: AKONTTRUST. Jurisdikce – Britské Panenské Ostrovy. [online] 

 

3.4.5 Výhody a nevýhody registrace společnosti v Britských Panenských 

ostrovech 

Mezi výhody založení offshore společnosti na tomto území řadím: 

 Nulová daň z příjmů 

 Základní kapitál nemusí být splacen 

 Velká míra utajení, obchodní rejstřík není veřejně přístupný 
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 Není nutné vést účetnictví 

 Tradiční daňový ráj 

 Zřizování trustů 

Mezi nevýhody založení společnosti na tomto území řadím: 

 Neexistující smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR 

 Smlouva o výměně daňových informací s ČR 

 Sílící tlak EU, aby se na britská zámořská teritoria vztahovaly evropské 

směrnice o daňových otázkách 

 

3.5 Seychely 

3.5.1 Základní údaje o území 

Hlavní město: Victoria 

Úřední jazyk: angličtina, francouzština, kreolština 

Měna: seychelská rupie 

Počet obyvatel: 14 000 

HDP na obyvatele: 20 800 USD 

  

Seychelská republika je souostroví, které se nachází v Indickém oceánu poblíž 

afrického pobřeží, severně od Madagaskaru. Svoji polohou je právě netypický, jedná se 

o ojedinělé klasické offshore centrum na území Afriky. V momentální době jsou 

Seychely v oblasti daňového plánování velmi oblíbené, což dokumentuje neustále 

zvyšující se počet registrovaných společností v této zemi, která je mnohými považována 

za nejlevnější a nejflexibilnější variantu mezinárodní daňové optimalizace
90

  

3.5.2 Právní prostředí 

V Seychelách, podobně jako v karibských zemích, jejichž zákony tvoří základ 

těm seychelským, je zaveden zákon pro offshore podnikání. Díky němu se zde zakládají 

mezinárodní obchodní společnosti (IBC), které jsou v judikaturách snad všech 

klasických daňových rájů. Ještě v minulém roce patřila mezi nejpřívětivější offshore 

země na světě. Neexistoval zde žádný veřejný rejstřík akcionářů, majitelé tak byli zcela 
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skryti, dále nebylo požadováno vedení účetnictví a jsou zde nulové daně z příjmu. 

Místní zákony jsou i vhodné ke vzniků offshore trustů
91

 

V prosinci minulého roku však na Seychelách začaly platit zásadní právní úpravy 

týkající se IBC. Mezinárodní obchodní společnosti již nemohou vydávat své akcie na 

jméno. Dále musí společnosti uchovávat své účetní záznamy podle seychelských 

pravidel a být připraveny tyto údaje poskytovat daňovým orgánům.
92

 

3.5.3 Spolupráce s ČR v oblasti daní 

Seychelská republika nemá s Českou podepsanou žádnou platnou smlouvu o 

zamezení dvojího zdanění ani žádnou dohodu o výměně daňových informací mezi státy. 

Přímé platby za zboží či služby jsou tak v ČR sráženy 15% srážkovou daní. 

3.5.4 Vhodný typ společnosti 

 

Základní údaje vhodné společnosti v Seychelské republice 

Právní forma společnosti IBC (Mezinárodní obchodní společnost) 

Založení společnosti 2 pracovní dny 

Daň z příjmu právnických osob 0 % 

Minimální základní kapitál 5 000 USD 

Akcie na majitele ne (od prosince 2013) 

Minimální počet jednatelů 1 

Požadován registrační agent a sídlo ano 

Požadováno auditované účetnictví ne (od prosince 2013 ale zpřísnění podmínek) 

Náklady na založení společnosti 13 000 až 27 000 Kč 

Daň z dividend 15% (srážková daň) 

 

Tabulka 6: Základní údaje o založení společnosti v Seychelské republice (Vlastní zpracování dle: 

AKONTTRUST. Offshore jurisdikce – Seychely. Akonttrust.cz [online] a OFFSHORE SERVIS. 

Offshore společnost Seychely. Offshoreservis.cz [online]. 

 

3.5.5 Výhody a nevýhody registrace společnosti v Seychelské republice 

Za výhody registrace společnosti v dané zemi považuji: 

 Nulové zdanění příjmů 

 Anonymita vlastníků 
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 Rychlost založení společnosti 

 Politicky stabilní země bez vnějších tlaků (USA, EU) 

 Vhodné pro registraci lodí 

 

Za nevýhodu registrace společnosti v dané jurisdikci považuji: 

 Od minulého roku mírné zpřísnění podmínek u IBC 

 Neexistující smlouva o zamezení dvojího zdanění 

 

3.6 Hongkong  

3.6.1 Základní údaje o území 

Hlavní město: Victoria City 

Úřední jazyk: čínština, angličtina 

Měna: Hongkongský dolar 

Počet obyvatel: 7 000 000 

HDP na obyvatele: 37 000 USD
93

 

Hongkong, přesněji Zvláštní správní oblast Čínské republiky Hongkong, je 

území rozkládající se na okraji jihovýchodní Číny spolu s mnoha přilehlými ostrovy. Až 

do roku 1997 bylo území spravováno Velkou Británií, momentálně je Hongkong 

součástí Čínské lidové republiky, která je však odpovědna pouze za zahraniční vztahy a 

obranu území. V ostatních záležitostech si Hongkong ponechal rozsáhlou autonomii 

v mnoha oblastech, především pak v naprosté nezávislosti finančního systému.
94

  

3.6.2 Právní prostředí 

I přes to, že se jedná o území Čínské lidové republiky, tak díky dohodě 

z devadesátých let mezi velkou Británií a ČLR má hongkongská vláda plnou pravomoc 

ve všech zákonodárných, exekutivních a právních záležitostech. Minimálně do roku 

2047 zůstává v platnosti nynější liberální právní a ekonomický systém a finanční trh je 

zcela nezávislý na čínské samosprávě. Na rozdíl od karibských daňových rájů 

hongkongská legislativa nezná pojem „mezinárodní obchodní společnost“, ani ve svých 
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předpisech nerozlišují společnosti na rezidentní a nerezidentní. Všechny založené 

společnosti tak podléhají stejnému zdanění jako domácí podniky. Avšak, podle místních 

zákonů, jsou všechny zahraniční příjmy všech hongkongských společností osvobozeny 

od daně. A to i tehdy, když jsou takové zahraniční příjmy do Hongkongu převedeny. 

Neexistuje zde také žádná devizová kontrola. Díky tomu, že území patřilo Velké 

Británii, dá se místní právní systém řadit mezi angloamerické. V zemi je umožněno tak 

také umožněno zakládání partnershipu a země začíná lákat podnikatele na své bankovní 

tajemství.
95

  

3.6.3 Spolupráce s ČR v oblasti daní 

Česká republika má od 6. června 2011 s Hongkongem podepsanou platnou 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění, jehož platnost započala 24. ledna 2012.
96

 

3.6.4 Vhodný typ společnosti 

 

Základní údaje vhodné společnosti v Hongkongu 

Právní forma společnosti Private limited company (Ltd.) 

Založení společnosti Do 7 dnů 

Daň z příjmu právnických osob 0% (příjmy plynoucí ze zahraničí) 

Minimální základní kapitál 1 000 HK$ (přibližně 130 USD) 

Akcie na majitele ne 

Minimální počet jednatelů 1 

Požadován registrační agent a sídlo ano 

Požadováno auditované účetnictví ano 

Náklady na založení společnosti 25 500 Kč 

Daň z dividend 0 % 

 

Tabulka 7: Základní údaje o založení společnosti v Hongkongu (Vlastní zpracování dle: 

AKONTTRUST. Offshore jurisdikce – Hongkong. Akont.cz [online] a JOUFAIR. Založení společnosti 

v Hongkongu. Joufair.com [online]) 

3.6.5 Výhody a nevýhody registrace společnosti v Hongkongu 

Za výhody založení společnosti v této oblasti považuji: 

 Nulové daně z příjmů, které plynou ze zahraničí 
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 Stabilní právní prostředí 

 Zóna volného obchodu s Čínou 

Za nevýhodu registrace společnosti s Hongkongem považuji: 

 Možný budoucí tlak Čínské lidové republiky na změnu v právním a daňovém 

systému 

 

3.7 Lichtenštejnsko 

3.7.1 Základní údaje o území 

Hlavní město: Vaduz 

Úřední jazyk: němčina 

Měna: švýcarský frank 

Počet obyvatel: 37 000 

HDP na obyvatele: 25 500 USD
97

 

 

Lichtenštejnské knížectví je jedna z nejmenších zemí Evropy a leží mezi 

Švýcarskem a Rakouskem. Díky své rozloze se tento malý státeček nemůže spoléhat na 

svoji absolutní nezávislost, ale vyhledává spolupráci s okolními zeměmi. Se 

Švýcarskem tak mají společnou celní a měnovou unii a větší západní soused také 

zodpovídá za obranu země. Země není členem EU, ale je součástí evropského volného 

hospodářského prostoru. Jedná se o zemi s vysoce rozvinutými službami a vysokou 

životní úrovní. Velkou měrou se o to zapříčinila právě velmi liberální legislativa 

v daňových a obchodních otázkách.
98

  

3.7.2 Právní prostředí 

Právní systém Lichtenštejnska prošel v roce 1980 rozsáhlými úpravami a tím 

prakticky odstartoval ekonomický vzestup země a také se dá toto území považovat za 

první daňový ráj v kontinentální Evropě. Je zde kontinentální právní prostředí, avšak 

země jako jediná v Evropě zavedla do svých zákonů i zřízení trustů, které jsou typické 

pro angloamerické jurisdikce. Atraktivní je i zřizování holdingů či nadací v této oblasti. 

Při zakládání společností se nejvíce pro mezinárodní obchody zřizují lichtenštejnské 

                                                 
97

 SVĚT DNES. Britské panenské ostrovy. Svetdnes.cz [online]. 
98

 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. Str. 259-261  



 

51 

 

akciové společnosti (Aktiengesselschaft), pro které platí atraktivní daňové podmínky. 

Země je známa vysokým bankovním tajemstvím, možná nejvyšším na celém světě. 

V zemi je také povoleno vydávání akcií na majitele. Díky tomu čelí tlaku okolních států 

či nadnárodních institucí jako OECD či FATF.
99

  

3.7.3 Spolupráce s ČR v oblasti daní 

Česká republika dosud nemá a Lichtenštejnským knížectvím podepsanou žádnou 

platnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Veškeré přímé platby za zboží či služby 

jsou tak v ČR sraženy srážkovou daní. 

3.7.4 Vhodný typ společnosti 

 

Základní údaje vhodné společnosti v Lichtenštejnském knížectví 

Právní forma společnosti Aktiengesselschaft (akciová společnost) 

Založení společnosti do 7 dnů 

Daň z příjmu právnických osob 0% (ze zahraničních příjmů) 

Minimální základní kapitál 50 000 CHF 

Akcie na majitele ano 

Minimální počet akcionářů 1 

Požadován registrační agent a sídlo ano 

Požadováno auditované účetnictví ano 

Náklady na založení společnosti 800 CHF 

Daň z dividend 4 %  

 

Tabulka 8: Základní údaje o založení společnosti v Lichtenštejnském knížectví (Vlastní zpracování 

dle: SMARTTAX. Lichtenštejnsko. Smarttax.cz [online] a TRUSTSERVICES. Lichtenštejnsko. 

Trustservices.cz [online]) 

3.7.5 Výhody a nevýhody registrace společnosti v Lichtenštejnsku 

Za výhody při zakládání společnosti v tomto státě považuji: 

 Nejvyšší míra bankovního tajemství 

 Politická stabilita země 

 Prestižní adresa 

 Vhodné prostředí pro zřizování nadací či trustů 

 Nulová daň z příjmů ze zahraničí 
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Za nevýhodu u lichtenštejnských společností považuji: 

 Zvýšená administrativní zátěž v porovnání s klasickými daňovými ráji 

3.8 Belize 

3.8.1 Základní údaje o území  

Hlavní město: Belmopan 

Úřední jazyk: angličtina (hojně rozšířena i španělština) 

Měna: belizský dolar 

Počet obyvatel: 312 000 

HDP na obyvatele: 8 700 USD
100

 (rok 2012) 

 

Jedná se o poměrně nové offshore centrum ve Střední Americe mezi Mexikem a 

Guatemalou. Země získala roku 1981 nezávislost na Velké Británii, formálně však 

hlavou státu stále zůstává britská královna. Země je známa svou dlouhodobou stabilitou, 

mírem a demokracií, mnohdy se ji přezdívá „Švýcarsko Střední Ameriky“. Britský vliv 

se projevuje také v soudnictví a v judikatuře.
101

 

3.8.2 Právní prostředí 

Právní systém se řadí mezi angloamerické. Legislativa je zde od počátku 

devadesátých let velice přívětivá pro nerezidentní společnosti. Místní zákon o 

mezinárodních obchodních společnostech (IBC) do velké míry kopíruje obdobný právní 

předpis z Britských Panenských ostrovů. Společnosti, které nepodnikají na území Belize 

jsou zproštěni ze zdanění příjmů, dividend, úroků, licenčních poplatků či kapitálových 

zisků z cenných papírů. Belizské úřady po IBC nepožadují žádné účetní výkazy a 

neveřejné jsou údaje o akcionářích, můžete zde tedy vlastnit společnost zcela 

anonymně. Až do roku 2002 byla země známa tím, že země na základě svého programu 

pro přilákání investic nabízela zahraničním podnikatelům své občanství
102

  

Belize je vhodné i pro registraci lodí a to díky nízkým nárokům na loď a jejího majitele, 

v neposlední řadě pak díky nízkým poplatkům.
103
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3.8.3 Spolupráce s ČR v oblasti daní 

Česká republika nemá s Belize podepsanou platnou smlouvu o zamezení dvojího 

zdanění. Přímé platby za zboží a služby jsou tak v ČR zdaněny srážkovou daní. 

3.8.4 Vhodný typ společnosti 

 

Základní údaje vhodné společnosti v Belize 

Právní forma společnosti International business company (IBC) 

Založení společnosti do 10 dnů 

Daň z příjmu právnických osob 0 % pro nerezidentní společnosti 

Minimální základní kapitál  50 000 USD 

Akcie na majitele ne 

Minimální počet akcionářů 1 

Požadován registrační agent a sídlo ano 

Požadováno auditované účetnictví ne 

Náklady na založení společnosti 34 900 Kč 

Daň z dividend 0 % 

 

Tabulka 9: Základní údaje o založení společnosti v Belize (Vlastní zpracování dle: AKONTTRUST. 

Offshore jurisdikce – Belize. Akont.cz [online] a ZENRON. Založení offshore Belize. Zenron.cz [online]). 

 

3.8.5 Výhody a nevýhody registrace společnosti v Belize 

 

Za výhodu registrace společnosti v této zemi považuji: 

 Anonymita vlastnictví 

 Politicky a ekonomicky stabilní země 

 Vhodné pro registraci lodí 

 Vhodné pro založení holdingů 

 Nulové zdanění 

 

Za nevýhodu registrace společnosti v Belize považuji: 

 Nevhodné pro přímé platby do ČR (chybějící smlouva o zamezení dvojího 

zdanění) 
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3.9 Delaware (stát USA) 

3.9.1 Základní údaje o území  

Hlavní město: Dover 

Úřední jazyk: angličtina  

Měna: americký dolar 

Počet obyvatel: 790 000 

HDP na obyvatele: 83 500 USD
104

 (2012) 

 

Jedná se o druhý nejmenší federální stát Spojených států amerických, který leží 

na pobřeží Atlantického oceánu. Ačkoli USA patří mezi ukázkové země se standardním 

daňovým režimem a za velkého bijce proti klasickým daňovým rájům, tak i v jejich 

státech můžeme díky vhodným kombinacím federálních a státních nařízení nalézt 

území, které pro podnikatele nabízí netušené daňové úlevy. Nejvyužívanějším státem 

pro tyto účely je právě Delaware.
105

 

3.9.2 Právní prostředí 

Díky velice přívětivé legislativě je tato součást USA mnohými odborníky 

považována za nejpopulárnější destinaci pro založení holdingových a nadnárodních 

společností. Místní legislativa je velice liberální, společnostem jsou ze stran úřadů 

kladena minimální omezení a zatížení. Díky tomu je tento stát domovem pro necelých 

50% společností, které jsou na seznamu newyorské burzy.
106

 

 Pro české majitele společností je nejzajímavější zdejší Limited Liability Company 

(LLC). Pokud příjmy zdejší nerezidentní LLC nepochází ze zdrojů USA, tak se tato 

společnost vyhne všem federálním daním a nemusejí předkládat daňové výkazy 

místním orgánům. Výhodné pro majitele také je, že neručí za závazky společnosti svým 

majetkem, což je v USA u jiných forem společností neobvyklé. Tento typ společnosti 

může pro české podnikatele mít jistou nevýhodu, a tou je neplatnost smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění, jelikož se podepsaná smlouva na LLC nevztahuje.
107
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3.9.3 Spolupráce s ČR v oblasti daní 

Česká republika má s USA (tedy i se státem Delaware) podepsanou platnou 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která je platná od 23.12.1993.
108

  

 

3.9.4 Vhodný typ společnosti 

 

Základní údaje vhodné společnosti v Delaware 

Právní forma společnosti Limited Liability Company (LLC) 

Založení společnosti do 3 dnů 

Daň z příjmu právnických osob 0% (při splnění určitých podmínek) 

Minimální základní kapitál Není stanoven 

Akcie na majitele ne 

Minimální počet akcionářů 1 

Požadován registrační agent a sídlo ano 

Požadováno auditované účetnictví ne 

Náklady na založení společnosti 15 000 Kč 

Daň z dividend 0% (při splnění určitých podmínek) 

 

Tabulka 10: Základní údaje o založení společnosti v Delaware (Vlastní zpracování dle: TRUST 

SERVICES. USA – Delaware. Trustservices.cz [online]). 

3.9.5 Výhody a nevýhody registrace společnosti v Delaware 

 

Za výhody registrace společnosti na území Delaware považuji: 

 Prestižní adresa americké společnosti 

 Nulové zdanění příjmů ze zdrojů USA 

 Společníci neručí za závazky svým majetkem 

 Rychlé a levné založení 

Nevýhodou založení společnosti v Delaware může být: 

 u LLC neplatnost smlouvy o zamezení dvojího zdanění s USA 

 

 

                                                 
108

 BUSINESSINFO. Platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Businessinfo.cz [online] 



 

56 

 

3.10 Jersey 

3.10.1 Základní údaje o území  

Hlavní město: Saint Helier 

Úřední jazyk: angličtina a francouzština   

Měna: jerseyská libra 

Počet obyvatel: 90 000 

HDP na obyvatele: 57 000 USD
109

 

 

Ostrov Jersey leží v Lamanšském průlivu u francouzského pobřeží. Jedná se o 

závislé území Velké Británie, avšak s nebývalou autonomií. Ostrov má vlastní měnu, 

místní zákony (včetně daňových) a parlament. Velká Británie zodpovídá pouze za 

vnější vztahy. Jedná se o uznávané světové finanční centrum, které je charakteristické 

kvalitně řízenou ekonomikou, finanční stabilitou a pružně se měnící legislativou 

v závislosti na neustále se měnící tržní prostředí. Díky Britskému království je součástí 

EU.
110

 

3.10.2 Právní prostředí 

Na ostrově se řídí legislativou, které je směsicí práva angloamerického a 

francouzského. Britská exekutiva také ostrovu vyjednala unikátní smlouvu s Evropskou 

unií, která umožňuje si ostrovu zachovat svoji finanční autonomii. Na ostrově je možno 

založit tři druhy společností a všechny jsou daňově přívětivé. Všechny tzv. rezidentní 

společnosti platí daň z příjmu ve výši 20 %. Další daně, ať už přímé, či nepřímé, u 

těchto společností neexistují. Tzv. osvobozené společnosti neplatí žádné daně z příjmu, 

podmínkou založení takovéto společnosti však je, aby byli všichni její akcionáři 

nerezidenty ostrova Jersey. Tento typ společnosti je tak pro daňové nerezidenty na 

ostrově nejatraktivnější. Posledním typem je tzv Mezinárodní obchodní společnost, 

která daní své příjmy dosažené mimo území ostrova dvouprocentní daní. Místní právní 

úprava je také vhodná pro zřizování trustů, jehož principy pocházejí z britského 

trustového práva.
111
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3.10.3 Spolupráce s ČR v oblasti daní 

Česká republika nemá s Jersey podepsanou platnou smlouvu o zamezení dvojího 

zdanění. S ostrovem však česká vláda podepsala smlouvu o výměně daňových 

informací, která je platná od roku 2012.
112

 

3.10.4 Vhodný typ společnosti 

 

Základní údaje vhodné společnosti v Jersey 

Právní forma společnosti Exempt company (osvobozená společnost) 

Založení společnosti 3 dny 

Daň z příjmu právnických osob 0 % 

Minimální základní kapitál 1 GBP, standardně však 10 000 GBP 

Akcie na majitele Ano 

Minimální počet akcionářů 1 

Požadován registrační agent a sídlo ano 

Požadováno auditované účetnictví ne 

Náklady na založení společnosti 5 000 GBP 

Daň z dividend 0 % 

Tabulka 11: Základní údaje o založení společnosti v Jersey (Vlastní zpracování dle: TRUST 

SERVICES. Jersey. Trustservices.cz [online]) 

3.10.5 Výhody a nevýhody registrace společnosti v Jersey 

Za výhody založení společnosti na ostrově Jersey považuji: 

 Politicky a ekonomicky stabilní prostředí 

 Rozvinutá finanční a poradenská infrastruktura 

 Není zde žádná daňová kontrola 

 Nulové zdanění příjmu, pokud je akcionář nerezident 

 Nulové požadavky na základní kapitál společnosti 

Za nevýhodu při zakládání společnosti se může považovat: 

 s ČR podepsána dohoda o výměně daňových informací 

 možný budoucí tlak EU na zpřísnění daňových podmínek pro místní 

společnosti 
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4 POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH RÁJŮ 
 

Při doporučení českým podnikatelům, jaký daňový ráj si vybrat, je třeba brát 

v úvahu spoustu faktorů. Za nejdůležitější hledisko považuji, jakou má společnost 

činnost svého podnikání. Nelze tedy paušalizovat, které offshore centrum je 

nejvýhodnější – jiné výhody konkrétní offshore centrum poskytuje pro holdingové 

struktury, jiné např. pro zakládání bank. 

Každý podnikatel nesleduje pouze daňovou zátěž v jednotlivých judikaturách, ale i 

ostatní pobídky, kterými jsou daňové ráje atraktivní. Podnikatelé při výběru vhodného 

offshore centra, vyjma daňového zatížení, především sledují: 

 

 Náklady na založení společnosti 

 Administrativní zátěž  

 Anonymita vlastnictví 

 Míra bankovního tajemství v dané zemi 

 Daňová spolupráce s ČR 

 Prestiž země a její politická a ekonomická stabilita  

 Rychlost založení společnosti 

 

Podnikatelé mají různé priority a jednotlivým výhodám každý přikládá rozdílný 

význam. Pro správné doporučení podnikatelům, kde si nechat registrovat svoji 

společnost, je tedy třeba konkrétní společnost důkladně zanalyzovat a teprve poté najít 

pro daný subjekt tu nejvhodnější offshore jurisdikci.  

Na následujících stranách je sestaveno několik žebříčků daňově přívětivých zemí podle 

výhodnosti z různých hledisek a pro variabilní typy společností. Žebříčky jsou 

sestaveny zejména na základě analytické části práce a také přihlíží k dosavadnímu 

využívání konkrétních daňových rájů českými podnikateli. 
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4.1 Zakládání holdingu 

 

Mezi základní výhody založení holdingu v daňově přívětivých oblastech patří 

vyvádění zisků dceřiných společností do společnosti mateřské, které je usídleno právě 

v některém daňovém ráji. Vhodné právní úpravy pro založení holdingů (zejména nulové 

zdanění dividend a rozsáhlé smlouvy o zamezení dvojího zdanění) vidíme především 

v evropských zemích. Společnosti při zakládání tohoto typu společnosti vyhledávají i 

stabilní právní prostředí – toto kritérium dle autora nejlépe splňuje Lucembursko. 

V neposlední řadě je důležitá i prestiž daného státu – zde u autora vede Nizozemsko 

s Lucemburskem. Díky vleklé ekonomické krizi a nedávnému odvrácení bankrotu v 

tomto směru mírně ztrácí Kypr. Mezinárodní holdingové struktury využívají i české 

společnosti, mezi nimi je nejvíce oblíbené Nizozemsko a Kypr. Začíná také stoupat 

obliba dříve netypických oblastí ke zřizování holdingů, a to Belgie či Malta. Zajímavou 

alternativu pro podnikatele pak představuje portugalský ostrov Madeira nebo 

středoamerické Belize. Autor považuje níže uvedené země za ideální pro registraci 

holdingové struktury. 

1) Lucembursko 

2) Nizozemsko 

3) Kypr 

4) Belize 

5) Malta 

6) Belgie 

4.2 Míra bankovního tajemství 

 

Někteří podnikatelé při výběru vhodné země k registraci své společnosti sledují 

zejména míru jejího bankovního tajemství. Mezi důvody může však patřit i skrývání 

finančních prostředků, které plynou z jejich ne zrovna legálních činností. Právě díky 

tomu v posledních několika letech zesílil tlak ze strany EU na tradiční země, jejichž 

banky byly známy svým uchováváním tajemství po celá desetiletí (Švýcarsko, 

Lucembursko, Rakousko). Jejich úlohu tak začaly přebírat neevropské offshore centra, 

jako je Singapur, Spojené arabské emiráty či Hongkong - zejména u Hongkongu však 

hrozí budoucí tlak ze strany čínské vlády. Velkou míru tajemství si udržuje tradičně 
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Lichtenštejnsko, které není členem EU, a tak se jich cílené tlaky na omezení 

bankovního tajemství ze strany EU přímo nedotýkají. Avšak i tento stát své tajemství 

oproti letům minulým zmírnil, aby se zbavil pověsti „nespolupracujícího daňového 

ráje“. Autor k přihlédnutí ke všem skutečnostem tak doporučuje podnikatelům, pro 

které je jednou z priorit právě vysoká míra bankovního tajemství, umístit svoji firmu do 

níže uvedených zemí. 

1) Lichtenštejnsko 

2) Singapur 

3) Spojené arabské emiráty 

4) Švýcarsko 

5) Hongkong 

4.3 Registrace lodí 

 

I k registraci lodí využívají světové společnosti daňové oázy. Důvodem nejsou pouze 

nízké daně a poplatky za jejich registraci. Hlavním důvodem se stávají i velmi nízké 

nároky na technický stav plavidla či takřka možnou nízkou odbornost lodní posádky. 

Největší počet registrovaných lodí v Panamě, a to právě díky výše uvedeným 

podmínkám. Vhodný právní systém pro registraci lodí je v mnoha dalších 

středoamerických či afrických zemích, jako je Belize, Libérie či Bahamy. V žebříčku si 

nejvýše stojí Belize, a to i díky své dlouhodobě stabilnímu právnímu systému a 

politické situaci, což se bohužel nedá tvrdit o africké Libérii, která byla několik 

minulých let zužována válkou.  

1) Belize 

2) Panama 

3) Bahamy 

4) Seychely 

5) Libérie 
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4.4 Prestiž země a její stabilita 

 

Pro některé podnikatele nehraje nejdůležitější roli nízké zdanění či konkrétní 

právní podmínky pro fungování jejich společností. Jsou zkrátka znechuceni českým 

prostředím, a tak volí přesun svých podnikatelských aktivit do ekonomicky a politicky 

stabilních zemí nebo také tam, kde se jejich sídlo bude honosit prestižní adresou. Mezi 

prestižní adresy jistě patří Spojené státy americké a vyspělé státy západní Evropy. Budit 

pochybnosti naopak u někoho mohou společnosti registrované v karibské oblasti. Díky 

vleklé nedávné ekonomické krizi se naopak ekonomicky otřásly i jinak velmi stabilní 

země. Stále prestižnějšími se pak stávají asijské státy Singapur či Hongkong. 

1) USA 

2) Švýcarsko 

3) Nizozemsko 

4) Lichtenštejnsko 

5) Singapur 

 

4.5 Zřizování trustů 

 

Zřizování trustů je možné v zemích s angloamerickým právem, a často se právě 

trusty v offshore oblastech využívají k mezinárodnímu daňovému plánování. 

V kontinentálním právu je vznik trustu umožněn pouze v Lichtenštejnsku. Trust lze 

zřídit v naprosté většině karibských daňových rájů, oblíbené jsou u podnikatelů však i 

evropská závislá území Velké Británie (Jersey, Guernsey, ostrov Man, či Gibraltar) – 

oproti karibským oblastem je však trustová úprava mnohdy přísnější, proto si první 

místa na žebříčku vysloužily právě zámořská území.  

1) Britské Panenské ostrovy 

2) Kajmanské ostrovy 

3) Seychely 

4) Gibraltar 

5) Lichtenštejnsko 
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ZÁVĚR 
 

Při psaní mé práce jsem dostal spoustu dotazů, který daňový ráj je vlastně ten 

nejlepší… Zjistil jsem, že jednotná odpověď na otázky tohoto typu neexistuje. Vždy je 

třeba posuzovat každou společnost jednotlivě, důkladně ji zanalyzovat, zjistit její 

potřeby a teprve poté doporučit konkrétnímu subjektu vhodné daňové útočiště. 

Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. První dvě se věnují teoretickým 

východiskům k analytické části práce. Úvodní část se zaobírá mezinárodním daňovým 

plánováním a základními pojmy, které s mezinárodní daňovou optimalizací souvisí. Na 

tuto část navazuje druhá kapitola, která se zabývá historií daňových rájů, jejímu výčtu a 

bojům vyspělých zemí proti nim. Obě kapitoly slouží jako základ pro další části práce. 

Třetí část pak analyzuje deset vybraných offshore jurisdikcí, které jsou často využívané 

pro mezinárodní daňové plánování. Z analýzy vyplynulo, že každé území nabízí různé 

daňové, či jiné úlevy, kterými láká podnikatele do své země. Zejména karibské ostrovy 

lákají společnosti na prakticky nulové daně a na vysokou anonymitu vlastnictví. 

Evropské vyspělé státy, jako Nizozemsko, Lucembursko, či Kypr zase lákají do země 

investory díky přívětivým podmínkám pro zakládání holdingových struktur. Pro 

podnikatele, které hledají vysokou míru bankovního tajemství si jistě přijdou na své 

v Lichtenštejnsku, Švýcarsku nebo v asijských offshore centrech. Kdo chce v daňovém 

ráji založit společnost rychle a bez větší administrativní zátěže, jistě ho zaujmou 

Seychely. Pro zřízení trustů či partnershipů jsou pak určeny země s angloamerickým 

právním systémem. 

Poslední kapitola je věnována porovnání daňových rájů z různých hledisek a 

následnému doporučení vhodné země k registraci společnosti pro podnikatele z různých 

odvětví a s různými prioritami. Nutno podotknout, že žebříčky vycházejí z toho, jak 

často jsou podnikateli z celého světa využívány a z obecných právních a daňových 

výhod v dané lokalitě.  Žebříčky nelze uplatnit paušálně pro všechny společnosti. Jak je 

zmíněno výše, ke každému subjektu je třeba nahlížet speciálně a na základě důkladného 

rozboru teprve firmám doporučit, kam své sídlo umístit. 
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