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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku daňových rájů a jejich možného 

využití. Na základě odborné literatury jsou v teoretické části popsány základní 

východiska mezinárodního daňového plánování, smluv o zamezení dvojího zdanění 

a daňových rájů. Analytická část popisuje vybrané daňové ráje. Praktická část práce se 

zabývá možnostmi daňové optimalizace prostřednictvím využití daňových rájů.    

 

ABSTRACT 

The master´s thesis is focused on the characteristic of tax havens and their possible 

utilization. On the basis of the literature in the theoretical part there are described the 

basic assumptions of international tax planning, agreements for the avoidance of double 

taxation and tax havens. Analytical part describes selected tax havens. The practical part 

of the thesis deals with the possibilities of tax optimalization through the utilization  

of tax havens. 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Daně byly zavedeny již v dávné minulosti a už ve starověkém Římě věděli, že si jejich 

vybíráním stát zajistí pravidelný příjem do státního rozpočtu. Významnost si zajistily 

v průběhu minulosti a v současnosti jsou jedním z nejdůležitějších témat, které je řešeno 

na mezivládní úrovni. Jak již uvedl Benjamin Franklin v roce 1817 ve svém výroku:  

„In this world nothing can be said to be certain, expect death and taxes“ můžeme říci, že 

daně jsou a budou neustále aktuální záležitostí. Z pohledu státu jsou daně příjmem, ale 

z pohledu daňových poplatníků jde o břemeno, které musí nést. Z tohoto důvodu  

je jasné, že každý chce platit daně co nejnižší, aby tím zvýšil svůj disponibilní  

příjem. Není tedy žádnou novinkou, že se daňový subjekt bude snažit o snížení své 

daňové povinnosti v rámci mezí, které mu dovoluje zákon (neboli provádí daňovou 

optimalizaci). V rámci dnešního vysokého stupně otevřenosti celosvětového trhu může 

daňový subjekt hledat nižší daňové zatížení v cizích zahraničních zemích. Využití 

výhod daňových rájů tuhle podmínku splňuje. Daňové ráje poskytují pro jejich uživatele 

výhodné podmínky daňového zatížení, včetně dalších možností, jako jsou stabilita 

právních systémů, určitý stupeň anonymity vlastnictví, velmi nízké administrativní 

poplatky a další. Diplomová práce je zaměřena na problematiku daňových rájů a jejich 

využitelnost v praxi.  

 

Primárním cílem diplomové práce je analýza vybraných daňových rájů včetně jejich 

důkladného srovnání a návrh nejvýhodnějšího legálního procesu zdanění. Na základě 

analýzy a návrhu zdanění provést konečný výběr konkrétního daňového ráje z hlediska 

nejvýznamnějších kritérií pro vybranou společnost z České republiky.  

 

První část diplomové práce se zabývá obecným vymezením nejdůležitějších  

pojmů a východisek spojených s problematikou daňových rájů. Uvádí základní 

charakteristiku a třídění daní z pohledu České republiky a Evropské unie. Vliv právní 

úpravy Evropské unie je postupně implementován do českých daňových zákonů 

prostřednictvím harmonizace daní. Jsou zde zároveň uvedeny základní předpoklady 

mezinárodního daňového plánování včetně subjektů a možností daňových zvýhodnění. 

V rámci provádění mezinárodních aktivit jsou zde popsány metody vyloučení dvojího 
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zdanění, které jsou aplikovány smlouvami o zamezení dvojího zdanění. Stěžejní část 

představuje obecná charakteristika daňových rájů, včetně uvedení základních informací 

o historii a kritérií jejich výběru. Důležitou součástí je také klasifikace offshore 

společností využitelných v daňových rájích a celkový pohled vyspělých států  

a mezinárodních organizací na činnost a působení daňových rájů.  

 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na analýzu vybraných daňových rájů z Evropy, 

Ameriky a Asie. Při výběru bude zachován předpoklad rozdílné působnosti daňových 

rájů a jejich vztahu k okolí. Jinak řečeno budou vybrány tři typy daňových rájů. Prvním 

analyzovaným daňovým rájem je Maltská republika, která disponuje smlouvou  

o zamezení dvojího zdanění s Českou republikou a může využít výhod v souvislosti 

s členstvím v Evropské unii. Maltská republika je typická onshore oblast (obecně země 

s normálním zdaněním poskytující výhodné daňové podmínky pro zahraniční 

společnosti). Druhým analyzovaným daňovým rájem je Panamská republika, která má 

s Českou republikou uzavřenou pouze smlouvu o zamezení dvojího zdanění a stojí na 

pomezí onshore a offshore oblasti (obecně země s velmi nízkým nebo nulovým 

zdaněním). Posledním analyzovaným daňovým rájem jsou Marshallovy ostrovy, 

působící jako čistě offshore oblast, která nemá s Českou republikou uzavřeny žádné 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo dohody o výměně daňových informací. 

Analýzou budou získány stěžejní informace pro praktickou část diplomové práce.  

 

Třetí část diplomové práce je zaměřena na převedení vybrané společnosti do daňového 

ráje. Využitím všech možných prostředků budou navrženy nejvýhodnější možné 

procesy zdanění ve vybraných jurisdikcích. Základním předpokladem je záměr 

společnosti o zachování primárních aktivit na území České republiky, možnost snížení 

daňové povinnosti na základě provádění daňové optimalizace, v okrajovém případě 

ochrana firemního vlastnictví.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části diplomové práce je na základě odborné literatury řešena obecná 

problematika týkající se daňových rájů. V první části se zabývá obecným pojetím daní, 

vlivu na ekonomiku, včetně jejich základního třídění podle České republiky  

a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Z důvodu členství České republiky 

v Evropské unii je zde řešena harmonizace daní. Druhá část pojednává o důležitosti 

mezinárodního plánování v případě expanze do daňových rájů, dále odkazuje na 

nejběžněji používané metody mezinárodního daňového plánování a daňových 

zvýhodnění poskytovaných státy. Velmi důležitým nástrojem jsou smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění, díky kterým dochází k daňové optimalizaci expandujících subjektů  

a vyloučení dvojího zdanění jednoho příjmu. V souvislosti s aplikací těchto smluv jsou 

zde uvedeny metody vyloučení dvojího zdanění. V poslední části jsou zmíněny základní 

poznatky o daňových rájích, jejich obecná charakteristika a historie. Ke snížení daňové 

povinnosti je vyžadováno převážně přemístění sídla do daňového ráje. Z tohoto důvodu 

se tu práce zabývá způsobem výběru daňového ráje, včetně založení offshore 

společnosti. Na konci teoretické části je zmíněn pohled Finančního akčního výboru 

proti praní špinavých peněz a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj na 

daňové ráje.      

 

1.1 Význam daní v ekonomice 

Význam daní v ekonomice je v nejobecnějším pohledu zřejmý: mají zajistit příjmy do 

veřejných rozpočtů. Jakýkoliv existující stát potřebuje pro zavedení svého chodu určité 

finanční prostředky. Daně nejsou však vybírány vládou jen pro financování svých 

výdajů, nýbrž ale také pro realizaci tří základních funkcí veřejných financí: stabilizační, 

alokační a redistribuční. (1, str. 1) 

 

Prostřednictvím změny struktury a výše veřejných výdajů a daní ovlivňuje stát vývoj 

ekonomiky tzv. fiskální politikou, která je součástí hospodářské politiky státu. Tyto 

změny mají vliv na agregátní poptávku, úroveň ekonomické aktivity a také samozřejmě 

na nezaměstnanost.  
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Nástroje fiskální politiky:  

 automatické stabilizátory – působí automaticky a vyrovnávají výkyvy agregátní 

nabídky a poptávky (např. progresivní daň z příjmů), 

 záměrná opatření – jednorázové opatření, ovlivňují agregátní nabídku  

a poptávku (např. změny daňových sazeb), 

 daně, 

 transfery – dotace do podnikatelské sféry, 

 vládní výdaje na nákup služeb a zboží. (2, str. 75-77) 

 

V rámci terminologie je důležité popsat také význam daňového systému a daňové 

soustavy, kterých jsou daně součástí a vymezit si mezi nimi zásadní rozdíly.   

 

Daňová soustava představuje souhrn daní, které jsou vybírány na území určitého státu 

v určitém čase. Z právního hlediska jsou jednotlivé daně upravené v daňových 

zákonech. K základním faktorům ovlivňujícím uspořádání daňové soustavy patří 

velikost státu a jeho územní členění, tradice způsobu výběru daní, ale také i závazky 

plynoucí ze zapojení do mezinárodních integračních procesů.  

 

Daňový systém je pojem širší než daňová soustava. Do daňového systému je zahrnut 

(kromě daňové soustavy) právně, organizačně a technicky konstituovaný systém 

institucí, které zabezpečují správu daní, vymáhání a kontrolu, jejich vyměřování,  

a rovněž systém nástrojů, metod a pracovních postupů, které tyto instituce uplatňují 

k daňovým subjektům. (1, str. 10) 

 

1.1.1 Charakteristika daní  

Daň je charakterizována jako nenávratná, povinná platba do veřejného rozpočtu.  

Povinnost je v demokratických státech ukládána zákonem, tudíž platba musí  

být zákonná. Nenávratností platby se rozumí, že poplatník nemá nárok na  

určitou protihodnotu a výše daně nezávisí na tom, jaké veřejné služby poplatník 

využívá. Veřejným rozpočtem se nerozumí pouze státní rozpočet, nýbrž ale rozpočty na 

všech stupních státní správy, od rozpočtů obcí a měst až po celostátní  

rozpočet a v dnešní době také společný rozpočet Evropské unie. Veřejnými rozpočty se 
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dále rozumí i tzv. veřejné či parafiskální fondy, jako jsou například fondy  

zdravotních pojišťoven. (3, str. 9) 

 

Dalšími znaky, kterými se daň také vyznačuje je neúčelovost, neekvivalentnost  

a opakovanost. Neúčelovost znamená, že plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou  

daně použity. Neekvivalentností se rozumí, že neexistuje nárok na adekvátní protiplnění  

za daň. (4)  

 

Daně nejsou jediné příjmy do veřejných rozpočtů, a proto se dále odlišují od tzv. 

poplatků a půjček. Poplatek je peněžním ekvivalentem poskytovaným veřejným 

sektorem za služby. Vyznačuje se dobrovolností a účelovostí. Půjčka je úvěrovým 

příjmem od veřejného rozpočtu. Je návratná, nepovinná platba neúčelového nebo 

účelového charakteru. (3, str. 10) 

 

Výběr daní není pouze záležitostí moderní doby, ale táhne se daleko do starověku. 

Například v Mezopotámii byla nejčastější forma prvního zdanění prostřednictvím 

desátek, což je určité procento z produkce plodin tehdejších statkářů. Egyptské pohřební 

umění (2390 BC) naznačilo, že faraoni velmi brzy zavedli daně z obilí. Čínští rolníci 

raději poskytovali svým pánům pracovní služby namísto toho, aby museli platit 

pozemkové daně (408 BC). Za vlády Julia Caesara byla uložena obecná daň z obratu 

kromě dovozního cla a jiných dávek zhruba na jedno procento. Rozšiřování a vývoj 

výběru daní se postupným způsobem vytvářelo až do současnosti. (5, str. 5-6) 

 

Každé daně v ekonomice by měly vypomáhat veřejným financím, plnit tři základní 

funkce, kterými se rozumí funkce alokační, redistribuční a stabilizační. 

 

Alokační funkce je spojena s problematikou investování (umisťování) vládních výdajů  

a optimálního rozdělení mezi soukromou a veřejnou spotřebou. Vláda potřebuje 

k naplnění svých cílů disponovat určitými prostředky a zasahovat do ekonomiky, ale 

velmi rozsáhlý veřejný sektor může vést k alokování i těch prostředků, které by byly 

lépe efektivně a méně nákladně umístěny prostřednictví trhu.  
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Vláda ovlivňuje redistribuci důchodů prostřednictvím daní a transferových plateb. Bez 

existence vlády by v ekonomice vlastnictví zdrojů a určitých dispozic vedlo 

k neodvratnému rozdělení bohatství a důchodů, které by mě za následek obrovské 

zvyšování rozdílů mezi obyvatelstvem. Odnímáním částí důchodů poplatníků  

a poskytováním transferových plateb vláda modifikuje prvotní distribuci.  

 

Stabilizační funkce má za úkol zmírňovat cyklické výkyvy ekonomiky v dobách recese. 

Naopak v dobách, kdy se ekonomika nachází v konjunktuře, jsou shromažďovány 

finanční prostředky do veřejných rozpočtů. Díky tomu je korigována nezaměstnanost  

a cenová stabilita. (1, str. 12-13) 

 

1.1.2 Třídění daní  

Základní rozlišení daní v České republice (dále jen ČR) je podle způsobu jejich uložení. 

Dělí se na přímé a nepřímé daně. Přímé daně platí poplatník na úkor svého důchodu  

a předpokládá se, že je nemůže přenést na jiný subjekt. Jedná se především o daně 

majetkové a daně z důchodů. U nepřímých daní subjekt, který daň odvádí, neplatí 

z vlastního důchodu, ale přenáší je na subjekt jiný. Daň je v tomto případě přenesena 

prostřednictvím zvýšení ceny. Do nepřímých daní jsou řazeny především daň z přidané 

hodnoty a také cla. (3, str. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 1: Daně v České republice – upravená verze (Zdroj: (1, str. 15)) 

DANĚ V 
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Daně z příjmů (důchodové) jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů a jsou rozděleny na daň z příjmů fyzických osob (dále jen 

FO) a daň z příjmů právnických osob (dále jen PO).  

 

Daně z majetku jsou rozděleny do tří skupin: 

 daň z nemovitostí (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

 zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ve 

znění pozdějších předpisů, 

 daň silniční (zákon č. 16/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).   

 

Všeobecné nepřímé daně jsou vymezeny daní z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů). Selektivní nepřímé daně (akcízy) jsou upraveny 

dvěma zákony, zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, který stanovuje daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína  

a meziproduktů a zákon č. 261/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který zahrnuje 

daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny.  

 

ČR je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD), která 

třídí daně rozdílným způsobem. Klasifikace daní podle OECD slouží především pro 

porovnání daňových charakteristik zemí, které jsou jejími členy. Rozdělení je 

následující:  

 výnosy a zisky (č. 1000), 

 mzdové a pracovní síly (č. 2000), 

 nemovitosti (č. 4000), 

 zboží a služby (č. 5000), 

 ostatní (č. 6000), 

 povinné příspěvky na sociální zabezpečení placené sektoru vládních institucí se 

považují za daně (č. 2000).  

 

Podrobnější členění a metodologie je vysvětlena pomocí tzv. Interpretative guide na 

oficiálních stránkách OECD. (6) 
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1.1.3 Harmonizace daní Evropské unie 

Harmonizace (neboli sladění, uvedení v soulad) daní v Evropské unii (dále jen EU) má 

přispívat k posílení společného trhu, nalákání investorů a pracujících do EU. Společným 

trhem se v rámci EU rozumí prostor bez vnitřních hranic, v němž platí volný pohyb 

osob, zboží, služeb a kapitálu. Daňová politika se v EU skládá ze dvou částí. Oblast 

přímých daní je především v kompetenci jednotlivých členských států. Vyššího stupně 

harmonizace dosáhly státy EU v oblasti nepřímých daní, které ovlivňují volný pohyb 

zboží a služeb. Již několik let jsou platná společná ustanovení o minimálních sazbách, 

spotřebních daních a daňovém základu u dani z přidané hodnoty. (7) 

 

Daňová politika zajišťuje, že hospodářská soutěž není narušována mezi členskými státy 

na vnitřním trhu rozdíly mezi systémem nepřímých daní a jejich sazbami. V rámci EU 

byla též přijata opatření s cílem předcházet negativním účinkům daňové soutěže, 

v případě, že jsou peníze převáděny mezi členskými státy EU. (8) 

 

Hlavními nástroji harmonizace daní v EU jsou především primární právo EU (Římská 

dohoda a další smlouvy o Evropských společenstvích) a sekundární právo EU 

(především nařízení a směrnice). Primární dohody musí být ratifikovány členskými 

státy EU. Ve smlouvách jsou upravovány jednotlivé otázky fungování a kompetencí 

institucí a orgánu EU, dále také formulovány výkonné, zákonodárné a judikátní postupy 

společného práva EU. Nařízení a směrnice jsou konkrétními nástroji k harmonizaci 

daní. Nařízení jsou obecně právní nástroje závazné pro členské země. Například podle 

nařízení VIES (systém informací o dani z přidané hodnoty) jsou plátci daně povinni 

vyplňovat za uplynulé čtvrtletí souhrnné hlášení, kde uvádí souhrnné informace  

o uskutečněných plněních a dodání zboží do jiných členských států osvobozených od 

dani z přidané hodnoty. Směrnice (direktivy) jsou právní nástroj a sledují dosažení 

určitého cíle. Aplikace směrnic je praktickou realizací harmonizace, ale způsob 

zavedení do právních úprav je zcela v kompetenci jednotlivých členských států.  

(3, str. 93-94) 

 

Konstrukce nepřímých daní je určena směrnicemi EU. Při vývozu do jiného členského 

státu je zboží od daně osvobozeno. Daň je vybraná státem tam, kde je zboží prodáno 
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konečnému spotřebiteli. Dovoz a vývoz zboží pro osobní potřebu nadále vypořádání 

daně nepodléhá. U daně z přidané hodnoty je stanovena základní sazba minimálně 15% 

a snížená sazba nejméně 5% pro určené každodenní potřeby (léky, potraviny, knihy). 

V případě spotřebních daní jsou stanoveny minimální sazby spotřebních daní a dále jsou 

také stanoveny maximální objemy dovozu pro osobní spotřebu. (9, str. 55) 

 

Oblast přímých daní 

Na základě výše uvedených skutečností lze problematiku přímých daní regulovaných 

právem EU rozdělit do určitých oblastí.  

 

Obr. 2: Introduction to European Tax Law on Direct Taxation – upravená verze (Zdroj: (29, str. 24)) 
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Pozitivní integrace je dělena na harmonizaci a koordinaci. Je nutné podotknout, že 

harmonizace je vyšším stupněm regulace přímých daní než koordinace. Harmonizace 

probíhá prostřednictvím implementace směrnic do tuzemských úprav jednotlivých 

členských států EU. Směrnice jsou rozlišeny do dvou skupin – směrnice odstraňující 

překážky volného trhu a směrnice podporující spolupráci v oblasti daňové správy.  

 

Směrnice odstraňující překážky volného trhu podporují společnosti při provádění jejich 

podnikatelské činnosti a zamezují navýšení nákladů spojených se vznikem daňové 

povinnosti. V jednotlivých směrnicích jsou upravena pravidla pro jejich aplikaci a týkají 

se především mateřské a dceřiné společnosti. Jedná se o zamezení zdanění dividend 

(Směrnice Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států), zdanění při fúzích společností (Směrnice Rady 

2009/133/ES o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných 

rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých 

členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní 

společnosti mezi členskými státy) a zdanění úroků a licenčních poplatků (Směrnice 

Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi 

přidruženými společnostmi z různých členských států). Dále je také důležité zmínit 

připravovaný návrh Směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně PO. 

 

Směrnice podporující spolupráci v oblasti daňové správy slouží k předávání důležitých 

informací týkajících se výběru daní. Mezi tuto skupinu patří Směrnice Rady 

2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, cel 

a jiných opatření, směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní  

a zrušení směrnice 77/99/EHS, Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor 

v podobě úrokových plateb.  

 

Koordinace je rozdělena na závaznou (binding coordination), do které patří např. 

arbitrážní úmluva a nezávaznou (non-binding coordination), např. sdělení komise.  

 

Do negativní integrace patří především rozsudky Soudního dvora EU. Tato instituce 

rozhoduje pomocí předběžných otázek tuzemských soudů členských států EU. 
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Rozhodnutí Soudního dvoru EU mají přímý účinek a jsou tudíž přímo aplikovatelné 

v právu EU. 

 

Poslední skupinu tvoří mezinárodní smlouvy EU. Tyto smlouvy jsou především 

ratifikovány za účelem mezinárodní spolupráce. EU má například takový typ smlouvy 

uzavřenou s Ruskou federací.  

 

Oblast nepřímých daní 

Více regulované nepřímé daně můžeme rozdělit na všeobecné, universální (daň 

z přidané hodnoty) a selektivní neboli akcízy (spotřební a ekologické daně). 

 

Regulaci daně z přidané hodnoty vymezuje Směrnice Rady 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty. Regulace akcíz je upravena v horizontální Směrnici 

Rady 118/2008/ES o obecné úpravě spotřebních daní. Podrobnější úprava je obsažena 

v jednotlivých vertikálních směrnicích – Směrnice Rady 96/2003/ES, kterou se mění 

struktura rámcových předpisů o zdanění energetických produktů a elektřiny, Směrnice 

Rady 92/1984/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických 

nápojů, Směrnice Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových 

výrobků.  

  

1.2 Mezinárodní daňové plánování 

Počátky mezinárodního daňového plánování jsou datovány do dvacátých až třicátých let 

dvacátého století. První základy legislativy byly položeny v Karibiku registrací 

společností s daňovým osvobozením. Těchto výhod začaly využívat z počátku bohaté 

rodiny za účelem převodů zisků a držení podílů ve svých domácích společnostech. Od 

šedesátých let začíná narůstat využívání daňových rájů od velkých společností. Po pádu 

železné opony a světové globalizace dochází k novým impulsům, konkurenční boj  

a snižování nákladů vede spoustu další firem do daňových rájů. Objem prostředků 

držených nebo kontrolovaných z daňových rájů je odhadován zhruba na 60% 

z celkového objemu světových zdrojů. Začátek jedenadvacátého století je poznamenám 

větším tlakem na daňové ráje ze strany mezinárodních organizací. Dochází k řadě 

regulací a byla zavedena přísnější pravidla v oblasti regulace bankovnictví a finančních 
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služeb. V souvislostí s těmito událostmi však nadále na obranu daňových rájů vystupují 

nezávislá finanční centra a sdružení a například i přední světové osobnosti (např. Milton 

Friedman), kteří poukazují na užitečnost pro soutěž jednotlivých ekonomických 

systémů. (10, str. 13-15) 

 

Daňové plánování je uvědomělá činnost subjektů a spočívá ve volbě a vytyčování cílů  

a prostředků, které podmiňují dosažení těchto cílů. Je děleno z časového hlediska na: 

 strategické daňové plánování,  

 operativní daňové plánování (běžné). 

 

Do strategického daňového plánování jsou zahrnuta opatření dlouhodobějšího 

charakteru, např. strategická rozhodnutí podniku, které mají daňové dopady, příkladem 

může být forma podnikání, systém financování investic nebo daňový domicil (místo, 

kde má rezident neomezenou daňovou povinnost). Operativním daňovým plánováním 

jsou myšlena běžná rozhodnutí v rámci jednoho roku, mají dopad především do jednoho 

daňového přiznání. Jedná se například o způsob odpisování určitého majetku. 

 

O daňové plánování se jedná pouze v případě, je-li využíváno v rámci tuzemské 

legislativy, jestliže je daňové plánování použito v rámci mezinárodního zdanění a jsou 

využity smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále jen SZDZ), jedná se o mezinárodní 

daňové plánování. (3, str. 107-108) 

 

Společnost Akont Trust Company, s.r.o., působící na trhu od roku 2000, která se zabývá 

mezinárodním daňovým plánováním, definuje tento pojem následovně: „Mezinárodní 

daňové plánování (international tax planning) je systematická analýza a následné 

použití veškerých možných kroků a nástrojů, které by mohly směřovat ke snížení celkové 

daňové povinnosti poplatníka v současném nebo budoucím období, a to především 

prostřednictvím rozmístění příjmů do jednotek, které jsou zdaňovány v rozdílných 

daňových režimech za současného využití sníženích sazeb a jiných úlev umožněných 

daňovými zákony.“ (11) 
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1.2.1 Subjekty mezinárodního daňového plánování 

Problematika subjektů mezinárodního daňového plánování je v ČR upravena zákonem 

č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Tento 

zákon definuje tyto subjekty jako daňový rezident nebo daňový nerezident. Daňovým 

rezidentem nebo daňovým nerezidentem může být FO nebo PO, pokud splní určité 

podmínky vymezené zákonem.  

 

Daňový rezident je povinen zdanit své celosvětové příjmy ve státě rezidence, má 

neomezenou daňovou povinnost. Daňový nerezident je povinen zdanit příjmy, které mu 

plnou ze státu zdroje příjmů, tudíž má omezenou daňovou povinnost (§ 22 ZDP).  

 

Daňový rezident 

Daňovým rezidentem je FO, která je definována v § 2 odst. 2 a 4 ZDP: 

 má na území ČR bydliště (bydlištěm se rozumí místo, kde má poplatník byt a lze 

usoudit jeho úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat), 

 na území ČR se obvykle zdržuje (tzn., pobývá na území ČR alespoň 183 dní 

v příslušném kalendářním roce, a to souvisle v několika obdobích – do lhůty se 

započítává každý započatý den pobytu).  

 

Daňovým rezidentem je PO, která je definována v § 17 odst. 3 ZDP: 

 má na území ČR své sídlo nebo, 

 místo svého vedení, tj. adresa místa, ze kterého je poplatník řízen. (13) 

 

Podle čl. 4 odst. 2 modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění jsou 

definovány určité pojmy a jejich kritéria, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění 

v případě rezidenta, u kterého nelze z přesností určit jeho daňový domicil.  

 

Stálý bytem se rozumí bydliště, které má poplatník pro dlouhodobé bydlení. Za stálý byt 

se nepovažuje byt pro krátkodobé účely, např. rekreace, studijní pobyt, obchodní cesta. 

V případě, že má osoba takových bytů více, stanovuje mezinárodní smlouva další 

kritérium – středisko životních zájmů. Střediskem životních zájmů se považuje stát, kde 

má poplatník hospodářské a osobní vztahy. V tomto případě se bere ohled na 
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společenské a rodinné vztahy poplatníka. Správce daně posuzuje, kde má poplatník 

rodinu, ve kterém smluvním státě pracuje nebo ve kterém státě má majetek. Mohou být 

posuzovány i podpůrná kritéria, například, kde má poplatník vedeny bankovní účty, stát, 

který vydal poplatníkovi řidičský průkaz. Pokud nelze rezidentství určit ani tímto 

způsobem, stanovuje se další kritérium – místo, kde se poplatník obvykle zdržuje. Toto 

kritérium se stanovuje v případě, kdy má poplatník dvojí bydliště a nelze jednoznačně 

určit jeho středisko životních zájmů. V tomto případě je potom důležitá délka pobytu 

v jednotlivém státě. Pokud nelze určit daňový domicil ani v tomto případě, stanovuje 

smlouva kritérium státního občanství. Jestli není dostačující, pak zakotvuje mezinárodní 

dohoda řešení těchto případů dohodou, kde se dohodnou jednotliví ministři financí obou 

států, ve kterém je poplatník daňovým rezidentem. (12) 

 

Daňový nerezident 

Daňový nerezidentem je FO, která není uvedena v § 2 odst. 2 ZDP nebo  

pokud to stanoví mezinárodní smlouvy. Poplatníci zdržující se v ČR pouze  

za účelem studia nebo léčení jsou taktéž daňovými nerezidenty i v případě, že se na 

území ČR obvykle zdržují. Daňovým nerezidentem je PO, která nemá na území ČR 

sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. (13) 

 

1.2.2 Metody mezinárodního daňového plánování 

Výběr metody mezinárodního daňového plánování je spojen s důkladnými znalostmi 

pravidel jejich použití. Tyto pravidla jsou obsažena v právních úpravách zákonů 

jednotlivých států a jim nadřazených SZDZ. V případné neznalosti je tedy nutné využít 

odborných konzultací subjektů, kteří se na tuhle problematiku zaměřují a předejít tak 

možným budoucím ztrátám a rizikům. Cílem je daňová optimalizace a navržení takové 

daňové struktury, jejímž využitím dosáhne subjekt daňovým plánováním co nejnižších 

daňových výdajů na základě platné legislativy.   

 

Výroba 

Nadnárodní společnosti vyhledávají především destinace s nižší sazbou daně 

z kapitálových výnosů a daně z příjmů právnických osob. Nutná podmínka je existence 

SZDZ mezi zemí rezidence a zemí zdroje. Účelem je zdanit zahraniční příjmy firem 
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v zemi zdroje s nižší sazbou daně a do země rezidence transferovat čisté zisky. 

Nástrojem těchto transakcí je stanovení transferových cen. Firmy využívají finančních 

strategií, kde jsou pobočky v jednotlivých státech děleny na nákladová a zisková centra. 

Nákladově náročnější procesy jsou soustředěny ve státech s vyšší daňovou sazbou. 

Z pohledu vnitropodnikového trhu jsou pak z těchto států výrobky vyváženy do 

ostatních poboček za co nejnižší ceny tak, aby byl daňový základ v tomto státě na 

nejnižší úrovni. Maximum prodejní marže se snaží firmy realizovat ve státech s nižšími 

sazbami, kde jsou výrobky v rámci vnitropodnikové výměny z těchto zemí exportovány 

za co možná nejvyšší ceny. Tato manipulace však musí být plně v souladu se  

zákony dotčených států. Dalším možným příkladem je snaha firem vyhledávat pro 

přesun výroby státy, které nabízejí bohaté investiční stimuly, kterými jsou  

například nižší sazby z daně z příjmů nebo daňové prázdniny, zrychlené odpisy, 

odčitatelné položky. Státy, ve kterých jsou tyto výhody využívány, by měly  

poskytovat výbornou dopravní infrastrukturu a dostupnost kvalifikované síly.  

 

Poskytování poradenských a dalších služeb 

Výhodou služeb je oproti zboží jejich nemateriální povaha a snadná přenosnost, což 

znemožňuje jejich účinnou regulaci. V tomto případě jsou často využívány smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění, které umožňují nezdaňovat příjmy z krátkodobého 

poradenství poskytnuté na území druhé strany dané SZDZ. Patří sem i poskytování 

zprostředkovatelských služeb v zahraničním obchodě. Offshore společnost je pouze 

v roli zprostředkovatele, zboží nekupuje a neprodává, ale pouze výrobci-prodávajícímu 

fakturuje provizi za zprostředkování obchodu. Fakturace musí být na základě obvyklých 

provizí. (14, str. 92-94) 

 

Mezinárodní obchod se zbožím 

Je podnikatelskou činností, kde jsou nejvhodněji využívané offshore struktury (blíže 

v kapitole 1.4). Důvodem je skutečnost, že založená offshore společnost ve vhodně 

zvolené jurisdikci může být dobrým finančním centrem pro obchodní transakce všeho 

druhu. Výhodou je snadná dostupnost vyspělých logistických služeb, jednoduché řízení 

dopravy a skladování u profesionálních spedičních a logistických firem. Výběr 

společnosti závisí předem na místě, kde obchod probíhá. Například v Asii se hojně 
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využívají hongkongské společnosti, které nezdaňují příjmy pocházející ze zahraničí. 

V EU jsou využívány především společnosti založené na Maltě, Kypru nebo Madeiře, 

kde dojde ke zdanění zisků daňovou sazbou 1-5%. (15) 

 

Licence a ochranné známky 

Velmi efektivní cestu přesunu prostředku do výhodnějších jurisdikcí představují 

licenční smlouvy na nejrůznější práva průmyslového vlastnictví. Licenční poplatky jsou 

podrobeny srážkové dani, kterou ale lze snížit aplikací SZDZ. Dobře strukturované 

schéma spočívající v platbách za ochranné známky a jiné předměty průmyslového 

vlastnictví lze využívat dlouhodobě a velice úspěšně, důležitá je příprava struktury  

a především její naplnění v delším časovém období.  

 

Holdingy 

Holding představuje koncernovou formu, spočívá v tom, že jedna společnost (mateřská) 

drží majetkovou účast ve druhé společnosti (dceřiné). Lze využit SZDZ při převodu 

zisků v rámci holdingu. Na vztahy mezi členy holdingu jsou uplatněny ustanovení  

o sdružených podnicích. V rámci holdingu je výhodné přesunout určité aktivity skupiny 

do daňově výhodnějších jurisdikcí (např. Nizozemsko). 

 

Pohledávky  

Je možné obchodovat s různými typy pohledávek, bankovní, obchodní, za různými typy 

dlužníků. Využití mezinárodního daňového plánování má své úskalí a přínosy. Výhoda 

může být spatřena v tom, že pohledávka obvykle není předmětem srážkové daně 

(výjimkou jsou platby za úroky z půjček a úvěrů), převod pohledávky je administrativně 

velmi snadný, ocenění pohyblivé. Je nutné mít na vědomí, že při vymáhání pohledávky 

může dojít k daňovému domicilu zahraniční osoby v ČR v souvislosti s osobně 

vykonávanou činností, což může mít fatální důsledky pro výsledek daňového plánování.  

 

Pronájem  

O pronájem se jedná v případě, že jeden subjekt, který věc užívá, není její vlastník, ale 

vlastníkem je subjekt jiný. V některých případech může být výhodnější, když vlastnická 

práva k věci má subjekt umístěný v jiné jurisdikci. Pronájmy jsou obvykle podrobeny 
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srážkové dani. Ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění pronájem není v některých 

případech podroben dani, což je v rámci mezinárodního zdanění příjmů možnost 

k daňové optimalizaci. Je také nutné brát pozornost na daň z přidané hodnoty, která je 

v některých případech po ukončení pronájmu vrácena zpět (tzv. režim dočasného 

použití). (10, str. 46-49) 

 

1.2.3 Daňová zvýhodnění 

Daňová zvýhodnění poskytované různými zeměmi světa mají mnoho podob. 

Individuální daňová zvýhodnění poskytovaná velkým investorům, kteří chtějí v určitém 

státě realizovat významnou investici. Vlády jednotlivých států je nabízejí zejména jako 

protihodnotu vytváření pracovních míst nebo rozvoje regionu. Vyspělé státy umožňují 

vznik daňově osvobozených subjektů. V tomto státě je možnost založit subjekt, jehož 

příjem nebo část příjmu nepodléhá daňové povinnosti. Příkladem jsou země, které 

nabízejí daňové zvýhodnění ve formě vyloučení příjmů dosažených v zahraničí (např. 

Hongkong). Daňové ráje, kde existují právní předpisy, které umožňují vznik subjektů, 

které nepodléhají dani z příjmů a do státního rozpočtu jsou odvedeny pouze nízké 

paušální daně. Daňová zvýhodnění spočívající v aplikaci snížené sazby daně z příjmů, 

jejichž typickými příkladem může být např. Kypr. V těchto státech jsou zavedeny 

zvláštní sazby daně z příjmů pro určitý typ právních subjektů využitelných pro 

mezinárodní daňové plánování. Daňová zvýhodnění v zemích, které vůbec neznají daň 

z příjmů, případně je tam daň z příjmů skoro nulová. (16, str. 22-23) 

 

1.3 Zamezení dvojího zdanění 

Obchodní transakce prováděné v rámci různých států jsou podrobeny odlišným právním 

úpravám. Z tohoto důvodu může dojít ke dvojímu zdanění jednoho příjmu. Účelem 

zamezení dvojího zdanění je, aby jeden příjem nebyl zdaněn dvakrát. Tomu zamezují 

SZDZ uzavřené mezi státy. SZDZ určují, kde bude příjem podroben dani.  

 

1.3.1 Metody vyloučení dvojího zdanění 

Při vyloučení dvojího zdanění jednoho příjmu se postupuje podle ustanovení zákona 

příslušného státu a SZDZ.  K zamezení dvojího zdanění se využívá několik metod. 
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Podrobnější úprava jednotlivých metod je stanovena v § 38f ZDP, jedná se o metodu 

zápočtu a metodu vynětí. Lze také využít metody snížení daňového základu o daň 

zaplacenou v zahraničí. 

 

Metoda vynětí 

Metoda vynětí lze rozdělit do dvou skupin (§ 38f odst. 6,7 ZDP): 

 metoda úplného vynětí (full exemption), 

 metoda vynětí s výhradou progrese (exemption with progression). 

 

Metodu vynětí s výhradou progrese lze rozdělit na dva typy – metoda vrchního dílku 

(top slicing) a metoda zprůměrování (averiging).  

 

A) Metoda úplného vynětí  

Příjem dosažený v zahraničí je úplně vyjmut ze zdanění a nezahrne se do základu daně.  

 

Ba) Metoda vynětí s výhradou progrese – metoda vrchního dílku 

Nejprve je zjištěn souhrn dílčích základů daně z tuzemska (DZDT) a ze zahraničí 

(DZDZ), dále je vyhledáno příslušné pásmo progresivní stupnice v tuzemském předpisu 

pro celkový dílčí základ daně (∑ DZD) z hlediska jeho výše. Odpovídající marginální 

sazba daně, kterou je zatížen dílčí základ daně v tuzemsku, je použita při výpočtu daně 

v tuzemsku (DT). 

  

Bb) Metoda vynětí s výhradou progrese – metoda zprůměrování 

Princip metody zprůměrování je prováděn ve třech krocích: 

 je vypočtena daňová povinnost (DT+Z) ze souhrnu dílčích základů daně  

(∑ DZD), tj. z tuzemska a ze zahraničí, 

 je stanoveno průměrné daňové zatížení v %: 

 ZD = (DT+Z) : (∑ DZD) x 100 

 vyčíslí se daň v tuzemsku: 

 DT = DZDT x ZD x 0,01  
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Je však nutno dodat, že metoda vynětí s výhradou progrese je použita pouze v případě, 

že v daném státě existuje progresivní sazba daně.  

 

Metoda zápočtu  

Metoda zápočtu se dělí na dvě skupiny: (§ 38f odst. 2 ZDP) 

 metoda plného zápočtu, 

 metoda prostého zápočtu.  

 

A) Metoda plného zápočtu 

Daň zaplacená v zahraničí je plně započtena na daňovou povinnost v tuzemsku a o výši 

daně zaplacené v zahraničí se sníží daňová povinnost poplatníka vypočtena z dílčího 

základu daně z příjmů dosažených v tuzemsku (DZDT) a z dílčího základu daně 

z příjmů ze zdroje v zahraničí (DZDZ). 

 

B) Metoda prostého zápočtu 

Daň zaplacená v zahraničí se započte na daňovou povinnost v tuzemsku, ale maximálně 

do výše tzv. ukazatele maxima a do výše daně zaplacené v zahraničí. Ukazatel maxima 

se určí jako [(DZDZ) : (DZDT+Z) x (DT+Z)]. (17, str. 60-65) 

 

Metoda zahrnutí daně zaplacené v zahraničí do nákladů 

Daň zaplacená v zahraničí je daňově uznatelný výdaj podle § 24 odst. 2 písmeno ch, 

ZDP. Výši této daně lze odečíst od celkového základu daně vypočtený ze základu daně 

z tuzemska a ze zahraničí.  Podle § 38f odst. 5 je daň zaplacená v zahraničí je 

prokazována potvrzením zahraničního správce daně. V odůvodněných případech lze 

také prokázat potvrzením plátce příjmu nebo depozitáře o sražení daně.  

 

1.3.2 Aplikace metod vyloučení dvojího zdanění 

Podle článku 10 Ústavy ČR jsou ratifikované mezinárodní smlouvy součástí právního 

řádu a mají před zákony ČR aplikační přednost, tj. jestliže stanoví mezinárodní  

smlouva něco jiného než tuzemský zákon, použije se mezinárodní smlouva. 

Mezinárodní SZDZ jsou nadřazeny ZDP, nikoli však Ústavě, která má vyšší právní  

sílu. Z uvedených pravidel vyplývá, že je vždy nejprve použita SZDZ  
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a teprve potom, když smlouva danou situaci konkrétně neřeší (přímo, nebo nepřímo), 

odkazuje na vnitřní daňový zákon, který je použit subsidiárně. V případě ČR je pak 

podle ZDP upravován způsob vybírání daně, výše sazby daně (pokud ji neomezuje 

smlouva), atd. Metody zamezení dvojího zdanění jsou uvedeny ve smlouvě nebo 

v tuzemském zákoně. V případě ČR se jedná o metody vynětí a zápočtu. Metoda vynětí 

s výhradou progrese se už nepoužívá z důvodu absence progresivní sazby v ZDP.  

(18, str. 14) 

 

1.3.3 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Mezinárodní SZDZ nezavádějí nové typy daní nebo předpisů, pouze doplňují či mění 

ustanovení národních daňových systémů jednotlivých států, aby nedocházelo 

k mezinárodnímu dvojímu zdanění či nezdanění. Absencí SZDZ by docházelo 

k mezinárodnímu dvojímu zdanění zejména v případech: 

 kdyby poplatníkovi vznikalo rezidentství ve dvou státech na základě národních 

daňových systémů, nebo pokud je jeden příjem zdaněn jedním státem z titulu 

rezidentství poplatníka v tomto státě a druhým z titulu toho, že se zdroj nachází 

na jeho území – tato situace se označuje jako právní dvojí zdanění, 

 kdyby národní daňové systémy nepřihlížely ke skutečnosti, že z příjmů se 

zdrojem v zahraničí byla již zaplacena v zahraničí daň – tato situace je 

označována jako ekonomické dvojí zdanění. 

 

Právnímu dvojímu zdanění lze obvykle zabránit mezinárodními SZDZ (v případě 

vzniku dvojího rezidentství smlouva zabrání zcela, protože na základě smlouvy je 

poplatník rezidentem pouze v jednom smluvím státě). Ekonomickému dvojímu zdanění 

lze zabránit složitěji, SZDZ pouze zmírňují dvojí zdanění, poplatník může využít 

metody zápočtu daně zaplacené v zahraničí.  

 

V některých situacích může ovšem dojít také ke dvojímu nezdanění příjmů. K této 

situace dochází v případě, kdy nedochází ke zdanění příjmů poplatníka ani ve státě 

zdroje (př. poskytnutí výhody) ani ve státě rezidentství (př. osvobození příjmů od daně). 

SZDZ plní také funkci jako prevence před daňovými úniky, které jsou uplatňovány 

v mezinárodním měřítku především v oblasti manipulace s převodními cenami mezi 
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sdruženými podniky za účelem formálního převodu zisku do zemí s nízkým daňovým 

zatížením. Boj proti daňovým únikům je vyvíjen jednak na vnitrostátní úrovni a také na 

mezinárodní úrovni, kde je prevence uplatňována především prostřednictvím SZDZ.  

 

Z hlediska oblastí, kterých se SZDZ mohou týkat, lze tyto smlouvy rozdělit na omezené 

(specifický druh příjmů a majetku) a komplexní (veškerý druh příjmů a majetku). 

 

SZDZ jsou v dnešní době uzavírány na základě dvou nejrozšířenějších modelových 

konvencí. Tyto konvence jsou odlišovány zejména kritérii, na jejichž základě je 

stanoven stát, který má právo příjem zdanit. Jedná se o model OECD a model 

Organizace spojených národů (dále jen OSN). Model OECD je využit především při 

jednání o ratifikaci SZDZ mezi dvěma vyspělými státy. Právo zdanit příjem je zde 

ponecháno státu, kde je poplatník rezidentem. Model OSN je uzavírán především 

s rozvojovými zeměmi. Právo zdanit příjem je ponecháno státu, ve kterém se nachází 

zdroj poplatníka. Specifický znak mezinárodního zdaňování představují smlouvy 

uzavírané se Spojenými státy americkými, kde je uplatňován odlišný princip zdaňování 

– rezidentství poplatníka. To je založeno na státním občanství, nikoliv trvalém pobytu či 

době zdržování v daném statě. Smlouvy se Spojený státy americkými představují třetí 

druh modelové smlouvy. (19) 

 

Struktura modelové smlouvy OECD 

Modelová smlouva OECD v oboru daní z příjmů a majetku je často aktualizována, 

poslední aktualizace proběhla 26. června 2014. Smlouva se rozděluje na 7 kapitol  

a 31 článků. Struktura jednotlivých kapitol je následující: 

 kapitola 1 (oblast působnosti úmluvy), 

 kapitola 2 (definice), 

 kapitola 3 (zdanění příjmů), 

 kapitola 4 (zdanění majetku), 

 kapitola 5 (metody zamezení dvojího zdanění), 

 kapitola 6 (zvláštní ustanovení), 

 kapitola 7 (závěrečná ustanovení). 
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Jednotlivé státy upravují smlouvy podle svých potřeb, struktura smlouvy je však 

dodržována.  

 

1.4 Daňové ráje  

Daňové ráje jsou země s obvykle vysoce diskrétním bankovním systémem s nulovou 

nebo velmi nízkou úrovní zdanění, které přitahují zahraniční investory. Země, které se 

označují jako daňové ráje, typicky nedisponující mnoha přírodními zdroji. Vykazují se 

stabilním politickým prostředím, výtečnou komunikační a bankovně-finanční 

infrastrukturou a možností směnovat devizové prostředky. Daňové ráje lze 

charakterizovat do čtyř hlavních skupin:  

 země bez zdanění příjmů (např. některé karibské ostrovy),  

 země s velmi nízkým zdaněním (např. Kypr),  

 země, které zdaňují příjmy z místních zdrojů, avšak bez zdanění příjmů ze 

zdrojů v zahraničí (např. Seychely, Britské panenské ostrovy), 

 země se zvláštními znaky zdanění, které lze využít jako daňové ráje pouze 

v omezené míře nebo za konkrétním účelem (např. Kypr, Nizozemsko).  

 

Z podnikového hlediska slouží daňové ráje jako destinace pro alokaci volných 

firemních prostředků, dokud nejsou investovány. Některé země umožňují dokonce 

odklad daňových plateb pro příjmy pocházející ze zahraničí, tudíž může být výhodné 

přesun činnosti firem do daňových rájů. (20, str. 114) 

 

Využívání daňových rájů je všeobecně spojeno s placením nižších daní, jinak řečeno, 

každý poplatník chce platit co nejnižší daně, tudíž chce optimalizovat daňovou 

povinnost. To může znamenat vyhýbání se vyšším daní a únik do daňového ráje kvůli 

úspoře na dani (tzv. tax avoidance). V souvislosti s placením nižších daní, tajení 

důležitých informací je spjata i nelegální činnost, jakou jsou daňové úniky nebo praní 

špinavých peněz, která byla v minulosti často v daňových rájích sledována  

(tzv. tax evasion).  
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Podle knihy Tax Havens: How Globalization Really Works vysvětlují autoři tyto výrazy 

následovně:  

„Tax evasion is an illegal activity undertaken to reduce an individual or company´s tax 

bill. It occurs when a taxpayer fails to declare all part of his or her income or makes  

a claim to offset an expense against taxable income that he or she did not incur or was 

not allowed to claim for tax purposes.“ 

 

„Tax avoidance is the gray area between tax compliance and tax evasion. This is the 

favorite area occupied by an army of accountants, lawyers, bankers and tax experts. 

Strictly speaking, a tax avoiding individual or a company seeks to ensure that one  

of three things happens. First, they might seek to pay less tax than might be required by  

a reasonable interpretation of a country´s law. Second, they might hope that tax is paid 

on profits declared in a country other than where they were really earned. Third, the 

might arrange to pay tax somewhat later than the profits were earned.“ (21, str. 9-10) 

 

Volným překladem z anglického jazyka jsou daňové úniky protiprávní činnosti, které 

snižují daňovou povinnost společnosti nebo FO. Taková skutečnost nastane v případě, 

že daňový poplatník neohlásí všechny nebo část svých příjmů, popřípadě vědomě uvádí 

daňové uznatelné výdaje k dosaženým příjmům, které daňově uznatelnými nejsou. 

Vyhýbání se daňové povinnosti je určitý stupeň mezi dodržováním daňových předpisů  

a daňovým únikem. Jedná se o oblast spojenou se spousty účetních, právníků, bankéřů  

a dalších. Přesněji řečeno se daňový poplatník snaží dosáhnout jedné ze tří věcí, za prvé 

platit menší daň, než tu, kterou by musel platit podle tuzemského práva, za druhé platit 

daň ze zisků tam, kde nebyly skutečně získány, za třetí zaplatit daň ze zisků později než 

byly získány. 

 

Ve smyslu daňové optimalizace by měl podnikatelský subjekt PO nebo FO  

(tj. především umělci, sportovci, registrovaní například v Monaku) užít všech výhod 

daňových rájů s cílem snížení daňové povinnosti avšak s vědomím dodržování zákonů  

a dalších dohod sjednaných mezi státy, tj. především SZDZ, ne je však zneužít pro 

činnosti, které nejsou v souladu se zákony jednotlivých států.  
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1.4.1 Historie daňových rájů  

Fenomén využití daňových rájů vznikl prakticky se zavedením daní. Už ve starém 

Řecku skladovali obchodníci své zboží nedaleko Athén na menších ostrůvcích, aby se 

vyhnuli dvouprocentní dani, kterou městský stát (polis) zatěžoval vývoz a dovoz. 

Angličtí obchodníci, dodavatelé surovin prodávali vlnu raději do Belgie než do Anglie, 

která je zatěžovala různými daněmi a cly. V Nizozemsku, které je dnes považováno za 

určitých podmínek za daňový ráj, bylo v 16. – 18. století územím s minimálním 

zdaněním. V době zámořských objevů byl velice atraktivní obchod v Latinské Americe, 

protože obchodníci se tady vyhnuly poplatkům ukládaným v Anglii. Ve Francii se 

využívání daňových rájů rozmohlo až po druhé světové válce, cílem bylo stanovování 

převodních cen mezi mateřskými společnostmi a jejich filiálkami. (22, str. 5) 

 

Většina expertů se v dnešní době shoduje, že je skutečný rozvoj daňových rájů datován 

od konce druhé světové války. V evropských zemích se začal prosazovat model 

solidárního státu s progresivním zdaněním. Ekonomika se dostala do fáze konjuktury  

a tisíce podnikatelů a firem zvyšovalo obrat i hrubé zisky, o které je ale ve stále větší 

míře připravoval stát. Firmy tedy využily lokalit liberálnějšího prostředí a vsadily na 

zákonodárství vstřícné zahraničním společnostem, kde legislativa kladla důraz 

především na ochranu aktiv jedince a společnosti, minimální zásahy ze strany úřadů, 

maximální diskrétnost a anonymitu. (23) 

 

Světová ekonomika procházela poněkud rychlým vzestupem z povalečného období  

a ve vyspělých zemích světa docházelo k nárůstu osobního bohatství. Vlastníci toho 

bohatství se začali zajímat o jeho efektivní zhodnocení. Velkou atraktivností se stalo  

i zvyšování těchto výnosů cestou snižování daňové povinnosti, což byla velká 

příležitost pro daňové ráje, jako byly např. Kajmanské ostrovy, Bahamy, Jersey  

a Quernsey. Výrazný zlom v evoluci daňových rájů nastal v roce 1984. Tehdy došlo 

k politickému převratu na Panamě, která byla vyhledávaným daňovým rájem. To byl 

ovšem důvod převodu již zavedených offshore společností do jiné lokace.  Vedlo to ke 

vzniku offshore centra na Britských Panenských ostrovech, kam byly převáděny právě 

offshore společnosti z Panamy. Díky této události byl přijat výnos o mezinárodních 

obchodních společnostech (International Business Companies Ordinance), který 
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umožňoval administrativně nenáročnou a poměrně levnou registraci offshore 

společností právě na tomto karibském souostroví. Úspěch IBC zákona inspiroval mnoho 

dalších zemích, což vedlo k přijetí obdobných právních předpisů. Po celém světě se 

nyní začaly objevovat další nové daňové ráje. (24, str. 31-33)  

 

1.4.2 Výběr daňového ráje  

Výběr daňového ráje vyžaduje podrobnou analýzu jak interního, tak externího prostředí 

společnosti. Interním prostředím se rozumí především podrobná analýza vnitřního 

chodu společnosti, jednotlivých nákladů, možného budoucího plánu společnosti, daňová 

optimalizace spojená s mezinárodním daňovým plánováním. Externím prostředím je 

myšlena analýza vybraného daňového ráje, politické stability tamního státu, 

infrastruktury, bankovní vyspělosti, nabídky offshore služeb, existence daňových 

dohod.  

 

U výběru daňových rájů existuje řada rozdílů a výběr jurisdikce je podroben potřebám 

společnosti, proto by se měly držet určitých kritérií výběru. V mnoha zemích 

považovaných za daňové ráje nejsou vybírány žádné daně nebo jsou ukládány velmi 

nízké daňové sazby, ve srovnání s těmi, jimž by byl poplatník vystaven ve státě 

rezidence. Ochrana důvěrnosti obchodních a finančních informací je společnou 

charakteristikou daňových rájů. V těchto zemích platí zákony, které ochraňují obchodní  

a bankovní tajemství. Jedná se o ochranu bankovních účtů, ochranu skutečné identity 

vlastníků společností, ochranu totožnosti osob ukládajících depozita do bank 

v daňových rájích. Daňový ráj tedy umožňuje investorům hromadění bohatství, aniž by 

byli podrobeni těžkému daňovému břemeni. Měna a devizová kontrola může být dalším 

faktorem výběru daňového ráje. Devizovým kontrolám jsou často podrobeni pouze 

rezidenti. Společnost založena v daňovém ráji a patřící nerezidentům, která provozuje 

většinu svých obchodů mimo území daňového ráje, je z hlediska devizové kontroly 

považována za nerezidentskou. To znamená, že její operace nejsou podrobeny devizové 

kontrole. V případě, že zvolená země nemá stabilní směnu, bude velký problém 

s převodem zisků a kapitálu ve volně směnitelných měnách, což je také pokládáno za 

důležitý faktor výběru. Důležitost rozvinutého bankovního sektoru je neopomenutelná. 

Kromě toho využívá výhod bankovního tajemství. (22, str. 15-33) 
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Existuje spousta dalších kritérií pro výběr vhodné země. Politická a ekonomická 

stabilita je pro společnosti v daňových rájích stěžejní, protože tam jsou soustředěny 

jejich zisky. Stát musí garantovat stabilní bankovní systém pro ochranu uložených 

prostředků společností. Zajištění existence moderní, důvěryhodné, flexibilní a ověřené 

legislativy je dalším důležitým prvkem. Pro možnosti volby právní formy podnikání, 

způsobu ručení a řízení společnosti využívají používané obchodní právo (evropské, 

britské, americké, hybridní). Existence SZDZ je důležitý parametr rozhodování 

především pro firmy minimalizující srážkové daně spojené s převodem dividend do 

zahraničí, autorských poplatků. Absence daňového ráje na seznamech, které vedou 

OECD nebo Financial Action Task Force on Money Laudering – Finanční akční výbor 

proti praní špinavých peněz (dále jen FATF) patří k významným znakům rozhodování. 

V případě dalšího posuzování hraje roli kvalitní infrastruktura, především dostupnost 

daného teritoria a komunikační infrastruktura, dále také potřebná dostupnost kvalitních 

telekomunikačních technologií. Nález jurisdikce, která by byla univerzálně vhodná pro 

jakékoliv mezinárodní transakce, je spíše fikcí. Daňové ráje jsou tak specializovány na 

určité skupiny podnikatelských činností, které nabízejí výhodnější podmínky, zatímco 

jiné jsou zdaněny standartním způsobem. Existence žádoucích podmínek jako 

oznamovací povinnosti a byrokracie, nízké požadavky na počáteční kapitál, možnost 

realizovat valné hromady kdekoli na světě, různý systém povolení, standardů a norem, 

široký rozsah povolených názvů společností a jejich „přípon“ označujících omezené 

ručení, celková volnost nebo absence výběru povinných účetních auditů má své místo 

pro rozhodování vhodného daňového ráje. (14, str. 87-88) 

 

Zmíněna významnost vyspělého bankovního sektoru daňového ráje má své opodstatnění 

při výběru konkrétní banky, kam bude podnikatelský subjekt převádět finanční 

prostředky z provedených obchodních transakcí. Bankovní instituce jsou při výběru 

svých klientů opatrnější, především ze zkušeností z minulých let, kdy docházelo k praní 

špinavých peněz. Způsobů jak se chránit májí banky několik, např. bankovní reference, 

což znamená nepřijímání počátečních vkladů v hotovosti, nebo jiné postupy. Není tak 

důležité, aby se banka nacházela ve stejné zemi, jako je vybraný daňový ráj. Největší 

jistotu při výběru banky má podnikatelský subjekt u poboček národních bank, velkých 

bank nebo bank se státní účastí. Důležitý je také vztah banky k ČR, kde je zkoumáno, 
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zda má banka pobočku v ČR, významné obchodní zájmy, kvůli kterým, by mohla být 

vystavena nátlaku. Primárním faktorem jsou bankovní služby, zejména kreditní karty, 

depozitní schránky, úvěry, bankovní úložky, burzovní obchody atd. K dalším kritériím 

se řadí praktická dostupnost, jednací jazyk, způsob spojení, výše poplatků.  

 

Mezi další stěžejní znaky výběru daňového ráje připadá výběr agenta. Agentem se 

rozumí společnost, která se profesionálně zabývá zakládáním společností. Tyto 

společnosti často plní funkci správcovské společnosti. Obecně je známo, že ke každému 

externímu subjektu, který vstupuje do mezinárodních daňových operací klienta, by měl 

klient přistupovat podle zásady „need-to-know“ (víš, co máš vědět). V dnešní době se 

zakládáním společností v daňových rájích zabývá spousta společností, klient by si měl 

vybírat agenta podle svých potřeb a měl by se přesvědčit, že dobře zná tamní prostředí. 

Je tedy důležité, aby klient konzultovat své operace s někým, kdo mu je schopen 

odborně poradit a bude vázán mlčenlivostí ohledně klientových záležitostí. Mezi služby 

poskytované většinou solidních agentů patří založení společnosti, poskytnutí sídla 

společnosti, nominálních akcionářů, nominálních ředitelů společnosti, místních ředitelů 

či tajemníka společnosti, sekretářské služby, poradenské služby. Nedílnou součástí jsou 

ceny těchto agentů, které se odvíjí od velikosti a kvality služeb jím poskytovaných.  

(25, str. 24-27) 

 

Možnost snížení daňové povinnosti převedením sídla konkrétní společnosti do 

daňového ráje je velkou motivací, kvůli které je tahle činnost převážně praktikována. Je 

nutné si ale uvědomit, že daňová motivace není jediný cíl, kvůli kterým dochází 

k využívání daňových rájů, jedná se například o právní jistotu, ochranu majetku a jeho 

správu. Nutno říci, že celý tento proces výběru daňového ráje, včetně posouzení všech 

výše uvedených faktorů, které můžou ovlivnit výši vložených nákladů, je součástí 

mezinárodního daňového plánování. Z tohoto důvodu je tedy nutné dbát na kvalitu 

jednotlivých procesů, které povedou ke správnému výběru daňového ráje a především 

úspoře budoucích nákladů. 
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Pan Laurent Leservoisier uvádí ve své odborné publikaci „Daňové ráje“ tabulku, která 

podává přehled nejvýhodnější daňových rájů podle typu uživatelů. Toto členění není 

však pouze daňovým hlediskem, je nutné brát v úvahu mnoho dalších činitelů.  

 

Tab. 1: Výběr daňových rájů podle specializace a uživatele – upravená verze (Zdroj: (22, str. 45)) 

Uživatelé Nejvýhodnější daňové ráje 

Fyzické osoby Campione d´Italia, Irsko, Monako 

Obchodní společnosti 
Bahamy, Kajmanské ostrovy, Kypr, 

Hongkong, Bermudy 

Holdingy Nizozemsko, Malta 

Závislé pojišťovací společnosti Quernsey, Bahamy, Bermudy 

Společnosti pro námořní plavbu Panama, Nizozemské Antily, Jersey 

Trusty Kajmanské ostrovy, Bahamy, Bermudy 

 

Počet českých firem v daňových rájích je podle poradenské společnosti Bisnode Česká 

republika, a.s. za třetí kvartál roku 2014 celkově 13 167. Největší zájem mají přitom 

české firmy o Kypr a Seychely. (26) 

 

Tab. 2: Počet českých společností s vlastníkem z daňového ráje – upravená verze (Zdroj: (26)) 

Země s největším 

počtem českých 

společností 

3Q 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Kypr 2 084 2 018 1 904 1 705 1 550 1 411 

Marshallovy 

ostrovy 
    59     31     14        5         5       5 

Lucembursko 1 127 1 144 1 173 1 192 1 254 1 241 

Nizozemí 4 222 4 368 4 443 4 501 4 519 4 551 

Panama    233   216    199    190    170    162 

Lucembursko 1 127 1 144 1 173 1 192 1 254 1 241 

Spojené státy 

americké 
2 938 2 939 2 903 2 750 2 635 2 545 

Malta   159   149   122    102 92      82 
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 V letošním roce se nejvíce firmy registrovaly do daňových rájů na Seychely  

(100 nových) a Kypr (66 nových). Majitelé z destinací, které jsou považovány za 

daňové ráje k 30. 6. 2014, kontrolovali přibližně 3,3 % českých firem a do základního 

kapitálu těchto subjektů investovali 411,1 miliard korun, což představuje zhruba 16 % 

celkového základního kapitálu českých firem. Vlastníka mají v daňovém ráji nejčastěji 

společnosti, které podnikají v oblasti nemovitostí nebo obchodu. (26) 

 

1.4.3 Offshore společnosti 

Daňová optimalizace, tj. tedy hledání veškerých legálních možností snižování daňového 

základu a tím snižování odvodu daní. Společnosti vstupující do mezinárodního 

podnikatelského prostředí využívají daňové optimalizace především z důvodu 

rozdílných zdanění v jednotlivých státech světa. Z pohledu daňové optimalizace se 

může zdát, že pouze jediným kritériem pro rozhodování společnosti, na který trh 

vstoupit, bude výše daní. Cíle, které společnosti sledují, vyžaduje posouzení mnoho 

dalších kritérií. Pro společnosti hledající nižší daňové zatížení v hostitelském státě bude 

toto kritérium nejdůležitější. Daňové ráje jsou výbornou možností pro splnění této 

podmínky. Společnosti tedy zakládají v daňových rájích tzv. offshore společnost.  

(14, str. 85)  

 

Offshorová společnost (offshore company) je společnost založená v offshore oblasti, 

kde nepodléhá zdanění vůbec nebo velmi nízkému zdanění. V minulosti se offshore 

oblasti nazývaly destinace, které se nacházely mimo kontinent a mimo dosah 

kontinentálních daňových úřadů. Synonymum je také pojem „skořápková společnost“. 

Offshore oblasti se také nazývají „daňové ráje“ (tax havens). Znaky offshore oblasti 

jsou především: 

 výrazná ochrana bankovního tajemství,  

 žádné nebo velmi nízké daně,  

 relativně velké množství finančních institucí, provádějící operace především se 

společnostmi ze zahraničí, 

 ekonomická a politická stabilita,  

 neexistence soudní a daňové spolupráce s jiným zeměmi,  

 velice malá informační povinnost zakladatele. (27, str. 66) 
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Onshore oblasti jsou velké státy, které zdaňují podnikatelské subjekty vysokým 

zdanění, ale poskytují také určité výhody ze zdanění. K těmto výhodám patří různé 

druhy daňových úlev, prázdnin, nebo jiné výjimky.  

 

Motivy offshore podnikání 

Jak již bylo uvedeno offshore podnikání je prováděno především v přímé souvislosti se 

snížením daňové povinnosti. Není však motivem jediným. Lze nalézt hned několik 

podnětů, které vedou podnikatele v celosvětovém měřítku k tomuto typu podnikání. 

Mezi nejdůležitější patří využití výhod odlišného právního prostředí, ochrana majetku, 

daňová optimalizace, vyhnutí se regulaci některých podnikatelských aktivit.  

 

Daňová optimalizace patří mezi první a prioritní příčinu offshore podnikání. Podnikatel 

se v mezinárodním měřítku snaží o maximalizaci zisku s co nejnižšími náklady  

a samozřejmě s využitím i nejnižšího daňového zatížení. Minimalizace výsledné sazby 

daně z příjmů a maximalizace počtu akceptovatelných položek jako náklad na zajištění 

a dosažení příjmů jsou velice důležité, ale nikoli jedinými účely. Důležitým aspektem je 

hledání individuálních specifik jednotlivých daňových systémů. Mezi tyto specifika 

patří různé koncepce srážkových daní, soustava SZDZ s různými sazbami 

v jednotlivých zemích, odlišná legislativa proti vyhýbání se zdanění a postoj k operacím 

s rezidenty různých daňově preferenčních režimů v každé zemi.  

 

Využití výhod odlišného právního prostředí může být motivem pro založení společnosti 

v zemi s odlišným obchodním právem např. pro uspořádání vztahů mezi podílníky 

způsobem, který se výrazně liší od tuzemského obchodního práva. Mezi další důvody 

patří nižší úroveň administrativních povinností, možnost nepředkládat účetní výkazy  

a daňová přiznání. Ochrana majetku před nároky budoucích možných věřitelů je dalším 

motivem offshore podnikání. Anonymita vlastnictví stojí v neposlední řadě mezi motivy 

offshore podnikání, může být rozhodujícím faktorem při podnikání. (16, str. 20-21) 
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Formy offshore společností 

V offshore oblastí je možnost založit různé druhy offshore společností. S porovnáním 

s českým zákonem o obchodních korporacích se jedná především o společnosti typu 

společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost.  

 

Public limited company by shares (PLC) – název pro akciové společnosti, které mohou 

nabídnout své akcie k veřejnému prodeji. Právo k převodu akcií není obvykle omezeno.  

 

Private limited company by share (LTD) – název pro soukromé akciové společnosti, 

které neumožňují nabízet akcie veřejnosti. Převod je zpravidla podmíněn souhlasem 

ostatních akcionářů. Počet akcií je omezen. Jedná se o jednu z nejpoužívanějších forem 

offshore společností.  

 

Company limited by guarantee – jedná se o akciovou společnost. Finanční ručení 

akcionářů je zde omezeno zárukou. Každý akcionář ručí pouze do výše částky pro 

případ likvidace.  

 

Výčet těchto forem společností je pouze demonstrativní, mezi další formy společností 

patří například: 

 limited liability partnership (LLP) – partnerství s ručením omezeným, 

 limited liability company (LLC) – společnost s ručením omezeným, 

 limited duration company (LDC) – společnost s omezenou dobou existence, 

 limited partnership (LP) – komanditní společnost.  

 

Založení offshore společnosti vyžaduje stanovení určitých záležitostí. Jedná se o návrh 

jména společnosti, které musí být schváleno rejstříkem před založením společnosti. 

Zakázána jsou jména, která jsou nežádoucí nebo příliš shodné s jiným. V některých 

zemích je název spojen se splněním určitých požadavků. Při zakládání offshore 

společnosti je vyžadováno, aby společnost měla v daném státě své sídlo, která je pak 

legální adresou pro správní účely. Tradičně zakládací listina specifikuje podrobněji účel 

společnosti. Stanovami je upraven vnitřní chod společnosti. Splacené jmění neboli 

základní kapitál zakládané offshore společnosti může být splacen v jakékoliv měně 



41 

 

nebo vložením nepeněžitých vkladů. Na základě výběru jurisdikce je potřeba minimálně 

jeden nebo více akcionářů, kteří jsou právními vlastníky společnosti. Také je potřeba 

ustanovit jednoho nebo více ředitelů offshore společnosti. Ředitelé jsou obvykle 

rezidenti daného státu z důvodů požadavků tamní offshore oblasti. Ve většině oblastech 

je povinností řádné vedení účetních knih, ale není potřeba roční audit ani předkládání 

účtů daňovému úřadu nebo registru společností. V některých offshore oblastech není 

vyžadováno vedení účetních knih. (25, str. 10-12) 

 

Offshore trust 

Trust je produktem britského zvykového práva. Jedná se o formu mezilidského vztahu, 

který se skládá ze tří prvků – zakladatel, správce, beneficient. Zakladatelem může být 

jakákoliv FO nebo PO, která sestaví svěřeneckou smlouvu. Zakladatel poté převede svůj 

majetek na svěřeneckého správce, který je převezme a spravuje jej jako zmocněnec ku 

prospěchu beneficienta. Majetek je tedy spravován v zastoupení beneficienta. Trust je 

tedy majetkem vlastníka. V případě, že chce mít majitel na trust větší vliv, volí si 

protektora. Trust je nejpružnější technika daňového plánování, může být využita 

především při zřízení offshore společnosti. Slouží také k ochraně majetku před 

zdaněním. K výhodám trustu patří zejména to, že mohou být snadno založeny, nemusí 

předkládat své účetnictví, identita zakladatele nemusí být sdělována, trust může vlastnit 

a zakládat společnosti a společnost, kterou založí, může držet majetek trustu.  

(25, str. 12-13) 

 

 

Obr. 3: Využití trustu – upravená verze (Zdroj: (16, str. 36)) 
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1.4.4 Daňové ráje z pohledu vyspělých států a mezinárodních organizací  

S rozvojem mezinárodního daňového plánování zesílila snaha států s běžným daňovým 

režimem o omezení nárůstu vlivu daňových rájů na světovou ekonomiku. Důvodem se 

staly především výhody, které daňové ráje poskytovaly. Následkem těchto výhod došlo 

k odlivu kapitálu z vyspělejších států. K těmto výhodám patří zejména anonymní 

obchodní rejstřík, absence přímého zdanění, neexistující povinnosti vést účetnictví. 

Existuje několik motivů vyspělých zemí k omezení činnosti daňových rájů, jedná se 

především o omezení daňových výhod nabízených těmito centry, zvýšení kontroly  

a moci nad vlastními daňovými poplatníky, dosažení větší kontroly nad mezinárodním 

pohybem kapitálu a peněz. Hlavní motiv daňových rájů a zemí s preferenčním daňovým 

režimem je jasný – příchod zahraničních podnikatelů prostřednictvím daňových či 

jiných výhod. Registrací offshore společností je pro daňové ráje nezanedbatelným 

přílivem finančních prostředků do státních rozpočtů.  

  

Vyspělé země dostáhly dílčího úspěchu v této oblasti a došlo ke zvýšení mezinárodní 

kontroly nad pohybem peněz a kapitálu. Předními činiteli se stali OECD („boj proti 

nekalé konkurenci“) a FATF („boj proti praní špinavých peněz“).  

 

FATF 

Financial Action Task Force (Finanční akční výbor proti praní špinavých peněz) je 

mezivládní orgán, který vznikl na summitu sedmi nejvyspělejších státu světa v roce 

1989. Jeho hlavním smyslem se stal boj proti praní špinavých peněz. Rok od svého 

založení FATF zveřejnila tzv. „dokument 40 doporučení“, který shrnuje základní 

opatření, jež by měly státy v rámci sledování pohybu financí uplatňovat a prosazovat. 

Doporučení se týkají mezinárodní spolupráce, dohledu nad finančním systémem  

i samotného chování finančních institucí v rámci daného státu. FATF také pravidelně 

sestavuje seznam spolupracujících a nespolupracujících zemí v oblasti jeho vyvíjených 

aktivit.  

 

Struktura některých doporučení: 

 úvodní doporučení (odkazuje na Vídeňskou úmluvu OSN proti obchodu 

s nedovolenými látkami), 
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 doporučení 10 až 29 (zaměřeny na finanční instituce, tj. banky, pojišťovny), 

zajištění znalosti identity vlastníků účtů, absence anonymních účtů atd.,  

 doporučení 14 (věnovat speciální pozornost složitým a nezvyklým transakcím), 

 doporučení 16 (týká se bankovního tajemství, zproštění trestněprávní 

odpovědnosti členů statutárních orgánů, či zaměstnanců finančních institucí za 

porušení zákazu prozrazení důvěrných informací), 

 doporučení 17 (finanční instituce by neměly mít povinnost upozornit klienta  

o předání informací o jeho činnostech příslušným úřadům), 

 doporučení 20 a 21 (vztahují se na země s neefektivním dohledem nad 

finančním sektorem a nedostatečnou legislativou, měly by věnovat více aktivity 

při dohledu na obchodními vztahy a transakcemi s klienty), 

 doporučení 22 až 25 (kontrola a monitoring fyzického pohybu peněz přes 

hranice, podpora postupného omezování hotovostních plateb a jiných forem 

platebního styku, vytváření útvarů zodpovědných za evidenci bankovních 

transferů), 

 doporučení 26 až 29 (dodržování opatření navržených FATF a jejich 

implementaci orgány pro dohled nad finančním sektorem), 

 poslední skupina (mezinárodní spolupráce s činnostmi navržených útvarem 

FATF).  

 

Změny, které nastaly v důsledcích aktivit FATF v daňových rájích jsou následující: 

 jednoznačné určení vlastníků obchodních společností IBC,  

 mezinárodní výměna informací o klientech finančních institucí, 

 vznik orgánu pro dohled v mezinárodních finančních centrech, 

 zpřísnění pravidel pro výdej offshore bankovní licence.  

 

OECD 

Cílem OECD je podporovat opatření přispívající k rozvoji světového hospodářství  

a mezinárodního obchodu, také i ke zvyšování kvality života ve členských  

i nečlenských zemích pro zachování finanční stability. Jednou z oblastní působnosti 

OECD je fiskální politika. OECD vyvíjí nátlak na země s preferenčními daňovými 

režimy (např. daňové ráje), nebo země poskytující daňové prázdniny či úlevy. Důvodem 
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tohoto nátlaku je argumentace OECD, že poskytováním těchto výhod dochází 

k nežádoucímu odlivu kapitálu a poklesu celosvětového bohatství. Zvýšením aktivity 

OECD bylo vydání zprávy OECD „Nekalá daňová konkurence – nový globální 

problém“. Toto opatření bylo zaměřeno na již zmíněné země a mělo vést k odstranění 

škodlivých aspektů fiskální politiky těchto států. Otázkou zůstává, zda by měly státy, 

kterým je tato zpráva adresována učinit tato opatření. Právo stanovit si vlastní fiskální 

politiky je jedním z nejzákladnějších rysů suverenity každého státu. OECD se však již 

nadále zaměřuje důkladně na tuhle oblast působení různými způsoby, např. navržením 

modelové smlouvy OECD proti zamezení dvojího zdanění, určením kritérií, které 

charakterizují daňové ráje a dalšími opatřeními. (16, str. 71-78) 

 

Mezi obvyklé metody zamezení odlivu kapitálu z vyspělých zemích z důvodu 

atraktivity preferenčních daňových režimů daňových rájů jsou:  

 srážkové daně (daně na platby placené daňovými nerezidenty ve prospěch 

daňových nerezidentů ze zdrojů příjmů v sídle plátce úhrady),  

 zdaňování společností podle místa, odkud je řízena a vznik stálé provozovny,  

 kumulace zisků v dceřiných společnostech,  

 politika umělých cen,  

 administrativní metody (nemožnost získání státní podpory v případě, že je 

společnost v kontaktu s daňovými ráji, seznam zemí s preferenčním daňovým 

režimem),  

 využívání SZDZ. (28) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Výběr daňového ráje záleží především na potřebách vlastníků společnosti. Tyto 

požadavky se v různých případech liší. Nejčastěji jde o daňovou optimalizaci  

a anonymitu vlastnictví společnosti. Uvedené nároky vlastníků musí splňovat konkrétní 

vybraný daňový ráj. Selekce takové jurisdikce je dále spojena s příznivou politickou  

a ekonomickou situací země, rozvinutou infrastrukturou a bankovním sektorem, stabilní 

měnou a dalšími podmínkami. V následující části diplomové práce se budu zabývat 

analýzou tří daňových rájů – Maltská republika, Panamská republika, Marshallovy 

ostrovy. Tyto destinace se podstatně liší svými pobídkami. Malta je svou podstatou 

onshore oblast, kde existuje vysoká míra zdanění, má však uzavřenou SZDZ s ČR  

a poskytuje mnoho daňových výhod. Panama je offshore oblast, patří mezi nejstarší 

daňové ráje. Stejně jako Malta má s ČR podepsanou SZDZ. Marshallovy ostrovy jsou 

typickým daňovým rájem v Tichém oceánu s minimálním zdaněním. Neexistuje zde 

žádná SZDZ s ČR a dohoda o výměně informací (dále jen Tax information exchange 

agreement – TIEA). Výsledkem analýzy bude výčet kladů a záporů vhodných pro výběr 

jednotlivých vybraných daňových rájů z hlediska daňové optimalizace a anonymity.  

 

2.1 Maltská republika 

Maltská republika (maltsky Repubblika, ta´ Malta anglicky Republic of Malta) je 

ostrovní stát, který leží ve Středozemním moři vedle Tuniska a ostrovu Sicílie. Již před 

svým vstupem do EU v roce 2004 působila jako typická offshore oblast, která 

poskytovala nespočet daňových výhod pro offshore podnikání. Území je složeno ze tří 

menších ostrovů – Malta, Gozo a Comino. Celá oblast se rozléhá na asi 320 km
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Vlajka Maltské republiky (Zdroj: (30)) 
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2.1.1 Charakteristika země 

Malta je stejně jako ČR parlamentní stát, v čele státu stojí prezident, který je volen 

parlamentem na pětileté volební období ve všeobecných volbách. Hlavní město je  

La Valletta. Oficiálními úředními jazyky jsou maltština a angličtina. Základní měnou je 

euro, kterou Malta zavedla v roce 2008. Malta není administrativně členěna, všechny 

oblasti jsou centrálně řízení z La Valletty. Celková populace je přibližně 422 000 

obyvatel. Výkonnou moc tvoří vláda v čele s premiérem, toho jmenuje prezident. 

Maltský parlament je jednokomorový a má 65 volených členů na pětileté období. 

Prezidentskou funkci zastává od dubna 2014 Marie Louise Coleiro Precová  

a premiérem je Joseph Muscata. Národnostní složení tvoří Malťané (97% populace, 

Britové 2% populace a ostatní 1% populace). Většina obyvatelstva (přibližně 98%) se 

hlásí k římsko-katolickému náboženství. (31) 

 

Od přijetí do EU a přijetí eura jako měny má Malta velmi silný a konzistentní růst 

v odvětví finančních služeb a rychle se stává vhodnou volbou pro řadu společností, 

které se snaží přemístit své zájmy nebo hledají ideální trh v rámci EU. Podle žebříčku 

největších finančních center (dále jen Global Financial Centres Index – GFCI) je Malta 

jedním z pěti nejrychleji vznikajících finančních center. V současné době je v tomto 

žebříčku na 76 místě.  

 

2.1.2 Ekonomika a právně – daňový systém 

Maltskou ekonomiku lze považovat za stabilní. Velmi pozitivně k tomu přispěl vstup 

Malty do EU. Stav výkonosti ekonomiky a její stability můžeme nejlépe zhodnotit 

pomocí makroekonomických ukazatelů. Mezi nejvýznamnější ukazatele patří existence 

ekonomického růstu země a vývoj inflace. Z dlouhodobého hlediska dosahovala Malta 

velmi dobrých výsledků ekonomického růstu. V poslední deseti letech je možno 

pozorovat pouze jediný propad, který byl způsoben vznikem ekonomické krize, která 

začala přibližně v roce 2007 ve Spojených státech Amerických. Tato krize postupně 

přerostla v globální ekonomickou krizi, jejíž následky trvají až dodnes. Podle níže 

uvedeného grafu ekonomického růstu Malty za několik předchozích let jsou evidentní 

výše uvedené poznatky. Ekonomického poklesu dosahovala pouze v roce 2009 díky 

světové finanční krizi. Nutno ale říct, že v posledních pěti letech dosahuje průměrně  
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2 – 2,5% ekonomického růstu, což je s porovnáním s ostatními státy EU na velmi dobré 

úrovni.  

 

 

Graf 1: Vývoj meziročního HDP na Maltě ve sledovaném období – vlastní zpracování (Zdroj: (33)) 

 

Následky světové ekonomické krize je možné poznat i na ukazateli inflace. Největšího 

poklesu dosáhla Malta v roce 2007, který byl zároveň následován rapidním nárůstem 

dalšího roku 2008. V současné době došlo k ustálení a ukazatel inflace se pohybuje 

kolem 1 – 3%. V podmínkách evropského trhu lze považovat tuto situaci za stabilní.  

 

 

Graf  2: Vývoj meziroční inflace na Maltě ve sledovaném období – vlastní zpracování (Zdroj: (33)) 
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Pro posouzení ekonomické situace země je třeba zmínit několik dalších ukazatelů. Míra 

nezaměstnanosti v roce 2014 byla na úrovni 5,6%, veřejný dluh 71% HDP. Celkové 

zadlužení Malty se dlouhodobě pohybuje okolo 60% HDP, ale podle prognózy 

Evropské komise by mělo postupně klesat. (32) 

 

Maltský právní systém je kombinace práva angloamerického a kontinentálního. Většina 

obchodních zákonů a zákonů o společnostech vychází z britského modelu doplněného 

podle místních požadavků. V některých případech se právní řád odkazuje na anglického 

obyčejové a zvykového práva. Systém soudnictví je nezávislý na výkonné moci  

i parlamentu a využívá operativní systém oddělených pravomocí. Jedná se  

o dvouúrovňový systém, který je složen ze soudu první instance (předsedá mu soudce 

nebo smírčí soudce) a odvolacího soudu. (24) 

 

Bankovní sektor je pilířem celkové odolnosti maltské ekonomiky, což vyplývá z výroční 

zprávy její centrální banky (Central bank of Malta). V posouzení stability bankovního 

systému lze vyzdvihnout fakt, že se Malta umístila na 14 místě v celosvětovém žebříčku 

sestavovaném podle World Economic Forum. Regulátorem finančního trhu včetně bank 

a investičních společností je na Maltě MFSA (dále jen Malta Financial Services 

Authority). Celý finanční sektor je tedy pod dohledem Centrální banky Malty a MFSA. 

Mezi nejznámější působící bankovní domy na Maltě jsou – Deutsche Bank (Malta) 

Limited, Erste Bank (Malta) Limited, HSBC Bank Malta plc, Raiffeisen Malta Bank 

plc, Volksbank Malta Limited. Je tedy nutno říct, že se Maltský bankovní systém 

vyznačuje vysokou stabilitou a prestiží, tudíž splňuje podmínky pro výběr země jako 

offshore oblast.  

 

Daňová soustava se v Maltském daňovém systému příliš neliší od ČR. Je rozdělena na 

přímé a nepřímé daně. Přímé daně zahrnují příjmy firem, příjmy samostatně 

výdělečných osob, příjmy zaměstnanců, kapitálové příjmy. Zdanění příjmů PO je pro 

zisky rezidentních i nerezidentních firem ve výši 35%, ale v některých případech lze 

tuto sazbu snížit na základě určitých podmínek až na 5%. Efektivní sazba daně na  

Maltě se pohybuje v rozmezí od 0% do 6,25%. Daňové úlevy jsou poskytovány  

například v souvislosti se SZDZ. Malta podepsala a ratifikovala 62 SZDZ.  
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Zdanění příjmů FO je progresivní a příjmy podléhají dani v maximální výši 35%. 

Manželé mohou požádat o společné zdanění. (33) 

 

Tab. 3: Sazbě daně z příjmů FO na Maltě (Zdroj: (34)) 

Sazba daně (%) Základ daně (EUR) 

0 Do 8 500 

15 8 501 – 14 500 

25 14 501 – 19 500 

35 19 501 a více 

 

Nejvýznamnější nepřímá daň – daň z přidané hodnoty byla zvýšena z 15% na 18%. 

Snížené sazby DPH jsou na Maltě dvojího typu, a to 5% a 7% na vybrané zboží. (33) 

 

2.1.3 Možnosti daňového zvýhodnění 

Podle uvedené analýzy daňového systému na Maltě vzniká otázka, zda je Malta 

vhodným místem využitelným pro provádění daňové optimalizace. Tuto skutečnost 

podporuje především výše sazby daně z příjmů v enormní výši 35%. Jak již bylo 

uvedeno, tato sazba lze velmi efektivně snížit až na hranici 5%. Snížení se provádí 

pomocí tzv. systému daňových refundací, který je na Maltě uplatňován od roku 2007. 

Následně po vstupu Malty do EU je možnost využití výhod z členství především 

prostřednictví unijního práva (např. direktivy odstraňující překážky volného trhu), dále 

možnost čerpaní výhod z podepsaných SZDZ. Maltskou republiku lze v nynější době 

považovat spíše za onshore oblast. Je to dáno především velmi vysokou sazbou daně 

z příjmů a nespočtu daňových pobídek poskytnutých na základě splněných podmínek.  

 

Systém daňových refundací na Maltě 

Na Maltě existoval do roku 2007 tzv. International Trading Company režim, který 

spočíval v systému daňových náhrad za rozdělené dividendy akcionářům. Na základě 

stížnosti Evropské komise, která tento systém shledala jako porušení práva EU, byl 

zaveden systém daňových refundací. Tento systém byl plně implementován do 

tuzemského zákona o dani z příjmů.  
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Principem systému je vrácení daně z příjmů z dividend zpět akcionářům na základě 

splněných podmínek: (35) 

- založení společnosti na Maltě (nejčastější typ Private Limited Liability  

company – Ltd.),  

- minimální výše základního kapitálu je 1250 EUR, splaceno minimálně 20%, 

- musí být jmenován místní tajemník, 

- sídlo musí být na Maltě, 

- jednatel může být kdokoliv z celého světa,  

- povinnost podání daňového přiznání, 

- povinnost vést účetnictví, povinnost auditu, 

- nominee služby jsou uznávány.  

 

Mezi další podmínky patří povinnost minimálně jednoho maximálně padesáti  

akcionářů, minimálně jeden ředitel, minimálně jednoročně konaná valná hromada. (36) 

 

Legislativní změny určují nové typy náhrad a eliminují získání zvláštního statutu pro 

vrácení peněz. Nový systém opravňuje rezidentům i nerezidentům akcionářům 

společností registrovaných na Maltě získat jednu z náhrad – náhradu 6/7 z maltské daně, 

náhradu 5/7 z maltské daně, náhradu 2/3 z maltské daně, plnou náhradu daně.  

Systém umožňuje náhrady daně rozšířit na zahraniční maltské dceřiné  

společnosti. Nejvíce uplatňovaný je systém náhrady 6/7 z maltské daně. Náhrada lze  

získat, pokud se jedná o příjem z dividend získaný ze zahraničního účtu  

(dále jen Foreign Income Account – FIA) na Maltský daňový účet (dále jen Maltese 

Taxed Account – MTA). (35) 

 

Náhrada probíhá po podání žádosti akcionářů na příslušné úřady, není tedy automatická. 

Níže uvedený příklad prezentuje systém zdanění a náhradu (refundaci akcionářům) 

společnosti na Maltě. Kdyby se jednalo o příjmy ze zahraničí, tržby společnosti by se 

danily příslušnou sazbou státu, kde společnost působí. Jelikož Malta aplikuje jednu 

z nejvyšších sazeb dani z příjmu v porovnání s celou Evropou, jeví se jako velmi 

výhodný prostředek daňové optimalizace pro zahraniční společnosti, které chtějí tyto 

výhody využít. Systém je nejlépe využitelný prostřednictvím holdingu, kdy dceřiné 
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společnosti zasílají dividendy své mateřské společnosti se sídlem na Maltě, která 

využívá těchto pobídek. Zdanění holdingových dceřiných společností podnikající 

v některém z jiných členských států EU lze plně eliminovat možným využitím unijního 

práva (př. direktivy EU o odstranění překážek volného trhu). 

 

Tab. 4: Princip náhrady 6/7 z maltské daně – vlastní zpracování (Zdroj: (35)) 

Společnost XY, Ltd. (tis. EUR) 

Tržby 100 

Daň z příjmů (sazba 35%) 35 

Disponibilní příjem po zdanění 65 

  

Akcionáři  

Dividendy 65 

Daň z dividend (35%) 22,75 

Náhrada 6/7 z maltské daně 19,5 

Příjem akcionáře po refundaci 61,75 

Efektivní sazba daně (5%) 3,75 

 

ČR má podepsanou SZDZ s Maltou. Podle článku 10 (Dividendy) této smlouvy je 

možné při převodu dividend z rezidenta ČR na rezidenta Malty možné uplatnit výši 

srážkové daně 5%. Daňové zvýhodnění lze čerpat i u dalších pasivních příjmů. Článek 

11 (Úroky) stanoví povinnost zdanit převod úroků pouze ve státě rezidence, článek 12 

(Licenční poplatky) váže poplatníky zdanit převod licenčních poplatků srážkovou daní 

ve výši 5%. Tyto možnosti jsou ovšem podmíněny eliminací vzniku stálé provozovny 

na území státu zdroje (tedy ČR). V případě jejího vzniku by byla použita plná výše 

srážkové daně 15%, která se na tyto příjmy váže. Daňový poplatník má možnost využít 

SZDZ nebo unijního práva. Výběr závisí především na kvalitě provádění mezinárodního 

daňového plánování a zhodnocení všech uvedených faktorů. Při uplatnění výše 

uvedených možností daňové optimalizace se tedy jeví jako nejlepší vhodná forma 

aplikace jejich kombinace. V SZDZ jsou také uvedeny podmínky mezinárodní výměny 

informací při výběru daní v obou zemích.  
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2.1.4 Shrnutí 

Zvolení Malty jako vhodné oblasti pro mezinárodní daňové plánování spočívající 

především v možnosti čerpání široké škály prostředků daňové optimalizace je zřejmá. 

Země nabízí spoustu daňových pobídek pro podniky, které hledají nové trhy a snaží se 

minimalizovat daňové náklady. Poskytováním nespočtu daňových pobídek láká do své 

země investory a hlavně kapitál. Díky tomu si buduje místo velmi atraktivní destinace 

vhodné pro výběr země jako offshore nebo onshore oblast. 

 

Tab. 5: Výhody a nevýhody Maltské republiky – vlastní zpracování  

Výhody Nevýhody 

Členem EU od roku 2004 Vysoká sazba daně z příjmů PO 

Rozvinutá infrastruktura Vysoká sazba daně z příjmů FO 

Rozvinutý bankovní systém Vyšší administrativní náročnost 

Stabilní politická situace Vedení účetnictví 

Velký počet uzavřených SZDZ Povinný audit 

Možnost refundace (náhrady zdanění)  

Angličtina úředním jazykem  

Využití unijního práva  

Image společnosti  

Poskytování nominee služeb  

Velmi rychle rostoucí finanční centrum  
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2.2 Panamská republika 

Panamská republika (španělsky República de Panamá, anglicky Republic of Panama) je 

ve své podstatě nejstarším daňovým rájem na světě. Příslušné zákony týkající se 

offshore oblasti zde byly přijaty před zhruba 80 lety. Leží na pomezí Jižní a Střední 

Ameriky. Na Panamském území se nachází Panamský průplav, který přináší do země 

velké množství finančních prostředků díky placeným mýtům od proplouvajících lodí.  

 

  

Obr. 5: Vlajka Panamské republiky (Zdroj: (37)) 

 

2.2.1 Charakteristika země 

Stejně jako většina karibských zemí byla Panama v minulosti pouze provincií. 

Nezávislost získala 3. 11. 1903. Panama má rozlohu přibližně 78 200 km
2
. Ve státě žije 

zhruba 3,5 milionů obyvatel. Úředním jazykem je španělština, v obchodním jednání je 

však velice rozsáhlý anglický jazyk. Základní měnou je panamská balboa a americký 

dolar. Struktura náboženského vyznání je následující – římští katolíci 80%, protestanti 

10%, muslimové 5%. Hlavní město se jmenuje Ciudad de Panamá. Panama se skládá 

z deseti provincií a tří tzv. comarek (území, kde podstatnou skupinu obyvatelstva tvoří 

původní indiánské kmeny). (38)  

 

Panamská republika je prezidentskou republikou dlouhodobě se stabilním režimem. 

Hlavním právním pramenem státu je Ústava, která byla novelizována v letech 1983 

(přímé volby prezidenta) a 1994 (zrušení armády). Hlavou a současně předsedou vlády 

je prezident republiky, který je společně s viceprezidentem volen na pětileté funkční 

období bez možnosti znovuzvolení. Od 1. července roku 2014 zastává funkci prezidenta 

republiky Juan Carlos Varela. Jelikož je prezident současně i předsedá vlády, disponuje 

výkonnou mocí. Má pravomoc jmenovat kabinet a guvernéry provincií. Kabinet má  
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16 členů, kteří zastupují výkonnou moc státu. V čele kabinetu stojí prezident  

a viceprezident. Zákonodárnou moc vykonává jednokomorové zákonodárné 

shromáždění (Asamblea Nacional). Poslanci jsou voleni na pětileté období v přímých 

volbách. Od roku 2009 byl stanoven počet poslanců na 71. V zemi funguje smíšený 

volební systém – 45 poslanců je voleno poměrným systémem a 26 poslanců je voleno 

většinovým systémem. (39) 

 

Žebříček největších finančních center, který je uváděn podle GFCI přiřazuje Panamské 

republice v současnosti 49 místo. Hodnocení Panamy podle GFCI je ve srovnání 

s analyzovanými státy nejlepší. Je to způsobeno především díky pevnému napojení 

Panamy na americký trh. Velmi důležitým měřítkem je také vlastnictví Panamského 

průplavu a největší registr lodí na světě ze všech finančních center. Své místo v pořadí 

indexu hraje také dlouhodobá působnost Panamy jako finanční a offshore centrum.  

 

2.2.2 Ekonomika a právně – daňový systém 

Panama si v rámci celé Latinské Ameriky udržuje přední postavení a je nejrychleji 

rostoucí ekonomikou ve Střední Americe.  Panamská ekonomika je velmi výrazně 

orientována na poskytování služeb (Panamský průplav, kontejnerová přeprava, 

registrace lodí, turistika, Mezinárodní bankovní centrum, Volná zóna obchodu Colón – 

bezcelní oblast). K výrazné hospodářské stabilitě přispívá měnová stabilita vyplývající 

z používání dolaru jako jedné z národních měn. Panama dosahuje nadprůměrného 

ekonomického vývoje ve srovnání s jinými zeměmi Střední Ameriky. Díky velmi dobré 

ekonomické situaci byla Panama stát, který zaznamenal v době hospodářské krize 

v letech 2008/2009 ekonomický růst na úrovni 2,4%. Zvláště pozitivní situací lze 

považovat ekonomický růst v letech 2011 a 2012, kdy přesáhl úroveň 10%. Panama je 

značně přitažlivá oblast především kvůli používání dolaru jako národní měny, liberální 

obchodní zákony a poskytování výhodných daňových podmínek. Centrum panamského 

finančního systému je tzv. Mezinárodní bankovní centrum, které přispívá do HDP 

zhruba 11%. Velmi výhodné podmínky jsou důvodem založení poboček zahraničních 

bank. V Panamě funguje také mezinárodní obchodní burza (Bolsa de Valores  

de Panamá). Ročně projde přes tyto finanční instituce přibližně 2,5 – 3,5 mld. 

amerických dolarů (dále jen USD). (40)  
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Graf  3: Vývoj ekonomiky v Panamské republice – vlastní zpracování (Zdroj: (40)) 

 

Stabilní ekonomická situace v Panamě přispívá k nízké nezaměstnanosti v zemi. 

V poslední pěti letech měla klesající tendenci. V současné době se pohybuje kolem 4%. 

Vývoj inflace měl také klesající charakter a nyní se nachází u hranice 3%. Dobrá 

hospodářská a finanční situace země přispěla velkým přínosem k redukci zahraničního 

dluhu (% z HDP), který klesl od roku 2009 do roku 2014 z 61% na 23,6%.  

 

Panama je i přes určitý vliv angloamerického práva země s kontinentálním právním 

systémem. Mezi základní právní prameny patří ústava, občanský a obchodní zákoník. 

(24). 

 

Funkci centrální banky v bankovním systému Panamy tvoří Banco Central de Panama. 

Panamě se někdy říká také bankovní centrum, je to dáno výhodnými podmínkami pro 

založení banky. Existuje zde asi 110 poboček zahraničních bank. V poslední době došlo 

k zavedení reforem peněžnictví země. Cílem je řešit strukturální problém bankovního 

sektoru, především v oblastech administrativy, bankovního dohledu, přístupu k úvěrům, 

nákladovosti informačních systému. Byly přijaty zákony k transformaci finanční 

soustavy (zákon proti praní špinavých peněz, zákon o bankách a finančních skupinách).   
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Daňový systém Panamy prošel od roku 2010 procesem zavádění nových daňových 

reforem, které byly zaváděny do tuzemských zákonů až do roku 2014. Docházelo 

především ke snižování daní z příjmů PO. Za zdanitelné příjmy se v Panamské 

republice považují pouze příjmy, které pocházejí z jejich zdrojů. V důsledku aplikace 

daňových reforem byla daňová sazba PO snížena v roce 2010 z 30% na 27,5%  

a v roce 2011 došlo ke snížení až na 25%. V současné době je daň z příjmů PO ve  

výši 25%. Pokud je podnik vlastněn z více než 40% kapitálu vládou Panamy,  

je tento podnik nucen platit daň z příjmů PO 30%. Výpočet daní je následující  

(zdanitelný příjem x daňová sazba). V roce 2011 došlo k zavedení předčasné měsíční 

daně z příjmů tzv. MITA. Všechny PO jsou povinny odvádět daň z příjmů každý  

15. den měsíce v hodnotě 1% zdanitelných příjmů předchozího měsíce. Daň z přidané 

hodnoty je v Panamě označena jako ITBMS. Od roku 2010 stoupla výše sazby z 5% na 

7%. Vyšší procento dani z přidané hodnoty se aplikuje na alkoholické nápoje (10%) 

nebo tabák (15%). Daň z příjmů FO je na Panamě progresivní. Výše jednotlivých sazeb 

je uvedena v následující tabulce. (41) 

 

Tab. 6: Sazbě daně z příjmů FO v Panamské republice (Zdroj: (42)) 

Sazba daně (%) Základ daně (USD) 

0 Do 11 000 

15 11 000 – 50 000 

25 50 000 a více 

 

2.2.3 Možnosti daňového zvýhodnění 

Panamská republika podnikla v minulosti mnoho kroků k tomu, aby se rozvíjela jako 

atraktivní finanční centrum. Tyto činnosti byly provedeny především proto, aby byla 

Panama vyškrtnuta ze seznamu typických daňových rájů se seznamu OECD. Mezi 

uvedené kroky patří zejména podepsané mezinárodní smlouvy – Mezinárodní úmluva 

proti praní špinavých peněz a financování terorismu, SZDZ s ČR a mnoha dalšími státy. 

Přesto však můžeme považovat Panamu za oblast (v současné době na pomezí onshore 

a offshore oblasti), která poskytuje spoustu výhod. Jsou to především daňová 

optimalizace a anonymita vlastnictví. Mezi daňově zvýhodněné subjekty patří banky, 
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nadace, výhody spočívající v evidenci lodí v registru lodí a možnosti založení non-

rezidentní společnosti, která nezdaňuje příjmy dosažené v zahraničí.  

 

Založení bank nebo jejich poboček na území Panamy je výhodné hlavně díky možnosti 

těžit ze speciálního daňového režimu prostřednictvím získání licence v místě registrace. 

Panamský národní bankovní výbor (National Banking Commission) umožňuje 

poskytnutí tři typu licencí – všeobecné, mezinárodní a zvláštní. Podle typu licence pak 

mohou tyto bankovní instituce poskytovat své služby komukoli nebo jen omezenému 

okruhu osob. Nadace v Panamě fungují jako forma PO s rysy trustu. Nadace je 

nezávislým fondem nebo majetkem, který se stává na základě určitých podmínek 

autonomní a získává právní subjektivitu. Hlavním zaměřením nesmí být obchodní 

činnost. Nadace se využívají především pro ochranu majetku. Panama je známá hlavně 

díky možnosti registrace lodí v místním registru. Jak již bylo zmíněno tento registr, patří 

mezi největší na světě. (24, str. 304-307) 

 

Mezi přední možnosti daňového zvýhodnění patří možnost založení tzv. non-rezidentní 

společnosti (Non-resident company), která je upravena podle zákona o mezinárodních 

obchodních společnostech (International Business Companies Ordinance). Zkrácený 

název je IBC. Název založené společnosti tedy musí obsahovat na konci zkratku IBC 

nebo v případě použití španělského názvu sociedad anonima (dále jen SA). Společnost 

je tedy v Panamě vedena jako nerezidentní a nemůže provozovat jakoukoli činnost na 

území Panamy. Základní popis společnosti je následující: 

 minimální 3 ředitelé (pouze FO), 

 minimální splacený kapitál 1 USD (maximálně 10 000 USD), 

 minimální roční paušální poplatek státu je 250 USD, 

 minimální jeden akcionář (2 upisovatelé), 

 veřejný rejstřík jednatelů, akcionářů (uznání nomiee služeb), 

 není povinnost vedení účetnictví ani auditu společnosti,  

 musí být stanoven ředitel společnosti,  

 není nutnost pořádání valné hromady na území Panamy, 

 nutnost vedení sídla společnosti na Panamě, 

 povinnost registrovaného agenta. (43) 
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Hlavní výhodou založení tohoto typu společnosti je vyloučení zdanění na Panamském 

území, zároveň nejsou ukládány žádné daně na příjmy ze zahraničí. Společnost nemusí 

splatit základní kapitál. Ředitelé a akcionáři společnosti mohou být libovolné 

národnosti. Veškerá dokumentace účetnictví může být uložena v jakémkoli státě  

a hospodářské výsledky nemusí být předkládány panamským úřadům. (44) 

 

Od 1. 1. 2014 je v platnosti SZDZ podepsaná mezi ČR a Panamskou republikou. 

Aplikací smlouvy je možné využít některých daňových zvýhodnění, mezi které patří 

zejména dividendy (článek 10), úroky (článek 11) a licenční poplatky (článek 12). 

Smlouva stanovuje maximální možnou sazbu zdanění v případě převodu pasivního 

příjmu z rezidenta jednoho smluvního státu na rezidenta druhého smluvního státu. 

Převod dividend nesmí překročit výši srážkové daně 10%, převod úroků 5% (v případě 

banky), 10% ve všech ostatních případech, převod licenčních poplatků 10%. Tyto 

maximální výše srážkové daně uplatněné ve státě zdroje jsou podmíněny vznikem stálé 

provozovny. Jestliže vznikne ve státě zdroje společnosti stálá provozovna, převod 

pasivních příjmů podléhá srážkové dani podle tuzemského zákona (například při 

převodu z ČR do Panamy by se jednalo o výši 15% srážkové daně). SZDZ rovně 

obsahuje podmínky výměny informací mezi ČR a Panamskou republikou.  

 

2.2.4 Shrnutí 

Panama se svou vysoko rostoucí ekonomikou udržuje výsadní postavení mezi státy 

v oblasti Latinské Ameriky. Jako offshore oblast působí spousty let a je považována za 

nejstarší daňový ráj na světě.  Velkou výhodou tohoto státu je vlastnictví Panamského 

průplavu, který přináší do státního rozpočtu velký obnos finančních prostředků. Díky 

tomu si udržuje výsadní postavení v registraci lodních plavidel po celém světě. Registr 

lodí, který je v Panamě provozován, patří mezi největší na světě. V poslední letech zde 

došlo k vlně daňových a bankovních reforem, které vedly k celkové stabilitě fiskální  

a měnové politiky státu. Panama poskytuje mnoho pobídek pro zakládání  

non-rezidentních společností. Tyto výhody lze také čerpat prostřednictvím založení 

nadací nebo bank. Velkou doménou jsou především anonymita vlastnictví, daňová 

optimalizace, nízké paušální poplatky a další. Shrnutím všech uvedených podnětů lze 

říci, že je Panama velmi dobře využitelná jako daňová ráj.   
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Tab. 7: Výhody a nevýhody Panamské republiky – vlastní zpracování  

Výhody Nevýhody 

Politická a ekonomická stabilita Vzdálenost destinace 

Nulové zdanění příjmů ze zahraničí  Absence angličtiny jako úředního jazyku 

Významné finanční centrum  

Nízké poplatky na vedení společnosti  

Administrativní náklady   

Nominee služby   

SZDZ s ČR  

Bezcelní Zóna volného obchodu Colón  

Základní měna dolar  

Anonymita a ochrana soukromí  

Akcie na doručitele  
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2.3 Marshallovy ostrovy 

Marshallovy ostrovy (marshallsky Aolepān Aorōkin M̧ajeļ, anglicky Republic of the 

Marshall Islands) jsou tichomořským státem, který se rozkládá v Mikronésii, ve střední 

části Tichého oceánu přibližně o rozloze 181 km
2
. Rozkládají se 4400 km jihovýchodně 

od Japonska, 3000 km severovýchodně od Papuy-Nové Guineje, 4900 km východně od 

Filipín, 4800 km severně od Nového Zélandu, 3800 km jihozápadně od Havaje. 

Marshallovy ostrovy jsou nejklasičtějším příkladem daňového ráje, který poskytuje 

minimální zdanění a anonymitu vlastnictví. (45) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Vlajka Marshallových ostrovů (Zdroj: (46)) 

 

2.3.1 Charakteristika země 

Marshallovy ostrovy byly prohlášeny autonomní republikou 1. května 1979. 

Suverénním státem se ovšem staly až podpisem Dohody o volném přidružení se 

Spojenými státy v roce 1986. Dohoda byla novelizována v roce 2004. Jsou také členem 

OSN od roku 1991. Na Marshallových ostrovech žije necelých 70 000 obyvatel a více 

než polovina v hlavním městě. Jedná se o velmi civilizovaný stát, kde gramotnost 

přesahuje 94%, což je v tomto regionu velice nadprůměrná míra. (45) 

 

Celkové administrativní členění se skládá z 29 atolů (korálový kruhovitý útes, který 

obklopuje lagunu) a 5 osamocených ostrovů –  Jabat, Jemo, Kili, Lib, Mejit. Úředními 

jazyky jsou marshallština a angličtina. Národnostní složení na ostrovech je Marshallese: 

92,1%, smíšení Marshallese: 5,9%, ostatní. 2%. Hlavní město se jmenuje Majuro. 

Oficiální peněžní jednotka je americký dolar (USD). Nejvíce osídleny jsou atoly Majuro 

a Ebeye. Na odlehlejších ostrovech je už osídlení minimální. Věřící patří mezi křesťany 

– 90% protestanti, 8% katolíci. Obranu ostrovů zajišťuje armáda Spojených států. (47) 
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Politický systém na Marshallových ostrovech je kombinace prezidentského  

a parlamentního systému. Hlavou státu je prezident, který stojí jak v čele státu, v čele 

vlády a také v čele prezidentského kabinetu. Prezident je volen Nitijelou a zároveň 

jmenuje ministry se souhlasem Nitijely. Prezidentem je od 3. 1. 2012 Christopher 

Jorebon Loeak. Stejně jako v ČR je parlament dvoukomorový – dolní komora se na 

nazývá Nitijela a horní Iroij. Nitijela je složena z 33 senátorů a Iroij z 12 kmenových 

vůdců. Funkční období parlamentu je čtyřleté. Volit může každý občan starší 18 let. 

(48) 

 

2.3.2 Ekonomika a právně – daňový systém 

Ekonomika na Marshallových ostrovech je velmi malá, izolovaná a vysoce závislá na 

vnější pomoci. K velkému růstu HDP až na úroveň 5,9% došlo v roce 2009, což bylo 

způsobeno navýšením rybolovu a výroby kokosového oleje. Naproti tomu hned další 

rok došlo k radikální poklesu. Tato redukce byla způsobena investicemi do 

infrastruktury. V roce 2012 došlo dokonce k deflaci, která byla výsledkem tlumení 

světových cen komodit. Do budoucna se očekává mírný ekonomický růst i mírná 

úroveň inflace.  

 

 

Graf  4: Vývoj ekonomiky na Marshallových ostrovech – vlastní zpracování (Zdroj: (49)) 
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Marshallovy ostrovy mají omezený počet možností, jak zvyšovat svou úroveň 

ekonomického růstu. Nejčastější investice jsou prováděny do infrastruktury na 

ostrovech. V posledních letech nejčastěji do výstavby letišť. Ke zvyšování příjmů 

dochází také především díky turismu. Je nutné nastavit stabilní ekonomický růst na 

ostrovech a vytvořit stabilizační fondy na zajištění stabilní ekonomické situace. 

Negativním jevem je vysoký vnější dluh, který tvoří zhruba dvě třetiny HDP. Tento 

dluh se bude v následujících letech snižovat. Bude to zapříčiněno hlavně podporou ze 

strany Spojených států amerických.  

 

Právní systém je směs amerických a britských modelů vlády. Ústava Marshall byla 

podepsaná v roce 1979. Je spravován soudy, kde jsou soudci jmenováni přímo vládou. 

Soudní systém je složen z místních soudců prvního stupně. Rights Court Traditional je 

soud, který rozhoduje ve věcech majetkových a Hight Court rozhoduje ve věcech 

námořní jurisdikce. Ve všech případech lze podat odvolání u Nejvyššího soudu. (50) 

 

Vzhledem k tomu, že Marshallovy ostrovy používají americký dolar jako svou měnu, 

neexistuje zde žádná centrální měnová autorita. Na ostrovech působí dvě banky.  

Bank of Guam, která já komerční americkou bankou a domácí obchodní banka - Bank 

of the Marshall Islands. Bank of the Marshall Island je kontrolována podle zákonů 

Marshallových ostrovů. Majoritním vlastníkem je vláda. Obě banky mají pobočky 

v hlavním městě Majuro a atolu Ebeye. (51) 

 

Daňový systém je na Marshallových ostrovech založen na stejné bázi jako v ČR. Mezi 

hlavní zdroje příjmů do státního rozpočtu patří daň z mezd a platů, dovozní cla a daň 

z příjmů pro místní společnosti. Další aplikované daně jsou daň z nemovitostí (sazba 

3% z hrubých příjmů - § 116 tamního ZDP, část Income Tax), daň uvalena na hotely  

a jejich zařízení (8% z denní sazby za pokoj na hotelu - § 153 tamního ZDP, část 

Income Tax). Daň z příjmů FO je vybírána od všech zaměstnaných osob na ostrovech  

a má progresivní charakter. Sazba daně z příjmů FO je ve výši 8%, pokud se jedná  

o příjem ve výši do 10 400 USD, v případě příjmu nad 10 400 USD bude uvalena sazba 

12% (§ 103 tamního ZDP, část Income Tax). Zaměstnavatelé a zaměstnanci 

rezidentních společností na Marshallových ostrovech jsou povinni platit sociální 
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zabezpečení každé čtvrtletí. Celková daň z příjmů PO činí 80 USD, pokud hrubý příjem 

nepřesáhne 10 000 USD za rok, na příjem přesahující 10 000 USD za rok je aplikována 

sazba 3% z hrubého příjmu (§ 109 tamního ZDP, část Income Tax). (52) 

 

2.3.3 Možnosti daňového zvýhodnění 

Marshallovy ostrovy, které působí jako čistě offshore oblast, převzaly a implementovaly 

do své právní úpravy zákon o mezinárodních obchodních společnostech (International 

Business Companies Ordinance). Získání daňových výhod tudíž lze čerpat 

prostřednictvím založení společností IBC, Ltd. Tato společnost je z pohledu daňových 

úřadů na Marshallových ostrovech brána jako nerezidentní, a tudíž nezdaňuje žádné 

příjmy pocházející ze zdrojů v zahraničí. Společnost zároveň nesmí podnikat a vyvíjet 

žádnou podnikatelskou činnost na území Marshallových ostrovů. Založení společnost 

IBC, Ltd. na Marshallových ostrovech musí splňovat následující podmínky: 

 sídlo musí být vedeno na Marshallových ostrovech,  

 musí být ustanoven minimálně jeden akcionář a jeden ředitel společnosti, k vyšší 

zachování úrovně anonymity je vhodné vybrat místního jednatele, 

 minimální základní kapitál není stanoven, při výši 50 000 USD základního 

kapitálu je na Marshallových ostrovech placen minimální paušální poplatek, 

 paušální poplatky ve výši 450 USD ročně, 

 možnost vydání akcií na doručitele (Bearer shares), 

 povinnost vedení účetnictví, není však potřeba vypracovávat daňová přiznání 

nebo předkládat a vykazovat účetní závěrky, audit společnosti není požadován, 

 valné hromady je možné konat kdekoli na světě. (53) 

 

Marshallovy ostrovy patří mezi přední offshore lokalitu, která je v poslední době velice 

oblíbená. Mezi největší výhody patří rychlost založení společnosti (založení nejpozději 

do 3 dnů), dokumentace je doručena do dvou pracovních dnů od založení společnosti, 

vydání akcií na doručitele, které jsou uznány po celém světě, vysoký standard firemní 

dokumentace (bezproblémové akceptování listin vydané touto jurisdikcí), není 

povinnost vykazovat účetnictví, registr firem je přístupný veřejnosti pouze částečně 

(obsahuje pouze údaje o jméně, datu a adrese společnosti, ředitelé a akcionáři nejsou 

zveřejněni), jurisdikce poskytující nejvyšší anonymitu. (54) 
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Stejně jako většina typických daňových rájů nemají Marshallovy ostrovy podepsané 

žádné SZDZ. Je to způsobeno hlavně aktivitou OECD v boji proti daňovým únikům. 

Vyspělé státy nejsou ochotny sjednávat SZDZ s typickými daňovými ráji, které 

aplikují preferenční daňový režim. Marshallovy ostrovy dosud sjednaly 14 smluv TIEA, 

z nichž některé z nich nejsou ještě v platnosti. Hlavním partnerem výměny informací 

v daňové oblasti jsou Spojené státy americké. Mezi Marshallovými ostrovy a ČR 

neexistuje žádná SZDZ ani TIEA.   

 

2.3.4 Shrnutí 

Atraktivita Marshallových ostrovů začala nabývat na významu v roce 1990, kdy zde byl 

přijat zákon International Business Companies Ordinance. Ostrovy se staly jednou 

z nejrespektovanějších offshore oblastí. Stabilita celé země je dána významnou 

podporou ze strany Spojených států amerických. Celková oblíbenost Marshallových 

ostrovů spočívá v poskytování minimálního zdanění z příjmů mimo jejich území pro 

nerezidentní společnosti a především ve vydání akcií na doručitele, které jsou 

majoritním prvkem ochrany a anonymity vlastnictví. Dalším pozitivem spojeným 

s vedením sídla na Marshallových ostrovech je vysoká úroveň tamní legislativy. 

 

Tab. 8: Výhody a nevýhody Marshallových ostrovů – vlastní zpracování  

Výhody Nevýhody 

Nulové zdanění příjmů ze zahraničí Obrovská vzdálenost destinace 

Politická stabilita Závislost na vyspělejších státech 

Dolar jako úřední měna Povinnost vedení účetnictví  

Angličtina jako úřední jazyk  Absence SZDZ s ČR 

Akcie na doručitele  

Anonymita vlastnictví  

Nízké paušální poplatky  
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3 NÁVRHY ŘEŠENÍ A VÝBĚR DAŇOVÉHO RÁJE 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na zdanění podnikatelského subjektu z ČR 

v daňovém ráji. Hlavními kritérii pro výběr jednoho z uvedených daňových rájů bude 

možnost využití daňové optimalizace a anonymity vlastnictví. Na základě analýzy  

a srovnání daňových rájů navrhnu nejvýhodnější možný proces zdanění vybrané 

společnosti ve všech destinacích a podle kritérií vyberu nejvýhodnější daňový ráj.  

 

3.1 Společnost ExaSoft Holding a.s. 

Společnost ExaSoft Holding a.s. působí na trhu od roku 2004. Ze začátku se zaměřovala 

na prodej výpočetní techniky a poskytování servisních služeb s názvem ComputerPoint. 

Roku 2008 došlo k transformaci společnosti na akciovou společnost a přejmenování na 

ExaSoft. V rámci své činnosti došlo k několika akvizicím a vzniku holdingu. Společnost 

ExaSoft Holding a.s. patří v současnosti mezi nejúspěšnější se rozvíjející IT společnosti 

v ČR a má za cíl se v nejbližší době dostat mezi tři největší společnosti v oboru. (55) 

 

Tab. 9: Vybrané finanční údaje o společnosti – vlastní zpracování (Zdroj: (56)) 

(V tis. Kč) 2011 2012 2013 

Aktiva 8 914 334 658 300 883 

Dlouhodobý majetek      51   53 500   53 185 

Vlastní kapitál 2 713     8 913   17 147 

Cizí zdroje 6 201 324 500 281 498 

Celkové tržby       11 087 527 608 964 845 

VH před zdaněním   880      7 725   10 216  

VH za účetní období   713      6 200     8 234    

 

Základní kapitál společnosti je 2 000 000,- Kč. Společnost sídlí v Karviná – Hranice. 

Předmětem podnikání společnosti je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského 

úvěru, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej 

chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické. (56) 
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Podle uvedené tabulky je zřejmé, že společnost dosáhla v roce 2012 rapidního zvýšení 

obratu a všech uvedených finančních údajů. Bylo to způsobeno provedenou akvizicí 

menších firem a vznikem holdingu. Společnost ExaSoft Holding a.s. jsem si vybral, 

protože splňuje několik důležitých podmínek pro uložení do daňového ráje a čerpání 

daňových výhod. Mezi tyto podmínky jsou zejména zahrnuty skutečnosti, že společnost 

nedosahovala v posledních letech ztráty z podnikání a dosahuje zisku v rámci několika 

milionů. V závislosti na výši počátečních a budoucích nákladů je vhodné, aby při 

převodu společnosti do daňového ráje dosahovala minimálně zisku dvou až tří milionů.  

 

Společnost ExaSoft Holding a.s. podléhá v ČR dani z příjmů PO ve výši 19%. Výplata 

dividend akcionářům je předmětem daně z příjmů FO podle § 8, na kterou se uplatňuje 

srážková daň ve výši 15%. Celkové daňové zatížení se tedy pohybuje na hranici 

31,15%. Vysoká úroveň odvedené daně je značným motivem společnosti pro převod 

sídla do daňového ráje za účelem daňové optimalizace. Dalším důvodem je možnost 

ochrany vlastnictví a určitého stupně anonymity. Tento fakt může být v dnešní době 

velmi zavádějící. Je to způsobeno především bojem organizací OECD, FATF, ale také 

EU proti daňovým rájům. Skrývání určitých informací může být důvodem ztráty důvěry 

ve společnost a odchodu některých klíčových zákazníků, což může výrazně snížit zisky. 

Z tohoto důvodu bude hlavním a rozhodujícím kritériem pro výběr daňového ráje 

možnost daňové optimalizace.  

 

3.2 Zdanění společnosti ExaSoft Holding a.s.  

V následující podkapitole se budu zabývat postupem zdanění společnosti ExaSoft 

Holding a.s. v ČR na Maltě, Panamě a Marshallových ostrovech. Hlavním cílem 

zdanění v jednotlivých daňových rájích bude minimalizace daňové zátěže. Důležitými 

faktory provádění daňové optimalizace jsou existence SZDZ mezi ČR a daňovým 

rájem, vznik stálé provozovny ve státě zdroje, možnost čerpaní výhod, které poskytuje 

EU v oblasti přímých daní, výměna informací prostřednictvím TIEA v případě, že 

neexistuje SZDZ a jednotlivé daňové pobídky a zvýhodnění ze strany daňových rájů. 

Na základě těchto podmínek lze efektivně snížit odvedenou daň. Při posuzování zdanění 

budu vycházet z finančních výsledků společnosti za rok 2013, jelikož účetní závěrka za 

rok 2014 dosud není zveřejněna v obchodním rejstříku. Dá se předpokládat, že se 
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společnost bude nadále rozvíjet a zvyšovat svoje tržby a čistý zisk a tím pádem dojde ke 

splnění výše uvedených požadavků pro převod do daňového ráje.  

 

3.2.1 Zdanění společnosti v ČR 

Společnost ExaSoft Holding a.s. je rezidentem ČR, tudíž zde má povinnost zdaňovat 

své celosvětové příjmy (§ 17 odst. 3 ZDP). Základ daně = výsledek hospodaření před 

zdaněním PO (§ 23 ZDP) je rozdíl příjmů, které jsou předmětem daně a výdajů 

společnosti. Do základu daně se nezahrnují příjmy, které nejsou předmětem daně nebo 

jsou příjmy osvobozené od daně. Základ daně se dále upravuje o zákonem povolené 

zvyšující nebo snižující položky (§ 20, § 23 odst. 3 písm. a, b, c, § 23 odst. 4 ZDP) nebo 

vynětím základu daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f odst. 1 ZDP). Od základu daně lze 

rovněž odečíst položky odčitatelné od základu daně (§ 34 ZDP). Ze základu daně je 

vypočtena daň ve výši 19% (§ 21 odst. 1 ZDP). Vypočtená daň lze snížit pomocí 

uplatnění slevy na dani (§ 35 ZDP) nebo zápočtem daně v zahraničí (§ 38f odst. 7 

ZDP). Výsledná daň je odečtena od výsledku hospodaření před zdaněním a společnosti 

vznikne disponibilní příjem (výsledek hospodaření za účetní období). Společnost 

ExaSoft Holding a.s. neprovozuje žádné aktivity v zahraničí, tudíž nebude  

uplatňovat vynětí nebo zápočet příjmů ze zahraničí. Rozhodnutím valné hromady 

společnosti o výplatě dividend vznikne daňová povinnost akcionářům z tohoto příjmu  

(§ 8 odst. 1 písm. a ZDP) ve výši 15% (§ 16 ZDP).   

 

Tab. 10: Zdanění společnosti v ČR – vlastní zpracování  

(V tis. Kč) Zdanění 

VH před zdaněním 10 216 

Sazba 19% ze ZD   1 942 

VH za účetní období   8 274 

Výplata 100% zisku ve formě dividend v rámci ČR   8 274 

Sazba 15% srážkové daně ze ZD   1 242 

Disponibilní příjem akcionáře   7 032 

Celkově zaplacená daň   3 184 

Efektivní sazba daně (%) 31,166 
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Výsledek hospodaření za účetní období se trochu liší od původně uvedené tabulky při 

představování společnosti. Je to způsobeno absencí zvyšujících a snižujících položek 

základu daně, které nejsou v účetní závěrce společnosti uvedeny. V další části 

diplomové práce tedy nebudu brát tyto položky v úvahu a zaměřím se pouze na 

minimalizaci daňové zátěže, která bude probíhat formou výplaty dividend.  

 

3.2.2 Zdanění společnosti v Maltské republice 

Využití daňových výhod lze získat na základě splnění podmínek, které jsou uvedeny 

v analytické části diplomové práce. Společnost ExaSoft Holding a.s. tedy musí založit 

novou společnost a registrovat své sídlo na Maltě. Vzniklá mateřská společnost se bude 

jmenovat například XY, Ltd. a stává se rezidentem Malty. Nově vytvořený holding tedy 

provádí své podnikatelské aktivity na území ČR a na Maltě má vedeno pouze sídlo. 

Mateřská společnost vlastní 100% podíl ve svých dceřiných společnostech. Úspěšnou 

eliminaci zdanění příjmů ve výši 35% na Maltě je možné provést prostřednictvím 

systému daňových refundací. V ČR bude holding nadále podroben dani z příjmů PO ve 

výši 19%. Provedení daňové optimalizace bude tedy nejvýhodnější zamezením nebo 

snížením zdanění při výplatě dividend ve státě zdroje. V této situaci lze využít dvou 

možných řešení – aplikace SZDZ nebo čerpání výhod z členství v EU.  

 

Aplikace SZDZ  

Článek 10 bod. 1 (Dividendy) SZDZ mezi ČR a Maltskou republikou umožňuje zdanění 

dividend vyplácené rezidentem ČR (společnost ExaSoft Holding a.s.) rezidentu Malty 

(XY, Ltd.) ve výši maximálně 5%. V tomto případě by se jednalo o výraznou daňovou 

úsporu a efektivní sazba daně by se snížila přibližně o 8,1%. Toto zvýhodnění však není 

možné použít v případě, když společnosti vznikne ve státě zdroje stálá provozovna 

(článek 10 bod 3 a 4 SZDZ). Článek 5 bod. 2 a 3 (Stálá provozovna) SZDZ mezi ČR  

a Maltskou republikou stanovuje vznik stálé provozovny při poskytování služeb po 

jedno nebo více období přesahující v úhrnu šest měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním 

období. Jelikož společnost ExaSoft Holding a.s. provozuje své podnikatelské aktivity 

v ČR po celý rok, vzniká ji ve státě zdroje stálá provozovna. Z tohoto hlediska je 

aplikace SZDZ zcela nevyužitelná, protože by došlo ke stejnému daňovému efektu jako 

v případě výplaty dividend v ČR. (57) 
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Čerpání výhod z členství v EU 

EU se dlouhodobě snaží o zamezení překážek v rámci vnitřního trhu, a proto poskytuje 

podnikatelským subjektům z členských státu různé výhody. V případě zamezení 

zdanění vyplácených dividend v rámci holdingu se jeví jako velmi účelné použití 

některé ze směrnic odstraňující překážky volného trhu. Konkrétně se jedná  

o Směrnici Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států. Tato směrnice umožňuje osvobození srážkové 

daně při výplatě dividend mezi dceřinou a mateřskou společností ve státě zdroje za 

předpokladu splnění určitých podmínek: 

 mateřská společnost drží minimálně 10% podíl v dceřiné společnosti,  

 délka držby podílu musí být minimálně 12 měsíců,  

 příjemcem musí být skutečný vlastník (mateřská společnost), 

 příjemce má některou z právních forem obdobné české akciové společnosti nebo 

společnosti s ručením omezeným, 

 příjemce podléhá obdobné dani z příjmů jako v ČR,  

 povinnost získání potvrzení o daňovém rezidentství příjemce platby – daňový 

domicil. (58) 

 

Společnost XY, Ltd. splňuje všechny z uvedených podmínek. Drží 100% podíl ve svých 

dceřiných společnostech, délka držby podílu lze na základě určitých předpokladů 

považovat také za splněnou. Při převodu dividend s ČR na Maltu je příjemce skutečný 

vlastník neboli společnost XY, Ltd. a podléhá přímo uvedené maltské dani ve směrnici  

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských 

států (čl. 2 písm. a) bodu iii)). Právní forma společnosti Ltd. je obdobou české akciové 

společnosti. Daňový domicil a jeho potvrzení získá společnost XY, Ltd. při založení na 

Maltě. Využitím unijního práva můžeme tedy dosáhnout výrazné minimalizace daňové 

zátěže, a proto se bude společnost XY, Ltd. držet právě tohoto právního institutu.  

 

Průmět směrnice v ZDP 

Výplata dividend je předmětem srážkové daně podle § 36 odst. 1, písm. b, bod. 1 ZDP. 

ČR implementovala znění směrnice do tuzemského ZDP v § 19, který upravuje 

osvobození od srážkové daně ve státě zdroje v případě výplaty podílu na zisku dceřinou 
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společností (rezident ČR) mateřské společnosti (§ 19 odst. 1, písm. ze, bod 1. ZDP). 

Podmínky osvobození jsou uvedeny v § 19 odst. 3 ZDP (právní forma společnosti, 

získání daňového domicilu v členském státě EU, podrobení obdobné dani uvedené 

v právní předpisu EU, minimální podíl, délka držby podílu, obdoba české společnosti 

s ručením omezeným nebo akciové společnosti). Při založení společnosti na Maltě může 

být zavádějící pouze podmínka minimální držby podílu v dceřiné společnosti v délce  

12 měsíců. Podle § 19 odst. 4 ZDP je možné tuhle podmínku splnit až dodatečně.  

V případě nesplnění musí podnikatelský subjekt zpětně dodanit nabyté příjmy. Dále 

nesmí být podle § 19 odst. 11 ZDP mateřská a dceřiná společnost osvobozena od daně 

z příjmů PO, čerpat osvobození nebo úlevy od daně z příjmů PO, podléhat dani z příjmů  

PO se sazbou ve výši 0%. Mateřská (XY, Ltd.) i dceřiná (ExaSoft Holding a.s.) 

společnost veškeré uvedené podmínky splňují, a proto bude využívat tyto pobídky 

daňové optimalizace.   

Obr. 7: Proces zdanění při převodu dividend na Maltu – vlastní zpracování 

 

Výše uvedený obrázek zobrazuje celý proces převodu dividend od dceřiné společnosti 

mateřské společnosti. Na základě splnění podmínek podle směrnice o společném 

systému zdanění mateřských a dceřiných společnosti s různých členských států dochází 

k osvobození srážkové daně ve výši 15% při výplatě dividend z ČR na Maltu. 

Společnost XY, Ltd. jako rezident Malty musí však zdanit své příjmy, tudíž budou 

dividendy předmětem maltské daně z příjmů. Založením společnosti na Maltě můžeme 

ovšem využít systému daňových refundací, kdy dojde ke zdanění dividend 35% daní, 

ale posléze k navrácení 6/7 maltské daně po žádosti o navrácení akcionářům  
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u příslušných úřadů. Celý proces zdanění společnosti uvedu v následující tabulce, 

včetně porovnání se zdaněním pouze v rámci ČR.  

 

Tab. 11: Zdanění společnosti na Maltě – vlastní zpracování  

(V tis. Kč) Zdanění 

VH před zdaněním 10 216 

Sazba 19% ze ZD (v ČR)   1 942 

VH za účetní období   8 274 

Výplata 100% zisky ve formě dividend na Maltu (osvobozeno)   8 274 

Srážková daň v ČR (15%)  X 

Daň z příjmů na Maltě (35%)    2 896  

Navrácení 6/7 maltské daně    2 483 

Disponibilní příjem akcionářů   7 861 

Celkově zaplacená daň   2 355 

Efektivní sazba daně (%)   23,05 

 

Z následující tabulky je zřejmá dosažená úspora na dani v případě převodu sídla 

společnosti na Maltu. Efektivní sazba daně se snížila přibližně o 8,11% oproti ČR, což 

představuje úsporu na dani o 829 tis. Kč. Využitím unijního práva lze dosáhnout snížení 

daňové povinnosti, které nelze získat aplikací SZDZ. Existuje zde však předpoklad 

zvyšování zisku společnosti ExaSoft Holding a.s. v dalších letech, a tudíž zvyšování 

budoucích úspor v případě dodržení této struktury.  

 

Vyhodnocení celkových nákladů na založení společnosti 

Založení společnosti na Maltě a existence společnosti v jiné jurisdikci je však spojena 

s dalšími náklady. Mezi tyto náklady patří především náklady na založení společnosti 

(splacení minimální výše základního kapitálu, základní dokumentace – stanovy 

společnosti, zápis do registru firem), náklady spojené se správou společnosti (vedení 

účetnictví, povinnost předkládání účetní závěrky, podání daňového přiznání, provádění 

auditu společnosti, založení bankovního účtu, registrační správce). Nejvýhodnějším 

způsobem jak zamezit dodatečným nákladům spočívajících z neznalosti země je nájem 

společnosti, která se offshore službami zabývá (zajistí založení společnosti, správu 
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v prvním roce a dalších letech). Celkové náklady na založení se pohybují kolem 120 tis. 

Kč v prvním roce a 110 tis. Kč v následujících letech. Jednotlivé položky celkových 

nákladů jsou následující: 

 minimální základní kapitál 1250 EUR (kurz ke dni 27. 2. 2015 →  

27,43 EUR/Kč), 34 288,- Kč,  

 zřízení bankovního účtu 35 000,- Kč, 

 vedení účetnictví a audit 20 000,- Kč, 

 sepsání stanov, vyřízení veškeré dokumentace, zápis do registru firem, 

registrační správce, registrační poplatky, místní tajemník 30 000,- Kč. (59) 

 

Na zřízení bankovního účtu je nutný apostil (doložka, která se připojuje za oficiální 

dokumenty, prokazuje ověření podpisu a otisku razítka) na výpis z obchodního rejstříku. 

S porovnáním s ostatními offshore jurisdikcemi se jedná o vyšší částku na správu 

společnosti. Avšak vedením účetnictví a podáváním pravidelné účetní závěrky 

společnost dokazuje dodržování legislativní úpravy a vyvaruje se podezření 

z nelegálních praktik. V konečném důsledku dosahuje celková daňová úspora 709 tis. 

Kč v prvním roce. V dalších letech dojde k její navýšení především z důvodu zvyšování 

tržního podílu v ČR a rychle se rozvíjející společnosti v oboru.  

 

3.2.3 Zdanění společnosti v Panamské republice 

Panamská republika poskytuje v určité míře možnost daňové optimalizace. 

Minimalizace daňové zátěže může být dosaženo prostřednictvím založení  

non-rezidentní společnosti se zkratkou SA na území Panamy podle určitých podmínek. 

Hlavním výhodou založení této společnosti je nezdaňování zahraničních příjmů  

a vyloučení ze zdanění na území Panamy. Společnost ExaSoft Holding a.s. tedy založí 

společnost na území Panamy a pojmenuje ji například XY, SA. Vytvořený holding 

přesune svoje sídlo do Panamy, všechny jeho podnikatelské aktivity však zůstanou 

pouze v ČR. Panamská republika tedy nebude společnost XY, SA zdaňovat žádnou 

sazbou daně z příjmů. Holding je na území ČR podroben dani z příjmů PO sazbou 19%. 

V případě výplaty dividend je společnost podrobena srážkové dani podle  

§ 36 odst. 1, písm. b, bod. 1 ZDP ve výš 15%.  Jediným využitelným právním institutem 



73 

 

je SZDZ mezi Panamskou republikou a ČR.  Neexistuje zde možnost čerpání výhod ze 

směrnic EU. 

 

Aplikace SZDZ 

Podle článku 10 bodu 1. (Dividendy) SZDZ mezi Panamskou republikou a ČR jsou 

dividendy, které vyplácí rezident jednoho státu (Společnost ExaSoft Holding a.s.) 

vyplácené rezidentu druhého smluvního státu (Společnost XY, SA.) zdaněny ve druhém 

státě. (60) 

 

V tomto případě by se dividendy převedené od společnosti Exasoft Holding a.s. 

společnosti XY, SA danily v Panamě. Společnost XY, SA je vedena v Panamě jako 

non-rezidentní, tudíž nezdaňuje žádné příjmy, které mají zdroj v zahraničí. 

 

Podle článku 10 bodu 2. (Dividendy) SZDZ mezi Panamskou republikou a ČR mohou 

být dividendy zdaněny rovněž ve státě zdroje, jehož je společnost, která je vyplácí 

rezidentem, avšak jeli skutečný vlastník dividend rezidentem druhého smluvního státu, 

daň takto uložená nepřesáhne 10% hrubé částky dividend. (60) 

 

Dividendy mohou tedy být při převodu do Panamské republiky zdaněny rovněž v ČR, 

ale do maximální výše 10%. Aplikací SZDZ tedy dojde ke snížení daňové povinnosti  

o 5%.  

 

Tuto možnost lze podle SZDZ mezi Panamskou republikou a ČR (článek 5 bod 2 a 3) 

využít pouze v případě, že společnosti nevznikne ve státě zdroje stálá provozovna. 

Společnost ExaSoft Holding a.s. provozuje svou podnikatelskou činnost na území ČR 

po celý rok. Stálá provozovna vzniká společnosti v případě výkonu podnikatelské 

činnosti na území státu zdroje po jedno nebo více období přesahující v úhrnu šest 

měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období. (60) 

 

Po zvážení uvedených skutečností je tedy jasné, že možnost provádění daňové 

optimalizace v Panamské republice je omezená. Aplikaci SZDZ lze využit jenom 

v případě, pokud by společnosti nevznikla v ČR stálá provozovna. Při převodu dividend 
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do Panamské republiky se použije základní sazba srážkové daně ve výši 15% a dojde ke 

stejnému zdanění jako v případě výplaty dividend v ČR. Postup zdanění ilustruje 

následující tabulka.  

 

Tab. 12: Zdanění společnosti v Panamské republice – vlastní zpracování  

(V tis. Kč) Zdanění 

VH před zdaněním 10 216 

Sazba 19% ze ZD   1 942 

VH za účetní období   8 274 

Výplata 100% zisku ve formě dividend do Panamské republiky   8 274 

Sazba 15% srážkové daně ze ZD   1 242 

Disponibilní příjem akcionářů   7 032 

Celkově zaplacená daň   3 184 

Efektivní sazba daně (%) 31,166 

 

Vyhodnocení celkových nákladů na založení společnosti 

Založením společnosti v Panamské republice v případě vzniku stálé provozovny v ČR 

nepřinese žádnou daňovou úsporu. Jediným motivem je pro vlastníky společnosti 

anonymita vlastnictví na základě vydání akcií na doručitele. Celkové náklady na 

založení společnosti v Panamské republice se pohybují okolo 1590 USD (kurz ke dni 

27. 2. 2015 → 24,4 USD/Kč), 38 796,- Kč.  Tyto náklady zahrnují místní registrační 

poplatky, vypracování veškeré firemní dokumentace, pronájem sídla na jeden rok, 

paušální daň, apostilizace dokumentů, mzdové náklady na místní ředitele, založení 

bankovního účtu, zaplacení poměrné částky základního kapitálu. Náklady v dalších 

letech se pohybují okolo 999 USD (kurz ke dni 27. 2. 2015 → 24,4 USD/Kč), 24 376,- 

Kč. V případě vydání akcií na doručitele bohužel nelze získat povolení na založení 

bankovního účtu. Anonymitu lze získat také využitím nominne služeb. (61) 

 

Výsledný daňový efekt je stejný jako v ČR. Možnost provádění daňové optimalizace při 

výplatě dividend podle SZDZ je podmíněna eliminací vzniku stálé provozovny v ČR. 

Přínosem Panamy jako volby daňového ráje je spíše poskytování anonymity vlastnictví 

vydáváním akcií na doručitele nebo nominee služeb. Jestliže by se společnost ExaSoft 
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Holding a.s. rozhodla pro skrytí firemního vlastnictví, bude Panama správnou volbou. 

Náklady založení společnosti v Panamě a její správa jsou vzhledem k vytvořenému 

zisku marginální.  

 

3.2.4 Zdanění společnosti na Marshallových ostrovech 

Marshallovy ostrovy nedisponují žádnými uzavřenými SZDZ a nemohou čerpat 

daňových výhod z členství v nadnárodních společenstvích. Sjednány jsou pouze 

smlouvy TIEA s vybranými státy. Mezi Marshallovými ostrovy a ČR není uzavřená 

SZDZ. Minimalizaci daňových nákladů lze dosáhnout založením společnosti Ltd., která 

splňuje základní principy zákona o mezinárodních obchodních společnostech. Taková 

společnost je zcela vyloučena ze zdanění příjmů na území Marshallových ostrovů a ze 

zdrojů příjmů ze zahraničí. K čerpání výhod založí společnost ExaSoft Holding a.s. 

společnost na Marshallových ostrovech, kterou nazve XY, Ltd. Sídlo společnosti bude 

vedeno na Marshallových ostrovech a veškeré aktivity zůstanou v ČR. Vzniklý holding 

se bude stejně jako v přechozích případech snažit dosáhnout daňové optimalizace 

převodem dividend na Marshallovy ostrovy.  

 

Ke zdanění na území Marshallových ostrovů tedy nedojde, opačná situace avšak vzniká 

v ČR. Společnost ExaSoft Holding a.s. podléhá zdanění z příjmů PO ve výši 19%. 

Výplata dividend do zahraničí nebo v rámci ČR je podrobena srážkové dani ve výši 

15% podle § 36 odst. 1, písm. b, bod. 1 ZDP.V posledních letech došlo k rapidnímu 

nárůstu společností, které převedli své sídlo do daňových rájů především z důvodu 

daňové optimalizace a anonymity vlastnictví. K zamezení odlivu finančních prostředků 

do zahraničí reagovala vláda ČR zvýšením sazby srážkové daně z 15% na 35% na určité 

typy transakcí (dividendy, úroky, licenční poplatky). Tato novela je platná od  

1. 1. 2013. Uvalení sazby 35% podle § 36 odst. 1, písm. c ZDP na určité typy transakcí 

se týká nerezidentních subjektů, které nemají s ČR uzavřenou SZDZ, nejsou daňovými 

rezidenty EU nebo jsou z tzv. třetích států (nejsou rezidenty EU ani nemají uzavřenou 

SZDZ). Tyhle podmínky splňují Marshallovy ostrovy, které nedisponují žádnými 

prostředky snižující uvedené sazby. Převodem dividend na Marshallovy ostrovy by se 

rapidně zvýšila daňová povinnost společnosti ExaSoft Holding a.s. v ČR. Z tohoto 

pohledu je tedy využití Marshallových ostrovů v případě činnosti společnosti ExaSoft 
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Holding a.s. značně nevýhodné a nerealizovatelné. Daňová optimalizace by tedy 

v tomto případě nebyla možná, navíc by došlo ke značnému zvýšení daňové povinnosti.  

 

Tab. 13: Zdanění společnosti na Marshallových ostrovech – vlastní zpracování  

(V tis. Kč) Zdanění 

VH před zdaněním 10 216 

Sazba 19% ze ZD   1 942 

VH za účetní období   8 274 

Výplata 100% zisku ve formě dividend na Marshallovy ostrovy   8 274 

Sazba 35% srážkové daně ze ZD   2 896 

Disponibilní příjem akcionářů   5 378 

Celkově zaplacená daň   4 838 

Efektivní sazba daně (%) 47,36 

 

Následující tabulka zobrazuje zvýšení efektivní sazby daně o 16,2%. Volba výběru 

Marshallových ostrovů je tedy v situaci společnosti ExaSoft Holding a.s. z hlediska 

daňové optimalizace zcela bezpředmětná.  

 

Vyhodnocení celkových nákladů na založení společnosti 

Marshallovy ostrovy ovšem nabízí vydání akcií na doručitele a částečně neveřejný 

registr firem. Kdyby se společnost rozhodla pro tuto možnost, výběr Marshallových 

ostrovů je vhodnou volbou. Celkové náklady na založení společnosti v prvním roce jsou 

přibližně 1450 USD (kurz ke dni 27. 2. 2015 → 24,4 USD/Kč), 35 380,- Kč. Uvedené 

náklady zahrnují veškerou dokumentaci potřebnou pro založení společnosti na 

Marshallových ostrovech (založení a adresa nové společnosti, místní agent, poplatek 

vládě, set apostilovaných dokumentů, paušální daň, pronájem sídla na jeden rok, místní 

registrační poplatky). Náklady pro další roky jsou ve výši 1200 USD (kurz ke dni 27. 2. 

2015 → 24,4 USD/Kč), 29 280,- Kč. Devízou Marshallových ostrovů je možnost 

vydání akcií na doručitele a částečně neveřejný registr firem. Údaje o společnosti 

v registru firem jsou veřejné, ale případný zájemce se tam dozví pouze název 

společnosti a datum založení, ostatní důvěrné informace jsou dostupné jen 

registračnímu správci. (62) 
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3.3 Srovnání daňových rájů 

Pomocí analýzy jednotlivých jurisdikcí a návrhu zdanění mohu provést celkové 

srovnání, které bude v konečném důsledku sloužit jako podklad společnosti ExaSoft 

Holding a.s. pro výběr konkrétního daňového ráje. Srovnání budu hodnotit podle 

nejdůležitějších kritérií výběru daňového ráje (daňová optimalizace, stabilita vybraného 

státu, anonymita vlastnictví, SZDZ a unijní právo, administrativní náklady včetně 

dalších nákladů, atraktivita vybrané jurisdikce, dostupnost státu a další náklady). 

 

Daňová optimalizace 

Nejdůležitějším motivem při úvaze o přesunu sídla do daňového ráje je úspora na dani. 

V předešlé kapitole jsem uvedl návrhy zdanění společnosti ExaSoft Holding a.s. ve 

vybraných daňových rájích. Při splnění určitých podmínek lze dosáhnout daňové úspory 

pouze založením společnosti a přesunem sídla na Maltu. Malta dlouhodobě poskytuje 

daňové výhody holdingovým společnostem, a proto je z hlediska daňové optimalizace 

nejvhodnější jurisdikcí. Volbou Panamy či Marshallových ostrovů by společnost 

ExaSoft Holding a.s. nedosáhla žádné úspory na dani, či dokonce v případě 

Marshallových ostrovů zaplatila na daních více. Tato omezení jsou způsobena vznikem 

stálé provozovny a aplikací vysokých srážkových daní na určité typy plateb.  

 

Tab. 14: Srovnání zdanění ve vybraných daňových rájích – vlastní zpracování  

(V Kč) 
VH za účetní 

období 

Vyplacené dividendy 

po zdanění 

v daňovém ráji/ČR 

Administrativní 

náklady 

Výsledný 

zisk  

ČR 8 274 000 7 032 000 X 7 032 000 

Maltská republika 8 274 000 7 861 000 120 000 7 741 000 

Panamská republika 8 274 000 7 032 000   38 796 6 993 204 

Marshallovy 

ostrovy 
8 274 000 5 378 000    35 380 5 342 620 

 

Uvedená tabulka demonstruje výsledný daňový efekt po přesunu sídla holdingu do 

daňového ráje. Z hlediska mezinárodní daňového plánování je Malta nejvhodnějším 

kandidátem.  
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Tab. 15: Úspora na dani ve vybraných daňových rájích – vlastní zpracování  

(V Kč) Úspora na dani Efektivní sazba daně 

ČR 0 31,166 

Maltská republika + 829 000                  23,05 

Panamská republika 0 31,166 

Marshallovy ostrovy - 1 654 000                  47,36 

 

Stabilita vybraného státu 

Maltská republika a Panamská republika jsou z hlediska srovnání ekonomické  

a bankovní situace považovány za velmi stabilní. Oba dva státy jsou rychle rostoucími 

finančními centry, což dokazuje index GFCI. Marshallovy ostrovy jsou malý ostrovní 

stát s omezenými zdroji z části závislý na Spojených státech amerických. Všechny státy 

jsou parlamentní republiky a jejich příslušná legislativa umožňuje poskytování 

daňových výhod.  

 

Anonymita vlastnictví 

Anonymitu vlastnictví lze za určitých podmínek využívat ve všech vybraných státech. 

Maltská republika ovšem zakazuje vydání akcií na doručitele, ale nezamítá uznání 

nominee služeb. Akcie na doručitele jsou povoleny v Panamské republice a na 

Marshallových ostrovech. Marshallovy ostrovy mají dokonce jenom z části veřejný 

registr firem, kde jsou pouze uvedena data o názvu a datu založení společnosti. 

Nominee služby jsou také běžně poskytovány v Panamské republice a Marshallových 

ostrovech.  

 

SZDZ a unijní právo 

V souvislosti s přesunem sídla do daňového ráje lze nejvíce daňových výhod čerpat 

v Maltské republice, které je členem EU a má s ČR sjednanou SZDZ. Při splnění 

podmínek lze také účinně využít SZDZ mezi ČR a Panamskou republikou. Z hlediska 

problematiky stálé provozovny je však aplikace SZDZ v případě společnosti ExaSoft 

Holding a.s. zcela neefektivní. Uvalením enormní výše srážkové daně na určité typy 

plateb do třetích zemích (země, které nejsou členy EU a nemají s ČR uzavřenou SZDZ) 
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a neexistence jiných zvýhodnění absolutně vylučuje přesun sídla na Marshallovy 

ostrovy. 

 

Administrativní náklady 

Panamská republika a Marshallovy ostrovy se vyznačují velmi nízkými náklady na 

založení a správu daňově zvýhodněných společností na jejich území. Zvýšená 

atraktivita těchto státu deklaruje minimální nároky na vedení účetnictví nebo absence 

auditu. V Maltské republice je povinný audit společnosti i vedení účetnictví. Tato 

skutečnost vede sice k navýšení nákladů, avšak podporuje celkové obecné mínění 

zákazníků o společnosti neutajováním veřejně dostupných informací (povinnost 

zveřejňování účetní závěrky a výsledků z provedeného auditu).  

 

Prestiž společnosti  

Prestiž společnosti neboli externí vnímání zainteresovaných osob o společnosti 

(myšleno investory, odběratelé, atd.) je velmi významným kritériem při výběru 

daňového ráje. Z tohoto hlediska mohu poznamenat, že Maltská republika působící jako 

onshore oblast a rychle rostoucí finanční centrum bude toto kritérium splňovat nejlépe. 

Panamská republika, která působí na pomezí onshore a offshore, je také vhodnou 

volbou. Marshallovy ostrovy, které jsou typická offshore oblast, mohou být hlavně 

z pohledu zákazníků vnímány mírně negativně.  

 

Vzdálenost destinace 

Vzdálenost destinace je důležitým kritériem při správě společnosti a přepravě do 

vybrané země (cena letenek a další náklady). Z tohoto pohledu je nejvhodnější zemí 

Maltská republika, která je ČR z vybraných států nejblíž. Výrazné navýšení nákladů 

nastane v případě výběru Panamské republiky nebo Marshallových ostrovů.  

 

Srovnáním nejdůležitějších kritérií mohu provést celkové zhodnocení, které poslouží 

jako výsledný faktor pro výběr konkrétního daňového ráje. Hodnocení je prováděno 

pomocí znaků (X), čím větší pozitivní význam má uvedené kritérium v daňovém ráji, 

tím větším počtem znaků (X) bude ohodnoceno. Maximální hodnocení jednoho kritéria 
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jsou 3 znaky (X). V případě nulového pozitivního významu uvedeného kritéria, bude 

hodnocení provedeno znakem ().  

 

Tab. 16: Zhodnocení hlavních kritérií určující výběr daňového ráje – vlastní zpracování 

 Maltská 

republika 

Panamská 

republika 

Marshallovy 

ostrovy 

Daňová optimalizace 

(úspora na dani) 
XX   

Stabilita státu 

(politická a ekonomická) 
XXX XXX XX 

Anonymita vlastnictví 

(akcie na doručitele, nominee služby) 
X XX XXX 

SZDZ, unijní právo 

(poskytnutí výhod) 
XXX X  

Administrativní náklady 

(audit, účetnictví, poplatky) 
X XX XX 

Prestiž společnosti 

(atraktivita sídla) 
XXX XX XX 

Vzdálenost destinace 

(dostupnost a další náklady) 
XXX XX X 

Celkové hodnocení 16 12 10 

 

3.4 Výběr daňového ráje a doporučení 

V předchozí kapitole jsem se zabýval celkovým srovnáním vybraných daňových rájů. 

Vybrané daňové ráje poskytují pouze některé z vybraných hodnotících kritérií. 

Problematika využití daňové optimalizace je z hlediska mezinárodního práva výrazně 

omezená. Toto omezení spočívá ve vzniku stálé provozovny společnosti ExaSoft 

Holding a.s. na území ČR, kde bude činnost společnosti vždy předmětem daně z příjmů 

právnických osob. Nelze tedy aplikovat znění SZDZ, které se dají použít pouze za 

předpokladu, že stálá provozovna na území státu zdroje nevznikne. Jedinou využitelnou 

možností daňové optimalizace je kombinace směrnic EU a daňových zvýhodnění 
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holdingových společností, které poskytuje Maltská republika. Vznikem omezení nelze 

dosáhnout daňové optimalizace v Panamské republice ani na Marshallových ostrovech. 

Na základě celkového zhodnocení všech uvedených kritérií z výše uvedené tabulky je 

tedy zřejmé, že nejlépe vhodná jurisdikce z vybraných daňových rájů pro společnost 

ExaSoft Holding a.s. je Maltská republika. Převedením sídla na Maltu může 

společnost čerpat daňové výhody v rámci mezinárodního holdingu.  

 

Doporučení  

Hlavním a nejvýznamnějším cílem všech ekonomicky uvažujících podnikatelských 

subjektů je maximalizace zisku. Existuje mnoho způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout. 

Největšího ekonomického užitku je dosaženo za podmínky maximalizace zisku  

a minimalizace nákladů.  Daňová optimalizace je možnost, jak snížit celkovou daňovou 

povinnost v rámci legálních prostředků a tím pádem dosáhnout nižších nákladů. 

V celém světě dlouhodobě dochází ke globalizaci mezinárodního obchodu a celkové 

otevřenosti světových ekonomik. Tato skutečnost je motivací pro společnosti, které 

mohou přesunout své aktivity do zahraničí. Státy se snaží poskytováním různých 

daňových pobídek přilákat zahraniční společnosti a jejich kapitál. Snížení daní  

a rozšíření působnosti za účelem zvyšování zisku je cílem každé společnosti. Přesunem 

společností a jejich zájmů do zahraničí není v konečném důsledku spojeno pouze 

s daňovou optimalizací, ale také s ochranou firemního vlastnictví (skrytím akcionářů, 

neveřejné registry firem, akcie na doručitele atd.). Je pochopitelné, že společnosti chtějí 

chránit svůj majetek. V současné době však existuje velký boj světových organizací 

(EU, OECD, FATF) proti přesouvání základů daně a skrývání informací  

o podnikatelských subjektech. Je to způsobeno především prováděním nelegální 

činnosti v minulosti. Na základě všech uvedených faktů bych společnosti ExaSoft 

Holding a.s. doporučil pro výběr daňového ráje Maltskou republiku, kde může díky 

mezinárodnímu holdingu využít daňové optimalizace. Zároveň se vyhne z podezření 

nelegálních praktik, protože bude povinně vést účetnictví a provádět audit. V Maltské 

republice nejsou zároveň povoleny akcie na doručitele. Jsou uznávány pouze nominee 

služby. Společnosti ExaSoft Holding a.s. tedy nevznikne podezření kvůli skrývání 

nekalých informací.   
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ZÁVĚR 

Vývoj světové obchodní spolupráce a celkové globalizace světového obchodu vede 

spousty podnikatelských subjektů k expanzi na zahraniční trhy. Rozdílnost právních 

systémů a některá omezení (výše a složitost vybíraných daní) v tuzemských zákonech 

mohou motivovat rezidentní společnosti pro přesun do jiných jurisdikcí. Složitost 

výběru a evidence daní je v některých státech zřejmá. Z toho pohledu mohu citovat 

výrok Alberta Einsteina, který tuto skutečnost vystihuje: „The hardest thing to 

understand in the world is the income tax“. Společnosti jsou tedy dlouhodobě 

motivovány pro vyhledávání možností, které jim zaručují snížení daňové povinnosti  

a obecně zjednodušení daňové evidence. Všechny tyto aspekty splňují a nabízejí některé 

daňové ráje. Je však nutné zachovat předpoklad legálnosti tohoto procesu, který byl 

v minulosti v daňových rájích bohužel porušen. Na základě tohoto faktu ve světě 

vznikly organizace s obrovským vlivem, které se snaží zabránit nelegálním praktikám  

a podporovat světový obchod. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dělí 

daňové ráje do několika skupin podle jejich spolupráce – bílá, šedá a černá listina. 

Vyspělé státy posuzují daňové ráje převážně z tohoto hlediska a podle toho uzavírají 

různé daňové smlouvy nebo dohody o výměně daňových informací. Diplomová práce je 

koncipována především na tomto pohledu.  

 

Primárním cílem diplomové práce byla analýza vybraných daňových rájů včetně jejich 

důkladného srovnání a návrh nejvýhodnějšího legálního procesu zdanění. Na základě 

analýzy a návrhu zdanění provést konečný výběr konkrétního daňového ráje z hlediska 

nejvýznamnějších kritérií pro vybranou společnost z České republiky.  

 

První část práce pojednávala o vymezení základních teoretických pojmů, které se 

k daňovým rájům váží a to především na charakteristiku, harmonizaci daní, 

mezinárodního daňového plánování, zamezení dvojího zdanění a obecnému popisu 

daňových rájů.  

 

V současné době není žádný z vybraných analyzovaných daňových rájů veden na černé 

listině Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Druhá část práce se zabývala 
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především charakteristikou jednotlivých jurisdikcí, analýzou jejich právního  

a ekonomického prostředí, daňových zvýhodnění, možnostmi ochrany firemního 

vlastnictví. Uvedené informace sloužily jako podklad pro vyhotovení návrhu 

nejvýhodnějšího procesu zdanění v jednotlivých státech a konečnému výběru 

konkrétního daňového ráje.  

 

Zásadní roli plní třetí část diplomové práce, která se zabývá konkrétními návrhy procesu 

zdanění společnosti ExaSoft Holding a.s. v jednotlivých daňových rájích. Daňové 

optimalizace formou převodu dividend od dceřiné společnosti mateřské společnosti lze 

dosáhnout pouze přesunem sídla společnosti na Maltu a vytvořením mezinárodního 

holdingu. Maltská republika od doby svého působení jako offshore oblast před vstupem 

do Evropské unie poskytuje výrazné daňové úlevy pro mezinárodní holdingové 

společnosti. Se spojením těchto úlev a unijního práva dochází k výraznému snížení 

daňové povinnosti. Vznik stálé provozovny na území České republiky neumožňuje 

efektivně využít smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou  

a Panamskou republikou. Z pohledu tuzemského zákona o dani z příjmů jsou 

Marshallovy ostrovy brány jako třetí stát a Česká republika aplikuje na převod dividend 

na Marshallovy ostrovy srážkovou daň ve výši 35%. Ve spojení s placenou daní 

z příjmů právnických osob dojde k enormnímu zvýšení daňové povinnosti.  

 

Závěrečným celkovým srovnáním a zhodnocením jednotlivých zvýhodnění 

poskytovaných vybranými daňovými ráji mohu společnosti ExaSoft Holding a.s. 

doporučit pro výběr daňového ráje Maltskou republiku. Společnost dosáhne snížení 

daňové povinnosti v rámci daňových zvýhodnění mezinárodního holdingu a značnou 

část svých aktivit přenechá na území České republiky. Určitý stupeň ochrany firemního 

vlastnictví lze dosáhnout využitím nominee služeb. Po zvážení všech skutečností, které 

byly v diplomové práci uvedeny, si dovoluji říci, že jsem primární cíl práce splnil.  
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PŘÍLOHA Č. 1: STRUKTURA MODEL. SMLOUVY OECD 

SUMAMARY OF THE CONVENTION (Struktura úmluvy) 

 

Title and Preambule (Název a preambule) 

 

Chapter I (Kapitola 1) 

Scope of the convention (Oblast působnosti úmluvy) 

Article 1 (Článek 1) Persons covered (Osoby, na které se smlouva vztahuje) 

Article 2 (Článek 2) Taxes covered (Daně, na které se smlouva vztahuje) 

 

Chapter II (Kapitola 2) 
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Article 3 (Článek 3) General definitions (Všeobecné definice) 
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Article 5 (Článek 5) Permanent establishment (Stálá provozovna) 

 

Chapter III (Kapitola 3) 

Taxation of income (Zdanění příjmů) 

Article 6 (Článek 6) Income from immovable property (Příjmy z nemovitého 

majetku) 

Article 7 (Článek 7) Business profits (Zisky podniků) 

Article 8 (Článek 8) Shipping, inland waterways transport and air transpor (Námořní 

plavba, říční lodní plavba a letecká doprava) 

Article 9 (Článek 9) Associated enterprises (Sdružené podniky) 

Article 10 (Článek 10) Dividends (Dividendy) 

Article 11 (Článek 11) Interest (Úroky) 

Article 12 (Článek 12) Royalties (Licenční poplatky) 

Article 13 (Článek 13) Capital gains (Zisky ze zcizení majetku) 

Article 14 (Článek 14) Independent personal services (Nezávislá povolání) 

Article 15 (Článek 15) Income from employment (Příjmy ze zaměstnání) 

Article 16 (Článek 16) Directors' fees (Tantiémy) 

Article 17 (Článek 17) Artistes and Sportsmen (Umělci a sportovci) 

Article 18 (Článek 18) Pensions (Penze) 



 

 

Article 19 (Článek 19) Government service (Veřejné funkce) 

Article 20 (Článek 20) Students (Studenti) 

Article 21 (Článek 21) Other income (Ostatní příjmy) 

 

Chapter IV (Kapitola 4) 

Taxation of capital (Zdanění majetku) 

Article 22 (Článek 22) Capital (Majetek) 

 

Chapter V (Kapitola 5) 

Methods for elimination of double taxation (Metody zamezení dvojího zdanění) 

Article 23A (Článek 23A) Exemption method (Metoda vynětí) 

Article 23B (Článek 23B) Credit method (Metoda zápočtu) 

 

Chapter VI (Kapitola 6) 

Special provisions (Zvláštní ustanovení) 

Article 24 (Článek 24) Non-discrimination (Zákaz diskriminace) 

Article 25 (Článek 25) Mutual agreement procedure (Řešení případů dohodou) 

Article 26 (Článek 26) Exchange of Information (Výměna informací) 

Article 27 (Článek 27) Assistance in the collection of taxes (Asistence při výběru daní) 

Article 28 (Článek 28) Members of diplomatic missions and consular posts (Členové 

diplomatických misí a konzulární úředníci) 

Article 29 (Článek 29) Territorial extension (Rozšíření územního rozsahu) 

 

Chapter VII (Kapitola 7) 

Final provisions (Závěrečná ustanovení) 

Article 30 (Článek 30) Entry into force (Vstup v platnost) 

Article 31 (Článek 31) Termination (Výpověď) 

 

Zdroj: www.oecd.org 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 2: Maltská republika – daňová optimalizace 

Právní forma 

společnosti 
Private Limited Liability Company (Ltd.) 

Legislativa 
Založeno na základech anglosaského právního systému The 

Companies Act 1995 

Doba založení 
Při dodání všech potřebných dokumentů obvykle založena 

během 3-5 dnů. Dokumenty doručeny do 3 týdnů. 

Akcionáři 

Počet: 1 - 50  

Forma: fyzická i právnická osoba  

Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít na Maltě 

Ředitelé 

Minimální počet ředitelů: 1 Minimální počet sekretářů: 1  

Forma: fyzická i právnická osoba  

Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít na Maltě  

Ostatní: pro daňové účely vhodný místní ředitel 

Základní kapitál 
Private Limited Liability Company: minimálně 1,250 EUR 

(alespoň 20% splaceno) 

Akcie na majitele 

(doručitele) 
Nejsou povoleny 

Daně 

Sazba daně z příjmů právnických osob: 35% (systém 

částečné refundace daně umožňuje efektivní daňovou sazbu 

snížit na 5 %)  

Srážkové daně: nejsou zatíženy dividendy, úroky, licenční 

poplatky, zisky z prodeje cenných papírů DPH: Registrace 

povinná při obratu překročení určité výše obratu  

Ostatní: Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Českou 

republikou z roku 1997 

Účetnictví Příprava pravidelné účetní uzávěrky 

Audit Povinnost auditu 

Anonymita a 

diskrétnost 
Registr firem je veřejně přístupný 

Ostatní 

Sídlo: povinnost vedení sídla na Maltě  

Valné hromady: Alespoň jednou ročně/z daňového pohledu 

výhodné konání na Maltě 

Zdroj: www.smartcompanies.cz 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 3: Panamská republika – anonymita vlastnictví 

Právní forma 

společnosti 
International Business Company 

Legislativa Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas 

Doba založení 
Při dodání všech potřebných dokumentů obvykle založena během 

4 - 6 dnů/Dokumenty doručeny do 3 týdnů. 

Akcionáři 

Minimální počet: 1 

Forma: fyzická i právnická osoba 

Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít v Panamě 

Ředitelé 

Minimální počet: 3  

Forma: fyzická i právnická osoba 

Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít v Panamě 

Ostatní: k vyšší úrovni anonymity vhodný místní jednatel 

Základní 

kapitál 
Není stanovena minimální výše splaceného kapitálu 

Akcie na 

majitele 

(doručitele) 

Povoleny 

Daně 

Společnosti typu IBC jsou osvobozeny od veškerých daní za 

předpokladu, že podnikatelská činnost probíhá za hranicemi státu 

(zdanění dle teritoriálního principu). IBC jsou považovány za 

daňového nerezidenta, nemusí podávat daňová přiznání, nemají 

přidělené DIČ a neplatí DPH. 

Účetnictví Nepodávají se finanční výkazy 

Audit Nepovinné 

Anonymita a 

diskrétnost 

Registr firem není veřejně přístupný (jména akcionářů jsou známa 

pouze registračnímu agentovi), jména a adresy ředitelů musí být 

uvedeny ve stanovách společnosti (anonymitu zaručuje nominální 

servis) 

Ostatní 

Sídlo: povinnost vedení sídla v Panamě 

Valné hromady: Možnost konání kdekoli na světě 

Předzaložené společnosti: ano 

Zdroj: www.smartcompanies.cz 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 4: Marshallovy ostrovy – anonymita vlastnictví 

Právní forma 

společnosti 
International Business Company (Ltd.) 

Legislativa 

Ovlivněno angloamerickým právem (common law) 

The Business Corporations Act (BCA) z roku 1990 ve znění 

pozdějších předpisů 

Doba založení 
Při dodání všech potřebných dokumentů obvykle založena během 1 

dne/Dokumenty doručeny do 2 týdnů. 

Akcionáři 

Minimální počet: 1 

Forma: fyzická i právnická osoba 

Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít na Marshallových ostrovech 

Ředitelé 

Minimální počet: 1 

Forma: fyzická i právnická osoba 

Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít na Marshallových ostrovech 

Ostatní: k vyšší úrovni anonymity vhodný místní jednatel 

Základní 

kapitál 
Není stanovena minimální výše 

Akcie na 

majitele 

(doručitele) 

Povoleny 

Daně 

Společnosti IBC jsou osvobozeny od veškerých daní za 

předpokladu, že podnikatelská činnost a řízení firmy probíhá za 

hranicemi státu. Taková společnost je formálně považována za 

nedaňového rezidenta, nemusí podávat daňové přiznání, nemá 

přidělené DIČ a neplatí DPH. Rovněž akcionář také není daněným 

subjektem. Společnost IBC platí pouze roční paušální poplatek. 

Účetnictví 
Povinnost vedení účetnictví a informace o jeho místě archivace, 

nicméně účetní závěrka se nepodává 

Audit Nepovinné 

Anonymita a 

diskrétnost 

Registr firem není veřejně přístupný (jména akcionářů a ředitelů 

jsou známa pouze registračnímu agentovi) 

Ostatní 

Sídlo: povinnost vedení sídla na Marshallových ostrovech 

Valné hromady: Možnost konání kdekoli na světě 

Předzaložené společnosti: ano 

Další: vyhlášená jurisdikce pro registraci námořních jachet a lodí 

Zdroj: www.smartcompanies.cz 



 

 

PŘÍLOHA Č. 5: Global finance center index 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.zyen.info/gfci/ 



 

 

PŘÍLOHA Č. 6: Směrnice Rady 2011/96/EU 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Zdroj: www.eurlex.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


