
 
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V 
BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

 

 

ÚSTAV EKONOMIKY 

INSTITUTE OF ECONOMICS 

 

 

 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ DIVIDEND 

INTERNATIONAL TAXATION OF DIVIDENDS 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Bc. Renata Jurčáková 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. 

BRNO 2016 
  

  



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2015/2016 

Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky 
 
 

 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Jurčáková Renata, Bc. 
 

Podnikové finance a obchod (6208T090) 
 

 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a 

zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských 

studijních programů zadává diplomovou práci s názvem: 

 

Mezinárodní zdanění dividend 
 

v anglickém jazyce: 
 

International Taxation of Dividends 
 

 

Pokyny pro vypracování: 
 
Úvod  
Vymezení problému a cíle práce  

Teoretická východiska práce  

Analýza problému a současné situace  
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhu řešení  

Závěr  
Seznam pouţité literatury  

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

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

technického v Brně. 



Seznam odborné literatury: 
 

BRYCHTA, I., M. HAJŠMANOVÁ a P. KAMENÍK. Tabulky a informace pro daně a podnikání 

2015. 11. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 432 s. ISBN 978-80-7478-749-2.  
JURČÍK, R. Daňové systémy v České republice a v mezinárodním srovnání se zaměřením 

na aktuální trendy. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 137 s. ISBN 978-80-7418-176-

4. NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4. aktual. a 

dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 332 s. ISBN 978-80-7478-626-6.  
ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 6. aktual. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013. 386 s. 

ISBN 978-80-7201-925-0.  
SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o 

daních z příjmů. 3. Aktual. a dopl. Vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 360 s.  

ISBN 978-80-7478-035-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. 

 

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2015/2016. 
 
 

 
 

L.S. 
 
 
 
 

 

doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.  doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 

Ředitel ústavu  Děkan fakulty 

   
 

 

V Brně, dne 29.2.2016 



 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na mezinárodní zdanění dividend z pohledu právnických 

osob. S ohledem na šíři tématu je práce orientována především na problematiku 

zdaňování dividend holdingových společností. Diplomová práce se zabývá popisem 

a analýzou relevantní právní úpravy, a to mezinárodní, unijní a vnitrostátní. Poznatky 

zjištěné analýzou jsou pak aplikovány v doporučeních pro holdingové společnosti. 

Abstract 

The Master’s thesis is focused on international taxation of dividends from the 

perspective of legal entities. With regard to the scope of the topic deals with, the thesis 

focuses only on taxation of dividends issued by holding companies. The Master’s thesis 

deals with description and analysis of the relevant legislation, that is international, union 

and domestic legislation. The knowledge of the analysis is applied in recommendations 

for holding companies.  
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ÚVOD 

V současné době nabývají pojmy globalizace a mezinárodní spolupráce mezi státy stále 

větší důleţitosti. Svět se pomyslně zmenšuje a hranice mezi státy jiţ nemají takový 

význam jako v minulosti. Lidé se díky informačním technologiím stále více sbliţují. 

Díky jiţ výše zmíněné globalizaci je velmi aktuální otázkou také zdaňování příjmů 

mezinárodních. V novodobé historii se harmonizace uskutečňovala v rámci celků, např. 

USA, Kanada či Švýcarsko. Později pak i v Evropské unii
1
. Vzhledem k vzniku 

jednotného vnitřního trhu Evropské unie, který zahrnuje čtyři základní svobody, jako je 

volný pohyb zboţí, osob, sluţeb a kapitálu
2
, byla úprava společných pravidel 

pro mezinárodní zdanění nutná. 

Aktuálním tématem je také problematika holdingových společností
3, 4

. Ačkoliv 

důvodem jejich zakládání jiţ není pouze moţnost daňové optimalizace, ale jedná se 

spíše o zabezpečení majetku, přesto je problematika moţného sníţení daně 

či osvobození od daně v případě holdingové společnosti důleţitým aspektem
5
.  

Důvodem k zakládání holdingových společností je získání určitých výhod, ať uţ se 

týkají jiţ zmíněného většího zabezpečení majetku, většího rozsahu a působnosti 

společnosti, moţnosti získání určitých výhod souvisejících se zdaněním mezinárodních 

příjmů či optimalizace struktury podniku. 

V poslední době je významným příkladem společnost Google. Ta vytvořila zastřešující 

holding Alphabet. Mateřská společnost bude poskytovatelem kapitálu a další podpory 

pro společnosti dceřiné. Společnost si od změny slibuje zejména větší flexibilitu 

a transparentnost podnikání. Výsledky této změny by se údajně měly projevit jiţ v lednu 

roku 2016
6
. Nicméně jiţ ve třetím kvartálu posílily akcie společnosti o 10 %, jedná se 

tedy o pozitivní vývoj
7
. 

                                                           
1
 LÁCHOVÁ, L. Daňové systémy v globálním světě. 2007.  

2
 LANG, M. et al. Introduction to european tax law on direct taxation. 2010. 

3
 Dle české právní úpravy se jedná o koncern. 

4
 Zjednodušeně holding. 

5
 CFO WORLD. Čeští podnikatelé se vrhají do zakládání mezinárodních holdingů. Cfoworld.cz [online]. 

6
 FIO BANKA. Zprávy z burzy. Fio.cz [online]. ©2014. 

7
 tamtéţ. 
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Tento způsob optimalizace či mezinárodního daňového plánování se nazývá treaty 

a directive shopping. Tyto pojmy lze vysvětlit jako uţití výhod vyplývajících buď ze 

smluv o zamezení dvojího zdanění, a to v případě treaty shopping, nebo ze směrnic 

Evropské unie v případě directive shopping
8
. 

Tato diplomová práce zabývá problematikou mezinárodního zdanění se zaměřením 

na konkrétní druh příjmů, a to dividendy. Vzhledem k šíři tématu se zaměřuje pouze 

na část tématu, a to na mezinárodní zdanění dividend z pohledu právnické osoby, tedy 

korporace.  

Práce je rozdělena do několika základních částí. První část se zabývá vysvětlením 

právní úpravy zdanění dividend. Popsána je právní úprava jak mezinárodní, tak unijní. 

Druhá část se věnuje tématu holding a holdingové struktury. Nabízí vysvětlení 

problematiky a objasnění základních pojmů. Zahrnuje také právní vymezení holdingu 

v České republice. 

Následuje úvod do problematiky mezinárodního zdaňování dividend. V tomto úseku 

jsou vysvětleny základní pojmy a dále jsou uvedeny systémy zdanění dividend ve státě 

zdroje při aplikaci smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

Další část práce je zaměřena na oblast mezinárodního zdaňování dividendových příjmů 

holdingových společností. Jedná se o zdanění dle právních předpisů mezinárodních, 

unijních i tuzemských. Nastíněna je také problematika tzv. treaty a directive shopping. 

Dále se práce zabývá rozborem související judikatury Soudního dvora Evropské unie. 

V závěru kapitoly jsou vyvozeny závěry vyplývající z tohoto rozboru.  

Následuje shrnutí veškerých výhod vyplývajících jak z mezinárodní, evropské, tak 

i tuzemské právní úpravy. 

Poslední část je pojata jako metodika mezinárodního zdaňování dividend, která 

poskytuje určitá pravidla a postupy, kterých se lze při mezinárodním zdaňování 

dividend drţet. Postup při zdanění je demonstrován na modelových příkladech. 

                                                           
8
 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Glossary of Tax 

Terms. Oecd.org [online]. ©2015. 
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Cíl práce 

Cílem diplomové práce, která se zabývá tématem mezinárodní zdanění příjmů, je 

navrţení metodiky pro mezinárodní zdaňování dividend. S ohledem na šíři tématu je 

práce orientována pouze na část problematiky, a to na mezinárodní zdanění dividend 

v České republice z pohledu právnické osoby s akcentem na holdingové struktury.  

Dílčími cíli jsou: 

 popis relevantní právní úpravy, a to mezinárodní, unijní a tuzemské, 

 analýza relevantní právní úpravy, 

 vymezení specifik nadnárodních korporací, 

 rozbor související judikatury Soudního dvora Evropské unie, 

 navrţení metodiky pro mezinárodní zdanění dividend a následná prezentace 

na modelových příkladech. 

Pomocí syntézy zjištěných poznatků budou identifikována pravidla a moţnosti 

holdingových společností.  
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Metodika práce 

V této práci jsou pouţity následující metody: 

 Analýza je proces, ve kterém je zkoumaný jev rozkládán na jednotlivé sloţky. 

Cílem analýzy je objasnění dílčích prvků, oddělení podstatného 

od nepodstatného. Postupuje od sloţitého k jednoduššímu
9
. V práci je analýza 

pouţita při výběru zdrojů a informací pro tuto práci. Dále jsou analyzovány 

jednotlivé prvky tématu mezinárodního zdanění dividend v souvislosti 

s holdingovými společnostmi. 

Opakem analýzy je syntéza, která představuje spojení dílčích částí v celek. 

Při syntéze jsou sledovány jednotlivé procesy a vztahy mezi nimi a díky tomu 

jsou pak odhaleny vnitřní zákonitosti fungování
10

. Zanalyzované prvky 

problematiky mezinárodního zdanění dividend v souvislosti s holdingovými 

společnostmi jsou pomocí syntézy spojeny v celek a je vytvořena metodika 

mezinárodního zdanění dividend pro holdingové společnosti. 

Pouţitím obou metod v práci jsou rozšířeny informace a prohloubeny znalosti 

týkající se tématu. 

 Indukce je postupem od specifického případu k obecnému. Zkoumáním 

určitého faktu je vyvozován obecný závěr
11

. Tato metoda je pouţita k zobecnění 

problematiky mezinárodního zdaňování dividend. Další metoda dedukce úzce 

souvisí s indukcí. Jedná se o aplikování obecných pravidel a postupů 

na konkrétní případ
12

. V práci jsou pomocí této metody ověřeny teoretická 

východiska uvedením do praxe (metodiky). 

 Abstrakce je proces spočívající v tom, ţe jsou odděleny nepodstatné či méně 

zásadní fakty od důleţitých skutečností
13

. Tuto metodu je nutno pouţít z toho 

důvodu, ţe téma mezinárodního zdaňování dividend je vcelku rozsáhlé. 

                                                           
9
 Široký, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. 2011. 

10
 tamtéţ. 

11
 tamtéţ. 

12
 tamtéţ. 

13
 tamtéţ. 
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 Další pouţitou metodou je tzv. modelování, tedy zjednodušení skutečnosti. 

Pomocí formulování problému, vytvoření modelu a jeho následném zkoumání 

jsou získány další znalosti o realitě
14

. Metoda je vyuţita při vytváření 

modelových příkladů. 

 Poslední pouţitou metodou je komparace. Podstatou je určení shodných 

či rozdílných jevů či vlastností
15

. Metoda je uţita při srovnávání právních úprav 

týkajících se dividend. 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu je v práci abstrahováno od problematiky stálé 

provozovny v souvislosti se zdaněním dividend.  

                                                           
14

 Široký, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. 2011. 
15

 tamtéţ. 
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1 PRÁVNÍ ÚPRAVA ZDANĚNÍ DIVIDEND 

V této kapitole je představena právní úprava mezinárodního zdanění příjmů obecně, 

ovšem se zaměřením na dividendy. 

1.1 Vztah právních úprav 

Téma mezinárodního zdanění příjmů je, jak uţ bylo zmíněno výše, vcelku sloţité. Na 

vině je mimo jiné i skutečnost, ţe je regulováno vnitrostátním, unijním a mezinárodním 

právem. Vzhledem k moţným střetům mezi uvedenými právními úpravami bylo nutné 

stanovit nějaká pravidla k řešení kolizních situací. 

1.1.1 Vnitrostátní a mezinárodní právo 

V případě rozporu vnitrostátního a mezinárodního práva je určující článek 10 Ústavy 

České republiky. 

„Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva 

něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva
16

.“ 

Znamená to tedy, ţe pokud dojde ke kolizi mezi mezinárodní smlouvou o zamezení 

dvojího zdanění a zákonem České republiky, pak je aplikováno pravidlo určené 

mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění
17

. 

Dále je aplikační přednost dána první větou § 37 Zákona o daních z příjmů (dále jen 

ZDP) v následujícím znění. „Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak
18

.“  

1.1.2 Vnitrostátní a unijní právo 

Aplikační přednost má unijní právo a tedy v případě, ţe dojde ke střetu vnitrostátního 

a unijního práva, nelze uplatnit národní právní předpisy, které by byly v rozporu 

                                                           
16

 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR. Poslanecká sněmovna. Psp.cz [online].  

©1995-2013. 
17

 tamtéţ. 
18

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. §37. 



17 
 

s právem unijním. Tuto zásadu stanovuje judikatura soudního dvora Evropské unie 

v rámci případu Costa v. Enel rozhodnutého v roce 1964
19

.  

1.1.3 Mezinárodní a unijní právo 

Přednost má unijní právo. To opět vyplývá z judikatury Soudního dvora Evropské unie 

(např. případ Haegeman), ale existuje i výjimka. Jedná se o vztah mezi mezinárodními 

dohodami Evropského společenství, později Evropské unie a sekundární legislativou 

soudního dvora Evropské unie. V tomto případě je aplikační přednost dána 

mezinárodním dohodám
20

. 

1.2 Mezinárodní úprava 

Vlivem globalizace bylo nutno stále častěji řešit problémy s pravidly na mezinárodní 

úrovni a tak se přistoupilo ke koordinaci velké části právních předpisů. Tuto koordinaci 

zajišťují mezinárodní organizace jako např. Mezinárodní měnový fond a Světová banka 

na celosvětové úrovni. V rovině vyspělých států tuto koordinaci zastává Organizace 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále OECD)
21

. 

V rámci OECD je koordinace oblasti daní zajišťována především Smlouvami 

o  zamezení dvojího zdanění. Vzorové smlouvy jsou v platnosti jiţ od roku 1963 

a po dobu své existence jsou novelizovány. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou 

velmi významné i pro chod Evropské unie a OECD jejich tvorbou Evropské unii vlastně 

ušetřila práci
22

. 

1.2.1 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Problémem dvojího zdanění je míněno uloţení srovnatelných daní, tedy daní týkajících 

se stejného daňového základu, ve stejném období, alespoň ve dvou různých státech. 

Dvojí zdanění má negativní dopad na mezinárodní směňování zboţí, sluţeb a na pohyb 

kapitálu, technologií a osob
23

. 
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Smlouvy o zamezení dvojího zdanění spočívají v tom, ţe mezi jednotlivými státy musí 

být stanoven určitý kompromis v rozdělení daňového výnosu. Smlouvy mají ovšem také 

další úlohu, a to zabránit dvojímu nezdanění příjmů a eliminovat riziko daňových úniků. 

Vzorová smlouva OECD vymezuje základní pravidla, kterými se státy musejí řídit. 

Smlouvy mezi konkrétními státy pak tato pravidla upřesňují. Zejména se jedná 

o rozhodnutí, který ze smluvních států je oprávněn zdanit daný příjem či majetek, 

eventuálně jaká je maximální výše zdanění, kterou lze uplatnit
24

. 

V současné době existují dva modely pro uzavírání smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Jedná se o model OECD a model OSN. 

Smlouvy dle modelu OECD by mezi sebou měly uzavírat vyspělé státy
25

. Tento model 

se vyznačuje tím, ţe poplatníka je oprávněn zdanit stát rezidence. 

Naproti tomu smlouvy dle modelu OSN by měly být uzavírány s rozvojovými zeměmi 

a příjem poplatníka má právo zdanit stát zdroje příjmů
26

.  

1.3 Unijní úprava 

Harmonizace Evropské unie v oblasti daní původně měla být provedena u přímých 

i nepřímých daní. V případě nepřímých daní se to zdařilo. Naopak u daní přímých se 

nejedná o harmonizaci ve větším měřítku. Vzhledem ke skutečnosti, ţe téměř všechny 

členské státy mají odděleny daně z osobních příjmů (daň z příjmů fyzických osob) 

a daně z příjmů korporací (daň z příjmů právnických osob) se v první fázi jevila 

harmonizace přímých daní snadnější neţ u daní nepřímých. Několikrát se projevila 

snaha, jak harmonizaci přímých daní provést, většinou byla ale neúspěšná. Bylo to 

způsobeno faktem, ţe členské státy si chtějí ponechat svou suverenitu a nehodlají 

přijmout tyto intervence, které se dotýkají jejich zvyklostí
27,

 
28

. 
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Unijní právní úprava rozlišuje zdroje práva dle síly jejich působnosti. Jedná se o právo 

primární a sekundární
29

. Významné jsou v oblasti příjmů z dividend také rozsudky 

Evropského soudního dvora. Zmíněné zdroje práva Evropské unie jsou popsány v této 

kapitole. 

 

Obrázek č. 1: Struktura práva Evropské unie
30

 

1.3.1 Primární právo EU 

Primární právo Evropské unie je nejvyšším pramenem práva Evropské unie. Za zajištění 

kontroly provádění primárního práva a souladu primárního a sekundárního práva (tedy 

právních předpisů přijímaných institucemi Evropské unie právě na základě primárního 

práva Evropské unie) je zodpovědný Soudní dvůr Evropské unie. Primární právo 

sestává především ze Smluv o zaloţení Evropské unie a ze Smluv o fungování Evropské 

unie. 

                                                           
29

 EVROPSKÁ UNIE. Shrnutí právních předpisů EU. Eur-lex.europa.eu [online]. ©1998-2015.  
30

 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2013. 
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Tyto smlouvy určují, jak jsou rozvrţeny pravomoci Evropské unie a jednotlivých 

členských států, tím pádem také vymezuje kompetence evropských institucí. 

Prostřednictvím smluv je tak dán právní rámec, který zajišťuje fungování evropské 

politiky
31

. 

Primární právo Evropské unie zahrnuje mimo jiné také: 

 pozměňující smlouvy Evropské unie, 

 protokoly, které jsou součástí zakládajících a pozměňujících smluv, 

 smlouvy o přistoupení nových členských států k EU, 

 ostatní smlouvy
32, 33

. 

V souvislosti s právní úpravou mezinárodního zdaňování dividend je důleţitá především 

existence jednotného vnitřního trhu Evropské unie, která je zakotvena ve smlouvách 

Evropské unie od 1. 1. 1993
34

. Jednotný vnitřní trh Evropské unie funguje na principu 

čtyř základních svobod, jedná se o: 

 volný pohyb zboţí, 

 volný pohyb osob, 

 volný pohyb sluţeb, 

 volný pohyb kapitálu
35

.  

K dividendám se vztahuje čtvrtá svoboda, a to volný pohyb kapitálu. Jedná se 

o poslední svobodu, která byla ukotvena ve Smlouvě o fungování Evropské unie
36

.  
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Svoboda volného pohybu kapitálu se skládá ze dvou podkategorií: 

 volný pohyb kapitálu a 

 volný pohyb plateb. 

Ve Smlouvě o fungování Evropské unie jsou podkategorie svobody volného pohybu 

kapitálu uvedena v článku 63 v následujícím znění. 

„1. V rámci této kapitoly jsou zakázána všechna omezení pohybu kapitálu mezi 

členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi.  

2. V rámci této kapitoly jsou zakázána všechna omezení plateb mezi členskými státy 

a mezi členskými státy a třetími zeměmi
37

.“ 

1.3.2 Sekundární právo EU 

Sekundární právo Evropské unie se skládá z legislativních aktů orgánů Evropské unie. 

V současné době tvoří převáţnou část právního rámce Evropského společenství
38

. Dle 

článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie mezi nástroje sekundárního práva patří 

nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska
39

. 

Nařízení (angl. Regulations) mají povahu normativního právního aktu, tedy obecně 

závazného pramene práva. Nařízení jsou tedy závazná pro orgány Evropské unie, 

členské státy i pro občany členských států. Na základě judikatury Evropského soudního 

dvora lze tvrdit, ţe nařízení jsou přímo účinná, tzn., ţe pokud se obsah nařízení 

neshoduje s vnitrostátní právní úpravou jednotlivých členských států, pak je nařízení 

vţdy prioritní. Nařízení jsou pro členské státy automaticky platná, nesmí být ovšem 

implementována, a to z toho důvodu, aby bylo zachováno shodné znění pro celou 

Evropskou unii. Dle Evropského soudního dvora je nutné, aby nařízení byla 

srozumitelná a bezvýhradná
40

.  
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Směrnice (angl. Directives) jsou opět normativní právní akty. Nicméně od nařízení se 

liší tím, pro koho jsou určeny. Směrnice zavazují členské státy, nikoliv však občany 

těchto států. Stanovují, ţe členské státy musejí provést úpravy své vnitrostátní 

legislativy tak, aby neodporovala legislativě Evropské unie. Směrnice určují výsledek, 

kterého má být dosaţeno, avšak nestanovují, jakým způsobem a jakými vnitrostátními 

nástroji ho lze docílit. Obsahují pouze lhůtu, ve které musejí být směrnice zařazeny 

do vnitrostátního práva. Přenesení do vnitrostátního práva se dělí do dvou fází. První je 

transpozice, tedy formální opatření, které zahrnuje přenesení obsahu směrnice 

do vnitrostátního práva. Druhou fází je implementace, coţ je skutečné zajištění 

a respektování směrnice zařazené do vnitrostátního práva
41, 42

. 

Směrnicí, která souvisí s problematikou právnických osob a dividend, je společný 

systém zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států – 

směrnice 2011/96/EU, The Parent-Subsidiary Directive (dále jen směrnice 

2011/96/EU), která se nepatrně mění směrnicí 2014/86/EU s platností 

od 31. 12. 2015)
43

. 

Podstatou je zamezit dvojímu zdanění zisku, který vyplácí dceřiná společnost sídlící 

v jednom členském státě mateřské společnosti sídlící v jiném státě. Podmínkou je, ţe 

mateřská společnost musí vlastnit více neţ 10% podíl na dceřiné společnosti
44, 45

. 

První pravidlo je novelizováno směrnicí 2014/86/EU následovně: 

„V čl. 4 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto: 

a) upustí od zdanění těchto zisků, pokud tyto zisky nejsou odečitatelné dceřinou 

společností, a zdaní tyto zisky, pokud jsou tyto zisky odečitatelné dceřinou 

společností, nebo…
46

“ 
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Rozhodnutí (angl. Decisions) spadají do individuálních právních aktů. Tzn., ţe nejsou 

mířena obecně a celoplošně, nýbrţ jsou určena konkrétním členským státům 

nebo fyzických či právnickým osobám. Nicméně výjimečně existují i rozhodnutí, která 

mají normativní povahu
47

. 

Doporučení (angl. Recommendations) a stanoviska (angl. opinions) nemají povahu 

závazných právních aktů. Jejich dodrţování není moţné vymáhat. Tedy v případě, ţe 

nejsou respektována, nehrozí ţádné sankce
48

. 

1.3.3 Judikatura Soudního dvora Evropské unie 

Judikatura Soudního dvora Evropské unie spadá do tzv. subsidiárního práva, které 

zahrnuje také mezinárodní právo a obecné zásady práva. Je to nástroj Soudního dvora 

Evropské unie k interpretaci práva primárního a sekundárního. Obecné zásady práva 

jsou nepsanými prameny práva, které Soudní dvůr Evropské unie formuje pomocí 

judikatury
49

. 

Judikatura představuje rozhodovací činnost soudu. Výsledkem této činnosti jsou soudní 

rozhodnutí. Jedná se o individuální akty (nikoliv normativní právní akty) a jsou tedy 

uţity v konkrétním případě
50

.  

Judikaturu Soudního dvora Evropské unie lze pokládat za směrodatnou a obecně by 

měla být národními soudy uznávána. V případě, ţe by národní soud při rozhodování 

nebral judikaturu Soudního dvora Evropské unie v potaz, porušoval by právo tím, ţe ho 

uţil špatně. Podstatou judikatury je zajištění jednotného výkladu práva Evropské unie. 

To znamená, ţe právo by mělo být aplikováno stejným způsobem ve všech členských 

státech. Vzhledem k tomu, ţe Soudní dvůr Evropské unie prostřednictvím judikatury 

vykládá právo, pak jsou tyto prameny práva vlastně součástí daného předpisu, a tudíţ by 

judikatura měla být povaţována za všeobecně platnou a závaznou
51

. 

Judikatura Soudního dvora Evropské unie se pojí s problematikou mezinárodního 

zdaňování dividend a rozbor několika z nich je obsahem 6. kapitoly. 
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2 HOLDING 

S tématem mezinárodního zdaňování dividend v případě právnických osob úzce souvisí 

pojem holdingová společnost. 

2.1 Vymezení pojmu holding 

Holdingová společnost (angl. holding company) není jako obchodní společnost 

v pravém slova smyslu právnickou osobou, ale představuje kapitálové propojení 

několika společností neboli majetkovou účast v jiných podmínkách. Tyto společnosti 

jsou ovládány a řízeny mateřskou společností (angl. parent company), která vlastní 

majoritní část akcií či obchodních podílů. Můţe jít i o stoprocentní účast, avšak spíše se 

jedná o daleko menší část
52

. 

Často jsou holdingové společnosti mezinárodní. Vyuţitím holdingové struktury 

společnosti lze zajistit ochranu soukromí vlastníka, právní ochranu majetku, jednodušší 

úpis společnosti na světových burzách i mezinárodní image. Zásadní je také pozitivní 

vliv na daňové zatíţení společnosti
53

. 

Pro mezinárodní holdingovou strukturu je klíčovou činností určení optimálních 

vlastnických, právních, daňových a obchodních vztahů mezi společnostmi sídlícími 

v různých státech. Nejdůleţitější je správným způsobem stanovit podmínky fungování 

mateřské společnosti. Na mateřské společnosti jsou pak závislé dceřiné společnosti, 

které se dělí dle oborů podnikání, případně dle rizika. Čím lépe je stanovena struktura 

holdingové společnosti, tím jednodušší je reakce na neočekávané příleţitosti či hrozby54
. 
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2.2 Fungování holdingu 

Pojem holding lze vysvětlit také jako nezávislou obchodní společnost. Její cíl a důvod 

vzniku tedy můţe být odlišný od obchodní společnosti v pravém slova smyslu
55

. 

Důvody zakládání holdingové společnosti jsou následující: 

 Snaha ovládnout konkurenční prostředí, tzn. získat větší podíl na trhu. 

 Snaha rozšířit své aktivity na větším území, získat nové trhy. 

 Dceřiné společnosti snadněji nesou riziko podnikání. V případě vzniku 

problémů s hospodařením společnosti mohou získat finance od mateřské 

společnosti. 

 Dceřiné společnosti jsou samostatné podnikatelské jednotky, samy hospodaří, 

jsou menší a pruţnější, tím pádem také lépe reagují na trţní situaci neţ velké 

podniky
56

. 

Moţné výhody a nevýhody holdingové struktury společnosti jsou uvedeny v následující 

tabulce.  
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Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody holdingové společnosti
57, 58

 

VÝHODY NEVÝHODY 

Kontrola mateřské společnosti nad 

dceřinou  
Vyšší administrativní náklady 

Omezení rizika  

(dceřiné společnosti jsou samostatnými 

právními subjekty a případná ztráta jedné 

z nich se nepřenese na ostatní) 

Náročná správa  

(nutnost zaměstnávat profesionály) 

Volnost dceřiných společností 

v podnikání a větší variabilita 

v různých podmínkách  

(protoţe jsou právně a účetně oddělené) 

Nutnost respektování více právních 

systémů 

Nastavení vlastnických vztahů Riziko dvojího zdanění 

Mezinárodní image  

Ostatní výhody sdruţených podniků 

(významný podíl na trhu, moţnost 

uskutečnění velkých investičních akcí) 
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2.3 Struktura holdingu 

Holdingová struktura či holdingová síť je soustava mateřských a dceřiných společností. 

Mateřská společnost ovládá, kontroluje a zasahuje do řízení dceřiných společností. 

Obvykle nezasahuje do obchodních činností, ty zajišťují dceřiné společnosti. Úkolem 

mateřské společnosti je především drţba akcií či obchodních podílů, intelektuálního 

vlastnictví (např. licence) nebo nemovitostí59. 

Dceřiná společnost má právní a hospodářskou samostatnost. Je ovšem společností 

ovládanou a vlastněnou nebo částečně vlastněnou mateřskou společností. Dceřiná 

společnost se stará o obchodní či výrobní záleţitosti holdingové společnosti. Tím pádem 

také nesou riziko spojené s podnikáním. Dceřiné společnosti lze větvit dle oboru 

podnikání a tak vzniká rozsáhlá struktura, která určuje vlastnické vztahy a brání přenosu 

rizika na další části holdingové struktury. Znamená to tedy, ţe v případě problému je 

moţno zajistit, aby ztrátu nenesla celá holdingová společnost. Na druhou stranu 

mateřská společnost také můţe v problémových situacích dceřinou společnost 

podpořit60. 

Existuje řada forem a typů holdingových společností. Jedná se například o rozdělení 

na pyramidový, radiální a cyklický typ holdingu
61, 62

. 

Pyramidální typ 

V čele stojí mateřská společnost. Ta na 1. úrovni ovládá dceřiné společnosti 

na 2. úrovni. Tyto jednotlivé dceřiné společnosti pak ovládají dceřiné (vnukovské) 

společnosti na 3. úrovni. Mateřská společnost tedy vnukovské společnosti řídí nepřímo 

prostřednictvím dceřiné společnosti
63

. 
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 SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 2010. 
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 AKONT TRUST. Mezinárodní holdingy. Akont.cz [online]. 
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Obrázek č. 2: Holdingová struktura – pyramidální typ
64 

Radiální typ 

Mateřská společnost vlastní nebo částečně vlastní všechny dceřiné společnosti. Pokud 

tedy mateřská společnost má i vnukovské společnosti, pak je také přímo řídí. Tento typ 

je kapitálově náročnější neţ pyramidový typ
65

. 

 

Obrázek č. 3: Holdingová struktura – radiální typ
66

 

Cyklický typ 

V případě této struktury nelze přesně stanovit, která společnost je mateřská a která 

dceřiná. Je to vlastně uzavřený kruh kapitálového propojení společností
67

. Dle zákona 

o obchodních korporacích § 200 a § 311 je ovšem tento typ holdingové struktury 

zakázán pro společnost s ručením omezeným a pro akciovou společnost
68

. 
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Obrázek č. 4: Holdingová struktura – cyklický typ
69

 

2.4 Právní vymezení holdingu v České republice 

V českém právním řádu se pojem holding či holdingová společnost nevyskytuje. Lze ho 

ale vyhledat pod pojmem koncern. 

Koncern je vymezen v § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

následujícím způsobem
70

. 

„(1) Jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen "řízená osoba") 

jinou osobou nebo osobami (dále jen "řídící osoba") tvoří s řídící osobou koncern. 

(2) Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem 

dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu 

koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci 

podnikání koncernu. 

(3) Existenci koncernu jeho členové bez zbytečného odkladu uveřejní na svých 

internetových stránkách, jinak nelze postupovat podle § 72
71

.“ 

Jednoduchý model koncernu představuje následující obrázek. 

 

Obrázek č. 5: Model koncernu
72
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70
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V zákoně o obchodních korporacích je struktura koncernu tvořena řídící osobou 

a  osobami řízenými. 

Řídící osoba se stává současně také ovládající osobou, kterou je buď ze zákona, 

nebo na základě ovládací smlouvy. Ovládající osoba má rozhodující vliv na řízení 

podniku tzv. ovládané osoby
73

.  

Pro účely zdanění koncernu jsou ovšem jiţ vymezeny pojmy mateřská a dceřiná 

společnost zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v § 19, odst. 3 následovně:  

„b) mateřskou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným 

v § 17 odst. 3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným 

nebo družstva, nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu 

Evropské unie než České republiky, a která má nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě 

alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace, 

c) dceřinou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 

a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným nebo družstva, 

nebo obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské 

unie než České republiky, na jejímž základním kapitálu má mateřská společnost 

nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl
74

,“ 

  

                                                                                                                                                                          
72
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3 MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ DIVIDEND 

PRÁVNICKÝCH OSOB 

Pro holdingové společnosti můţe být problematika mezinárodního zdanění příjmů 

vlastně zdrojem získávání daňových výhod. Jak uţ bylo zmíněno výše, v současné době 

existuje mnoho případů zakládání holdingů z důvodu daňové optimalizace. Do této 

oblasti spadají také praktiky treaty a directive shopping. Pro hlubší rozbor moţností 

daňové optimalizace holdingových společností je nutné nejdříve přiblíţit problematiku 

mezinárodního zdanění dividend právnických osob neboli korporací, které nabízí tato 

kapitola. 

3.1 Základní pojmy 

Nejdříve je nutno objasnit základní pojmy týkající se mezinárodního zdanění dividend 

z pohledu právnických osob. 

3.1.1 Dividenda 

Dividendy v oblasti mezinárodního zdaňování spadají do kategorie pasivních příjmů. 

Zde patří zejména příjmy z uţívání majetku, příjmy z poskytnutí práv, kapitálové 

a úrokové příjmy (dividendy, úroky, licenční poplatky). Je to druh příjmu, u kterého 

není nutná aktivní účast vlastníka na jeho vzniku
75

. 

Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění uvádí, ţe dividenda zahrnuje příjmy 

z akcií či jiných práv, podíly na zisku nebo příjmy z práv na společnosti, které podléhají 

dle daňových předpisů státu rezidence společnosti stejnému reţimu zdanění jako příjmy 

z akcií
76

. 

V České republice pod reţim zdanění dividend dle § 22 odst. 1 písm. g) bod 3 ZDP 

spadají podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních 
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korporací a příjmy, které plynou společníkovi obchodní společnosti v důsledku sníţení 

základního kapitálu
77

. 

3.1.2 Daňová rezidence 

Při mezinárodním zdaňování příjmů se rozlišují jak fyzické, tak i právnické osoby 

na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. V případě kolize mezi interpretací 

vnitrostátního a mezinárodního práva v rámci této problematiky má přednost 

mezinárodní smlouva. Obecně lze vycházet z následující charakteristiky. 

Daňovým rezidentem daného státu je poplatník s neomezenou daňovou povinností 

k tomuto státu. Tento subjekt tedy musí zdaňovat jak příjmy plynoucí z tuzemska, tak 

i příjmy plynoucí ze zahraničí. 

Daňovým nerezidentem příslušného státu je naopak poplatník s omezenou daňovou 

povinností k tomuto státu. Tento subjekt je povinen zdaňovat pouze příjmy ze zdrojů 

na území tohoto státu
78

. 

V praxi je moţné, ţe poplatník je daňovým rezidentem ve více státech. Z toho důvodu 

jsou právě uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V případě jejich neexistence 

by se mohlo stát, ţe by příjmy mohly být zdaněny dvakrát
79

. 

Český zákon o daních z příjmů vymezuje rozsah daňové povinnosti daňových subjektů 

pro právnické osoby v §17 odst. 3 a 4 následujícím způsobem: 

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

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

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

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

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

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

se za to, že má na území České republiky sídlo. 
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(4) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky své 

sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky
80

.“ 

V mezinárodních smlouvách je určena daňová rezidence dle sídla či místa vedení. 

Vymezení kritérií dle smluv je tedy téměř totoţné jako dle českého ZDP. Liší se ovšem 

v tom, ţe v případě kolize formální sídlo není bráno v potaz a přihlíţí se k místu 

skutečného vedení společnosti. V modelové smlouvě o zamezení dvojího zdanění 

v článku 4 odst. 3 je rezidentství právnické osoby stanoveno následovně. 

„Jestliže osoba jiná než osoba fyzická je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem v obou 

smluvních státech, předpokládá se, že je rezidentem v tom státě, v němž se nachází místo 

jejího skutečného vedení. V případě pochybností upraví příslušné úřady smluvních států 

tuto otázku vzájemnou dohodou
81

.“ 

3.1.3 Skutečný vlastník 

Pojem skutečný vlastník dividendy nemusí být nutně totoţný s pojmem příjemce 

dividendy. Příjemcem totiţ můţe být víceméně kdokoliv, skutečným vlastníkem je 

osoba, které tento příjem objektivně patří a která tento příjem také zdaňuje. Pokud 

dividendový příjem obdrţí zprostředkovatel jiného subjektu, nelze ho povaţovat 

za skutečného vlastníka. Příjem tedy přes zprostředkovatele pouze “protéká“ a nehrozí 

riziko dvojího zdanění, protoţe zprostředkovatel tento příjem nezdaňuje. Tento subjekt 

logicky také není oprávněn uplatňovat daňové výhody. 

Významu pojmu skutečný vlastník
82

 se okrajově věnují smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění. Zde je skutečný vlastník zmíněn v článku 10 týkajícího se dividend 

v odstavcích 2 a 4. Tento pojem je pak blíţe upřesněn v komentářích k mezinárodním 

smlouvám o zamezení dvojího zdanění
83

. 
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Skutečným vlastníkem, dle výkladu komentáře k mezinárodním smlouvám o zamezení 

dvojího zdanění, by měla být osoba, která: 

 je oprávněna nakládat s dividendou, 

 má právo na uţitky plynoucí z dividendových příjmů, 

 není omezena povinností převést tento příjem na třetí osobu
84

. 

V případě, ţe subjekt odpovídá výše uvedené charakteristice, pak můţe vyuţít výhody 

plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdanění. Ovšem v případě, ţe by subjekt zneuţil 

této koncepce k získání daňových výhod, pak tyto výhody nelze aplikovat
85, 86

.  

Pokud chce plátce vyuţívat výhody plynoucí z mezinárodních smluv, pak je v případě 

kontroly správcem daně povinen předloţit potvrzení o daňovém domicilu (rezidentství) 

nebo čestné prohlášení, ţe se jedná o skutečného vlastníka daného příjmu nebo jiné 

moţné důkazní prostředky dle mezinárodních smluv nebo dle příslušných vnitrostátních 

daňových zákonů. Vyšší specifikace pravidel v České je uvedena v metodickém pokynu 

Ministerstva financí D-286
87

. 

3.1.4 Stálá provozovna 

Stálá provozovna je pouze daňovým termínem. Nejde o právní formu podnikání 

a nesouvisí s obchodním právem. Stálá provozovna vzniká v důsledku splnění 

podmínek daných smlouvami o zamezení dvojího zdanění či vnitrostátními právními 

předpisy. Vzniká pouze daňovému nerezidentu. 
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Stálá provozovna vzniká v situaci, kdy subjekt jednoho státu vyvíjí podnikatelskou 

činnost na území druhého státu. V případě, ţe by tento institut neexistoval, druhý stát by 

nemohl příjmy z tohoto podnikání zdanit
88

. 

V českém ZDP je pojem stálé provozovny zakotven v § 22 odst. 2 a 3. 

Členění stálé provozovny dle ZDP: 

 Standardní (klasická, kamenná) – např. dílna, kancelář. 

 Stálá provozovna, jejíţ vznik se váţe na splnění časového testu (staveniště, 

sluţbové stálé provozovny). Tedy pokud přesáhne doba trvání vykonávané 

činnosti 6 měsíců v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců. 

 Stálá provozovna z titulu závislého zástupce – subjekt, který jménem poplatníka 

jedná a je oprávněn jménem poplatníka podepisovat smlouvy. 

 Stálá provozovna vzniklá z titulu příjmu společníka veřejné obchodní 

společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti
89

. 

Ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění je problematice stálé provozovny
90

 věnován 

článek 5. Důleţitými atributy stálé provozovny jsou umístění, stálost a účel. 

Vymezení pojmu stálá provozovna je podobné vymezení českým zákonem o daních 

z příjmů.  

Odlišně jsou stanoveny lhůty. Např. staveniště, stavba, montáţ či instalační projekt jsou 

pokládány za stálou provozovnu, pokud trvají déle neţ 12 měsíců. 

Dále je také na rozdíl od českého ZDP stanoveno, kdy se nejedná o stálou provozovnu. 

Převáţně jde o činnosti přípravného a pomocného charakteru. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění nezakotvují sluţbovou stálou provozovnu
91

.  
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Vzhledem k šíři tématu se ovšem autorka problematikou dividend ve spojení se stálou 

provozovnou dále nezabývá. 

3.2 Systémy zdanění dividend ve státě zdroje při aplikaci smlouvy 

Existují dva základní způsoby výběru daně z příjmů, u kterých je daň nerezidentům 

sráţena plátcem u zdroje. Jedná se o tzv. refundační systém a čistě plátcovský systém. 

Třetím způsobem je kombinace uvedených systémů
92

. 

3.2.1 Refundační 

Refundační systém se pouţívá v mnoha státech, v České republice je ovšem pouţití 

tohoto systému spíše výjimečné (zdaňování příjmů umělců a sportovců).  

Podstatou refundačního systému je skutečnost, ţe plátce daně nemusí znát znění 

příslušných smluv. Daň je nerezidentům sraţena v souladu s vlastními vnitrostátními 

předpisy. 

Sám poplatník by pak měl spolupracovat s místními úřady a je oprávněn poţadovat 

vrácení případného rozdílu mezi sraţenou daní a daní, která plyne z uzavřené smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění. 

Tento systém je výhodný především pro plátce daně. Nemusí se totiţ zabývat rizikem, 

ţe mezinárodní smlouva bude aplikována špatně. 

Pro poplatníky i daňovou správu tento systém ale znamená velkou administrativní zátěţ. 

V případě menšího rozdílu mezi vnitrostátním a mezinárodním zdaněním většinou není 

ani výhodné ţádat o vrácení, protoţe administrativní náklady jsou vyšší neţ ţádaný 

rozdíl
93

. 

Zajištění vrácení daně většinou leţí na pověřených úřadech finanční správy. Adresa 

a označení je uvedeno ve sděleních k jednotlivým smlouvám o zamezení dvojího 

zdanění. Ta jsou uveřejněna ve Finančním zpravodaji
94

. 
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3.2.2 Plátcovský 

Naopak v případě plátcovského systému musejí rezidenti příslušného státu, kteří 

pobírají dividendy ze zahraničí, sledovat svá práva a sami se musejí zasadit o jejich 

zajištění.  

V případě, ţe plátce srazí vyšší daň, neţ daň, která plyne z příslušné smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění, pak se jedná o chybu právě českého plátce nebo se jedná 

o důsledek aplikace refundačního systému zdanění.  

V obou případech platí, ţe k zápočtu lze přijmout daň pouze ve výši odpovídající 

příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění
95, 96

.  

3.2.3 Kombinace 

Jedná se o kombinaci refundačního a plátcovského systému zdanění. Tato varianta je 

typická např. pro Německo nebo Rakousko. 

Obecně je uţit refundační systém. Na základě předběţného oznámení finanční správě je 

ale plátce oprávněn srazit daň pomocí sazby stanovené v příslušné smlouvě o zamezení 

dvojího zdanění
97

. 
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4 MEZINÁRODNÍ A UNIJNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

ZDANĚNÍ DIVIDEND 

Struktura mezinárodní a unijní právní úpravy zdanění dividend znázorňuje následující 

schéma. 

 

Obrázek č. 6: Vymezení základních prvků mezinárodní a unijní právní úpravy
98
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4.1 Mezinárodní právní úprava 

V mezinárodní právní úpravě, tedy ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, je 

problematika mezinárodního zdanění dividend vymezena v článku 10 Dividendy
99

. 

Definice 

Ve třetím odstavci článku 10 je určen pojem dividenda. Dividenda zahrnuje příjmy 

z akcií či jiných práv, nevztahuje se na pohledávky. Dále podíly na zisku nebo příjmy 

z práv na společnosti, které podléhají dle daňových předpisů státu rezidence společnosti 

stejnému reţimu zdanění jako příjmy z akcií
100

. 

Vymezení práva ve státě rezidence a ve státě zdroje 

Dále jsou v článku 10 uvedena základní pravidla: 

 Pokud společnost, která je rezidentem v jednom smluvním státě, vyplácí 

dividendy osobě s místem rezidence ve druhém smluvním státě, pak mohou být 

dividendy zdaněny ve druhém smluvním státě, tedy ve státě příjemce dividendy. 

Jedná se tedy o právo zdanit dividendový příjem ve státě rezidence. 

 Dividendy lze zdanit i ve státě rezidence společnosti, která dividendy vyplácí 

(tedy ve státě zdroje) pokud je to stanoveno právními předpisy tohoto státu. 

Musí být ovšem splněny podmínky, a to ţe příjemce je skutečným vlastníkem 

dividend a stanovená daň nepřesahuje: 

- 5 % z hrubé částky dividend, pokud příjemcem je společnost (neplatí 

pro osobní společnost), která přímo vlastní minimálně 25% podíl na majetku 

společnosti, která dividendy vyplácí, 

- 15 % z hrubé částky dividend v ostatních případech
101

. 
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Speciální pravidla 

Výjimkou je ovšem situace, kdy skutečný vlastník, který je rezidentem jednoho 

smluvního státu, vykonává v druhém smluvním státě činnost prostřednictvím stálé 

provozovny a zároveň účast, na jejímţ základě se dividendy vyplácejí, se skutečně 

vztahuje k této stálé provozně. V tomto případě se pouţije ustanovení článku 7 

modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění
102

. 

Pokud společnost, která je rezidentem jednoho smluvního státu dosahuje zisky 

nebo příjmy z druhého smluvního státu, pak druhý stát nemůţe: 

 Zdanit tyto dividendy vyplácené společností. 

Ledaţe dividendy jsou vyplaceny rezidentu druhého smluvního státu nebo účast, 

na jejímţ základě jsou dividendy vypláceny, skutečně souvisí se stálou 

provozovnou v tomto druhém státě. 

 Zdanit nerozdělené zisky společnosti. 

Zahrnuje i případ, kdy vyplácené dividendy a nerozdělené zisky sestávají zcela 

nebo částečně ze zisků nebo příjmů, které mají zdroj ve druhém smluvním 

státě
103

. 

Tento rozbor článku 10 je proveden na základě modelové smlouvy OECD. Konkrétní 

smlouvy jsou upraveny jednotlivými smluvními státy. 

Podmínky pro čerpání výhod  

Smlouva umoţňuje zdanit příjmy jak ve státě zdroje, tak i ve státě rezidence mateřské 

společnosti. Pro zdanění ve státě zdroje je zpravidla nastaven limit pro zdanění. Můţe se 

jednat o maximální aplikovatelnou sazbu daně či dokonce osvobození od sráţkové daně 

ve státě zdroje. Dalším aspektem, který bude sehrávat roli, můţe být například niţší 

riziko. 
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4.2 Směrnice 2011/96/EU 

V unijní právní úpravě je problematika vnitrounijního zdanění dividend vymezena 

směrnicí o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých 

členských států (směrnice 2011/96/EU, The Parent-Subsidiary Directive). 

Definice v rámci Evropské unie 

Pro mezinárodní zdanění holdingových společností jsou podstatné níţe uvedené hlavní 

cíle směrnice: 

 osvobození dividend vyplácených dceřinými společnostmi jejich mateřským 

společnostem od sráţkových daní, 

 zamezení dvojímu zdanění mateřské společnosti, 

 usnadnění seskupování
104

. 

Ve směrnici na rozdíl od mezinárodních smluv není vymezen pojem dividenda, jedná se 

obecně o podíl na zisku, nicméně dle článku 3 lze nahradit podíl na základním kapitálu 

disponováním hlasovacími právy
105

.  

Naopak je ale určeno, jaká společnost můţe být označována za společnost členského 

státu, dále co znamená pojem stálá provozovna, v neposlední řadě také vysvětluje 

pojmy mateřská a dceřiná společnost následujícím způsobem. 

 Mateřskou společností je společnost členského státu, která drţí podíl na kapitálu 

některé společnosti jiného členského státu nejméně 10 %. Případně společnost 

sídlící ve stejném členském státě jako dceřiná společnost, přičemţ stálá 

provozovna sídlící v jiném členském státě má podíl na dceřiné společnosti 

minimálně 10 %.  

Směrnice dále povoluje členským státům Evropské unie ustanovit, ţe směrnice 

nebude pouţita na společnosti, které podíl na dceřiné společnosti nedrţí bez 
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přerušení po dobu nejméně 2 let (např. právní úprava České republiky stanovuje 

lhůtu 12 měsíců). 

 Dceřinou společností je společnost, na jejímţ základním kapitálu má podíl výše 

uvedená mateřská společnost
106

. 

Vymezení práva ve státě rezidence a ve státě zdroje 

Směrnice 2011/96/EU stanovuje dvě základní pravidla pro zdanění dividend. 

V případě, ţe mateřská společnost obdrţí dividendy v důsledku podílu na dceřiné 

společnosti, pak členský stát mateřské společnosti, tedy stát rezidence buď upustí 

od zdanění, nebo tyto zisky zdaní.  

Pokud zisky stát rezidence zdaní, pak zároveň umoţní mateřské společnosti odečíst 

od daně příslušnou část daně, kterou uhradila dceřiná společnost. To ovšem 

za předpokladu, ţe na kaţdé úrovni společnosti (tedy mateřská, dceřiná, vnukovská 

společnost) jsou splněny poţadavky směrnice na mateřskou a dceřinou společnost.  

Stejné podmínky jsou platné v situaci, kdy stát rezidence mateřské společnosti povaţuje 

dceřinou společnost za daňově transparentní a zdaňuje u mateřské společnosti podíl na 

zisku dceřiné společnosti v okamţiku, kdy tento zisk vznikl
107

. 

Speciální pravidla 

Speciálním a doplňujícím pravidlem či ustanovením směrnice je, ţe kaţdý členský stát 

ponechá v platnosti moţnost stanovit, ţe od zdanitelných příjmů mateřské společnosti 

nelze odečíst: 

 náklady vztahující se k podílu na dceřiné společnosti a 

 ztráty z rozdělování jejích zisků. 
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V případě, ţe jsou výdaje na řízení, které souvisí s podílem na zisku, jsou stanoveny 

paušálně, daná částka nesmí přesáhnout 5 % ze zisku rozdělovaného dceřinou 

společností
108

. 

Podmínky čerpání výhod 

Dividendové příjmy mohou být osvobozeny, jestliţe jsou splněna základní kritéria: 

 Mateřská i dceřiná společnost jsou rezidenty členských států Evropské unie, 

mají směrnicí poţadovanou právní formu, podléhají jedné z daní daných 

směrnicí nebo pro daňové účely jsou povaţovány za rezidenty některého 

z členských států. 

 Mateřská společnost musí drţet podíl minimálně 10 % na základním kapitálu 

dceřiné společnosti po dobu nejméně dvou let (je to limit, stanovený směrnicí, 

který členské státy mohou vyuţít). 

Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak je moţné aplikovat směrnici jedním z výše 

uvedených způsobů a následně tak dojde k osvobození od daně
109

. 
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5 MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ HOLDINGU 

Náplní této kapitoly je popis a analýza obecných pravidel, jejichţ aplikace vede 

k moţnému sníţení daňové povinnosti holdingové společnosti, tedy k naplnění jednoho 

z cílů zaloţení holdingu.  

5.1 Mezinárodní právo 

V rámci mezinárodního práva musí holdingová společnost sledovat ustanovení smluv 

o zamezení dvojího zdanění. Následující schéma znázorňuje důleţitá fakta, která musí 

holdingová společnost při cestě k co nejniţšímu zdanění dividend brát v potaz. 

 

Obrázek č. 7: Zásadní skutečnosti v rámci mezinárodního zdanění
110
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Pro holdingovou společnost jsou důleţité tři skutečnosti, a to pravidla pro zdanění 

ve státě, počet mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, ve kterých figuruje 

stát nebo státy, které se dané holdingové společnosti týkají, a moţná existence klauzule 

k zamezení zneuţití smluv. 

Pravidla pro zdanění ve státě zdroje 

Při analýze moţné daňové optimalizace v mezinárodním měřítku by se holdingová 

společnost měla zaměřit především na pravidla pro zdanění ve státě zdroje. Velmi 

důleţitá bude daňová sazba, které dividendové příjmy podléhají. V příloze č. 3 je 

uveden přehled daňových sazeb týkající se dividend ve všech státech (stát zdroje), které 

mají uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Holdingová společnost bude 

samozřejmě hledat co moţná nejniţší sazbu daně. 

Jak uţ bylo zmíněno výše, článek 10 modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

týkající se dividend umoţňuje zdanit dividendy jak ve státě rezidence mateřské 

společnosti, tak i ve státě zdroje. Avšak pro stát zdroje existují jistá omezení. Záleţí 

na státě a jeho předpisech. 

Důleţitým aspektem je právě daňová sazba či moţnost osvobození od daně. 

Existence speciálních reţimů 

Dále bude společnost zajímat existence speciálních reţimů, jako např. doloţka 

nejvyšších výhod. Touto doloţkou se smluvní státy zavazují, ţe poskytnou v určité 

oblasti (v tomto případě v oblasti zdanění dividend) totoţné výhody, které byly 

poskytnuty jiţ před uzavřením této smlouvy jiným státům nebo kdykoliv po uzavření 

smlouvy jiným státům poskytnou. Tímto ustanovením je zajištěno, ţe smluvní stát bude 

mít vţdy nejméně stejné podmínky jako jiný stát s nejvýhodnějšími podmínkami
111

. 

Pro příklad lze uvést smlouvu mezi Českou republikou a Singapurem. V protokolu této 

smlouvy je připojena doloţka nejvyšších výhod. Tato doloţka je ovšem v modifikované 

podobě. Dohoda zaručuje investicím investorů prvního smluvního státu, tedy 

Singapuru, a výnosům z nich zacházení dle doloţky nejvyšších výhod. Pokud se však 

jedná o reţim zacházení s investory druhého smluvního státu, tedy České republiky, 
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doloţka nejvyšších výhod je nahrazena poskytnutím řádného a spravedlivého zacházení, 

které brání diskriminaci
112

. 

Singapur tuto modifikaci zdůvodnil tím, ţe národní reţim nemůţe být poskytován 

zahraničním investorům, a to z toho důvodu, aby domácí investoři byli vůči 

zahraničním konkurenceschopní
113

. 

Systém zdanění dividend 

V neposlední řadě musí holdingová společnost brát v úvahu systém zdanění dividend, 

který je stanoven danou smlouvou o zamezení dvojího zdanění (viz výše).  

V případě plátcovského systému musí mateřská společnost prokázat, ţe je skutečným 

vlastníkem dividendy, resp. je rezidentem daného státu a aplikuje se příslušná smlouva 

o zamezení dvojího zdanění. Společnost tedy musí znát pravidla pro mezinárodní 

zdanění a znění příslušné mezinárodní smlouvy. Nicméně sama si můţe pohlídat, ţe daň 

je sraţena ve správné výši. 

V případě refundačního systému se plátce, tedy dceřiná společnost, nemusí příliš 

zajímat o přesné znění příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, protoţe 

dividendy jsou zdaněny dle vnitrostátních právních předpisů. Tato situace je výhodná 

především pro plátce, protoţe se řídí pouze danými právními předpisy. 

Pro poplatníka, tedy mateřskou společnost, je tento systém ovšem velmi náročný. 

Poplatník musí spolupracovat s úřady. Pokud vznikne rozdíl mezi sraţenou daní a daní, 

která vyplývá z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pak musí poplatník 

o tento přeplatek ţádat. Tento proces je velmi administrativně náročný. V případě, ţe 

vznikne přeplatek v niţší částce, pak se poplatníku ani nevyplatí o tento přeplatek ţádat, 

protoţe náklady na náročnou administrativu jsou vyšší neţ vzniklý rozdíl. 
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Počet smluv 

Dále musí mít holdingová společnost přehled o tom, s kolika státy má příslušný stát 

uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Dále také záleţí, zda jsou tyto státy 

členskými státy Evropské unie či nikoliv. V případě, ţe se jedná o členské státy 

Evropské unie, pak holdingová společnost pravděpodobně upustí od podrobného 

zkoumání mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a bude se zaměřovat 

především na splnění podmínek směrnice 2011/96/EU. Tím zajistí osvobození od daně 

z dividend. V případě, ţe se jedná o třetí země, bude společnost nadále hledat výhody, 

které jí nabízí smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Přehled států, se kterými má 

uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění Česká republika, je pro přehled uveden 

v příloze č. 4. 

Klauzule k zamezení zneuţití smluv 

Důleţité také je, zda v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění je přímo uvedena 

tzv. klauzule k zamezení zneuţití smluv. Jedná se o speciální pravidla, která mají 

zabránit zneuţití smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Například v případě Spojených států amerických je do mezinárodních smluv zařazen 

článek, který je nad rámec Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tento 

článek se nazývá “Limitation of benefits“. V překladu se tedy jedná o omezení výhod. 

Ve smlouvě s Českou republikou je tento článek pod číslem 17. 

Tento článek stanovuje, ţe pokud osoba, která je rezidentem jednoho smluvního státu 

(dále stát 1) dosahuje příjmu z druhého smluvního státu (dále stát 2) je oprávněna vyuţít 

výhod, které smlouva nabízí pouze při splnění daných podmínek. Podmínky, které jsou 

stanoveny smlouvou o zamezení dvojího zdanění, jsou tedy rozšířeny o další podmínky, 

které vymezuje článek o omezení výhod. 

Cílem tohoto ustanovení je omezení tvorby umělých struktur za účelem získávání výhod 

neoprávněnou osobou. V kategorii právnických osob je oprávněnou osobou: 

 Osoba, která aktivně provádí obchodní či průmyslové činnosti ve státě 1 

a příjem, který plyne ze státu 2, je výsledkem této činnosti (nejedná se o činnosti 
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v oblasti provádění či řízení investic, výjimkou je činnost v bankovnictví 

nebo pojišťovnictví). 

 Společnost, jejíţ akcie jsou pravidelně obchodovány na burze cenných papírů
114

. 

 Osoba, která splňuje obě následující podmínky: 

a) Více neţ 50 % skutečného podílu na jedné z dvou osob zmíněných výše.  

b) Na splnění závazků neoprávněným osobám je pouţito méně neţ 50 % 

hrubých příjmů této osoby. 

Ustanovení tohoto článku také předchází situaci, kdy by byl daňový subjekt 

nespravedlivě povaţován za neoprávněnou osobu. Stát zdroje má moţnost přiznat 

tomuto subjektu výhody plynoucí ze smlouvy
115

. 

Podobné nástroje pro zneuţití smluv lze nalézt také v některých později uzavíraných 

smluv Českou republikou
116

. Jedná se o smlouvy se státy jako je např. Nový Zéland, 

Kolumbie nebo Saudská Arábie. Účel je stejný, jako ve smlouvě se Spojenými státy 

americkými, jedná se především o zabránění zneuţití smluv o zamezení dvojího 

zdanění. 

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 

V souvislosti s daňovou optimalizací holdingových společností je také nutno zmínit 

v poslední době vznikající iniciativy, které se zasazují o co největší omezení zneuţití 

smluv o zamezení dvojího zdanění. Významnou iniciativou tohoto druhu je např. BEPS. 

BEPS bojuje proti nadnárodním společnostem, které neoprávněně sniţují svůj základ 

daně.  

Cílem je také zamezení vzniku holdingových společností, které jsou vytvořeny pouze 

za daňovým účelem
117

. 

                                                           
114

 Tato společnost bude kontrolována regulativními orgány, pravděpodobnost zneuţití mezinárodních 

smluv je tedy niţší. 
115

 Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojímu zdanění 

a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. 
116

 Starší smlouvy uzavírané Českou republikou toto ustanovení neobsahují. 
117

 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. About Base 

Erosion and Profit Shifting (BEPS). Oecd.org [online]. ©2015. 
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Primárně se BEPS zaměřuje na světové giganty, jako je např. Google, Amazon 

nebo Starbucks
118

. 

To chce BEPS zajistit pomocí daňové správy. Společnosti totiţ budou muset poskytovat 

mnohem více informací, které bude daňová správa analyzovat a posuzovat
119

. 

Následkem tohoto opatření se společnostem zvýší administrativní náklady
120

. 

  

                                                           
118

 PWC. PwC breakfast briefing - BEPS update and impacts on Jersey - January 2014. Pwc.com [online]. 

©2015. 
119

 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. About Base 

Erosion and Profit Shifting (BEPS). Oecd.org [online]. ©2015. 
120

 AKONT TRUST. Mezinárodní daňové plánování. Akont.cz [online]. 
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5.2 Právo Evropské unie 

V rámci mezinárodního zdanění musí holdingová společnost rozlišit, zda státy, 

ve kterých sídlí mateřská a dceřiná společnost (stát rezidence a stát zdroje) 

jsou členskými státy Evropské unie či nikoliv. V případě členství těchto států 

v Evropské unii totiţ vzniká moţnost vyuţít výhod vyplývajících ze směrnice 

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských 

států. Následující schéma znázorňuje důleţité fakta, která musí holdingová společnost 

k dosaţení co nejniţšího zdanění dividend brát v úvahu. 

 

Obrázek č. 8: Zásadní skutečnosti v rámci mezinárodního zdanění
121

 

Jak uţ bylo zmíněno výše, společnost se bude snaţit spíše vyuţít moţnosti, které nabízí 

směrnice 2011/96/EU a splnit podmínky, které stanovuje a tím pádem dividendový 

příjem nezdaňovat, coţ je jedním z hlavních důvodů pro samotný vznik holdingové 

společnosti. V následující tabulce jsou uvedena kritéria, která je nutno pro čerpání 

výhod splnit. 

  

                                                           
121

 Vlastní zpracování. 

http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/mi0091_cs.htm
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Tabulka č. 2: Kritéria pro splnění poţadavků směrnice 2011/96/EU
122

 

Kritéria pro splnění poţadavků směrnice 

Mateřská (dceřiná) společnost 

 Je rezidentem členského státu 

Evropské unie 

(případně pro daňové účely je 

povaţována za rezidenta některého 

členského státu). 

 

 Má poţadovanou právní formu 

uvedenou v příloze IA směrnice. 

 

 Podléhají jedné z daní uvedených 

v příloze IB směrnice. 

Podíl na dceřiné společnosti 10 % 

Časový test pro drţbu podílu na 

dceřiné společnosti 
2 roky

123
 

Pokud mateřská i dceřiná společnost splňují uvedená kritéria, pak mohou vyuţít výhody 

plynoucí ze směrnice. Moţnosti, které stanovuje směrnice, jsou demonstrovány pomocí 

následujícího schématu.  

                                                           
122

 EVROPSKÁ UNIE. Dokument 32011L0096. Eur-lex.europa.eu [online]. ©1998-2015. 
123

 Jedná se o limit stanovený směrnicí, členské státy ho mohou vyuţít. Např. Česká republika stanovila 

limit 12 měsíců. 
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Obrázek č. 9: Schéma moţností zdanění stanovených směrnicí
124

 

Z předchozí analýzy směrnice tedy vyplývá, ţe dividendové příjmy, které obdrţí 

mateřská společnost od své dceřiné společnosti, buď nebudou státem rezidence 

mateřské společnosti zdaněny, nebo tyto příjmy tento stát zdaní, avšak umoţní mateřské 

společnosti odečíst od daně příslušnou část daně vztahující se k těmto příjmům, kterou 

uhradila dceřiná společnost.  

Na základě výše uvedeného tedy lze usuzovat, ţe dojde k osvobození od zdanění 

dividendových příjmů mezi mateřskou a dceřinou společností. 

Dále by holdingová společnost měla sledovat tuzemská pravidla příslušných členských 

států. Směrnice totiţ umoţňuje členským státům stanovit, ţe od zdanitelných příjmů 

mateřské společnosti nelze odečíst: 

 

                                                           
124

 Vlastní zpracování. 
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 náklady vztahující se k podílu na dceřiné společnosti a 

 ztráty z rozdělování jejích zisků
125

. 

Pokud jsou výdaje na řízení, které souvisí s podílem na zisku, stanoveny paušálně, 

příslušná částka nesmí přesáhnout 5 % ze zisku rozdělovaného dceřinou společností. 

V případě, ţe společnost nesplňuje kritéria směrnice, pak bude s největší 

pravděpodobností dividendové příjmy zdaňovat dle příslušné smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění, tedy v rámci mezinárodního zdanění příjmů, jak je jiţ popsáno výše.  

Pokud by ovšem stát rezidence mateřské společnost neměl uzavřenou smlouvu 

o zamezení dvojího zdanění se státem rezidence dceřiné společnosti, pak by došlo 

ke dvojímu zdanění dividendových příjmů
126

.  

                                                           
125

 EVROPSKÁ UNIE. Dokument 32011L0096. Eur-lex.europa.eu [online]. ©1998-2015. 
126

 tamtéţ. 
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5.3 Tuzemské právo 

V rámci mezinárodního zdanění musí holdingová společnost také sledovat tuzemské 

právo. A to jak ve státě rezidence, tak i ve státě zdroje. Tuzemská právní úprava týkající 

se zdanění dividend totiţ můţe také nabízet moţnosti k optimalizaci daně. Následující 

schéma znázorňuje důleţitá fakta, která musí holdingová společnost k dosaţení co 

nejniţšího zdanění dividend brát v úvahu. 

 

 

Obrázek č. 10: Zásadní skutečnosti v rámci mezinárodního zdanění
127

 

V rámci tuzemského práva budou holdingovou společnost zajímat pravidla pro zdanění 

ve státě. Společnost budou zajímat podobná fakta jako při mezinárodním zdanění 

příjmů. 

Systém zdanění 

Důleţitým atributem je také systém zdanění dividend. Ten se liší v závislosti na tom, 

zda se jedná o rezidenta nebo nerezidenta České republiky. 

                                                           
127

 Vlastní zpracování. 
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V případě rezidenta jsou dividendové příjmy zdaňovány v rámci samostatného základu 

daně dle § 20b ZDP.  

V případě nerezidenta se pak jedná o sráţkovou daň dle § 36 ZDP. To znamená, ţe daň 

je sraţena jiţ u zdroje příjmu. Jedná se o konečný způsob zdanění. Je nutné, 

aby holdingová společnost znala povinnosti plátce (dceřiná společnost) i poplatníka 

(mateřská společnost) v příslušných státech. 

Sazba daně 

Velmi důleţitým atributem je sazba daně z dividendových příjmů. 

Například v České republice je nutno, jak uţ bylo zmíněno výše, rozlišit, zda se jedná 

o rezidenta či nerezidenta.  

Pro rezidenta, který dividendové příjmy zdaňuje v samostatném základu daně, platí 

sazba daně 15 % (samostatný základ daně je zaokrouhlen na celé tisícikoruny dolů).  

Sazba daně pro nerezidenta je uvedena v § 36 ZDP, činí 15 %. Výjimkou je sazba daně 

pro poplatníky, kteří nejsou rezidenty členského státu Evropské unie, ani Evropského 

hospodářského prostoru a jejich stát rezidence s Českou republikou nemá uzavřenou 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění a ani neexistuje smlouva o výměně informací. 

Pro tyto poplatníky platí sazba daně 35 %
128

.  

Speciální reţimy 

Dále bude holdingovou společnost zajímat, zda existují nějaké speciální reţimy 

pro kapitálově propojené společnosti nebo pro určité státy rezidence. Například 

pro státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru bývá stanoven stejný 

reţim zdanění jako vnitrostátní zdanění.  

Můţe také být stanoven stejný reţim zdanění pro státy, s nimiţ má daný stát uzavřenou 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Jiný reţim je ovšem většinou pro ostatní státy. 

Zásadní je také moţná existence tzv. skupinového zdanění („participation exemption“). 

Jedná se o speciální daňový reţim, který umoţňuje osvobození kapitálových zisků 

                                                           
128

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
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v rámci holdingové společnosti. Pro vyuţití osvobození musejí být zpravidla splněny 

určité podmínky. Často se jedná o procentní účast na společnosti a tzv. časový test, tedy 

doba drţení této účasti
129

.  

Tento systém zdanění funguje např. v Německu, Rakousku, Francii, atd. Podmínky se 

v jednotlivých státech různí. Méně korigovaný reţim má např. Německo. Zde není 

určen procentní podíl ani délka časového testu
130

. V České republice tento systém 

zdanění není uzákoněn. Pro holdingovou společnost jsou tedy podmínky méně výhodné. 

Osvobození  

Holdingová společnost se v neposlední řadě bude zajímat o moţné osvobození od daně 

z dividend v daném státě. Pro příklad, v České republice jsou osvobozeny od daně 

dividendové příjmy vyplácené dceřinou společností, která je rezidentem České 

republiky dle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP dividendové příjmy a dále dividendy, které 

plynou od dceřiné společnosti (rezident jiného členského státu Evropské unie neţ České 

republiky) mateřské společnosti (rezident České republiky) dle § 19 odst. 1 písm. zi) 

ZDP
 131

. Je ovšem nutné splnit následující podmínky: 

 mateřská společnost drţí podíl na kapitálu dceřiné společnosti nejméně 10 %, 

 tento podíl musí drţet nepřetrţitě nejméně 12 měsíců. 

Osvobození v případě rezidentní dceřiné společnosti dle § 19 odst. 8 platí obdobně 

i pro příjmy, které plynou od dceřiné společnosti, která je rezidentem České republiky, 

mateřské společnosti, která je rezidentem jiného členského státu Evropské unie, Norska, 

Islandu nebo Švýcarské konfederace. 

Dále jsou také od daně osvobozeny příjmy, které plynou od dceřiné společnosti, která je 

rezidentem buď jiného členského státu Evropské unie, nebo některé ze zemí 

Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko), mateřské 

společnosti, která je rezidentem České republiky
132

. 
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 WOLTERS KLUWER. Zdaňování společností v Evropské unii. Danarionline.cz [online]. ©2015. 
130

 tamtéţ. 
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 Neplatí pro podíly na zisku dceřiné společnosti, která je v likvidaci. 
132

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
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Osvobození platí také pro dividendové příjmy, které plynou mateřské společnosti, která 

je rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, od dceřiné 

společnosti, která je rezidentem státu, se kterým má Česká republika uzavřenou 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění
133

. Avšak tato dceřiná společnost musí splňovat 

následující podmínky: 

 Má právní formu, která je srovnatelná se společností s ručením omezeným, 

s akciovou společností či druţstvem dle zvláštního právního předpisu. 

 Je v obdobném vztahu vůči mateřské společnosti za podmínek podobných 

podmínkám stanoveným směrnicí 2011/96/EU, potaţmo podmínkám 

stanoveným § 19 odst. 3 a 4. 

 Podléhá dani podobné dani z příjmů právnických osob, kde sazba daně není 

niţší neţ 12 %, a to alespoň ve zdaňovacím období, v němţ rezident České 

republiky (mateřská společnost) o příjmu z podílu na zisku účtuje jako 

o pohledávce v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ve 

zdaňovacím období předcházejícím tomuto zdaňovacímu období
134

. 

Mateřská společnost musí být skutečným vlastníkem dividendových příjmů
135

. 

Uznatelnost nákladů (výdajů) 

Existuje také určitá nevýhoda osvobození příjmů z dividend. Je zakotvena v § 25 odst. 1 

písm. zk) ZDP, týká se daňové uznatelnosti nákladů mateřské společnosti. 

Mateřská společnost musí do nedaňových výdajů (nákladů) společnosti zařadit také: 

 výdaje (náklady) mateřské společnosti, které souvisejí s drţbou podílu v dceřiné 

společnosti, 

 reţijní (nepřímé) náklady, které souvisejí s drţbou podílu v dceřiné 

společnosti
136

. 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
134

 tamtéţ. 
135

 tamtéţ. 
136

 Výčet výdajů a nákladů je uveden v pokynu GFŘ D-6. 
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Reţijní náklady se na základě uvedeného ustanovení omezují 5 % z příjmů z dividend 

plynoucích od dceřiné společnosti, pokud ovšem poplatník neprokáţe, ţe skutečná výše 

těchto nákladů je niţší.  

Tzn., ţe pokud mateřská společnost neprokáţe, ţe reţijní náklady byly niţší neţ 5 % 

z příjmů z dividend, bude z daňově uznatelných nákladů vyňata část nepřímých nákladů 

spojených s drţbou podílu ve společnosti ve výši 5 % z vyplacených dividend. 

Související ustanovení: 

 § 25 odst. 1 písm. i) ZDP 

Výdaje vynaloţené na dividendy plynoucí od dceřiné společnosti jsou nedaňové 

z toho důvodu, ţe souvisí s příjmem dividend, který je od daně osvobozen
137

. 

 § 19 odst. 8, 9 a 10 ZDP 

Při vyuţití osvobození dle těchto ustanovení se obdobně pouţije ustanovení § 25 

odst. 1 písm. zk) ZDP
138, 139

. 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
138
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 V případě § 19 odst. 9 se ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP pouţije přiměřeně. 
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5.4 Treaty a directive shopping 

Treaty a directive shopping představuje tzv. kreativní vyuţívání smluv o zamezení 

dvojího zdanění a směrnic Evropské unie. Existují nástroje jak vyuţívání smluv 

zabránit, a to jak ze strany OECD, tak i ze strany Evropské unie. Některé země tyto 

způsoby vyuţívání výhod povaţují za problém, ovšem i přesto se nejedná o nelegální 

daňový únik, ale o jeden z nástrojů účinné daňové optimalizace
140

.  

5.4.1 Treaty shopping 

Pojem treaty shopping lze vysvětlit jako vyuţívání výhod plynoucích z mezinárodních 

smluv o zamezení dvojího zdanění.  

Příkladem můţe být případ, kdy daňový subjekt (mateřská společnost) státu 1 podniká 

a generuje zisk ve státě 2 prostřednictvím dceřiné společnosti. Z tohoto státu mu tedy 

plynou i dividendy. Ovšem stát 1 a stát 2 nemají uzavřenou smlouvu o zamezení 

dvojího zdanění, tím pádem je také pravděpodobné, ţe subjekt bude muset dividendový 

zisk zdanit
141

.  

 

Obrázek č. 11: Zdanění dividend bez vyuţití treaty shopping
142

 

Aby k tomuto zdanění nedocházelo, subjekt státu 1 se bude snaţit najít stát 3, který má 

uzavřenou smlouvu jak se státem 1, tak i se státem 2. Dále bude chtít, aby tyto smlouvy 

umoţňovaly nezdanění plynoucích dividend. V tomto státě zaloţí dceřinou 

společnost
143

. Názorně situaci vysvětluje následující obrázek. 
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Obrázek č. 12: Zdanění dividend s vyuţitím treaty shopping
144

 

 

5.4.2 Directive shopping 

Vyuţívání výhod ze směrnic Evropské unie se nazývá directive shopping
145

.  

Názornější je opět příklad. Daňový subjekt (mateřská společnost) má sídlo mimo 

Evropskou unii a chce podnikat a tedy generovat zisky v členském státě Evropské unie 

prostřednictvím dceřiné společnosti. Výhody směrnice o společném systému zdanění 

mateřských a dceřiných společností z různých členských států tedy nelze vyuţít. 

V případě, ţe není také uzavřená smlouva o zamezení dvojího zdanění, pravděpodobně 

při výplatě dividend pak dojde ke zdanění těchto dividendových příjmů
146

. 

 

Obrázek č. 13: Zdanění dividend bez vyuţití directive shopping
147

 

Aby tomuto zdanění mateřská společnost zabránila, bude hledat jinou zemi, se kterou 

má daná země výhodnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění a které je zároveň 

členským státem Evropské unie. Zde zaloţí dceřinou společnost, která bude vlastníkem 

první dceřiné společnosti. Tato společnost bude vyplácet dividendy druhé dceřiné 

společnosti, v rámci aplikace směrnice o společném systému zdanění mateřských 

a dceřiných společností z různých členských států budou dividendové příjmy 

osvobozeny. V případě výhodně uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi 
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druhým státem Evropské unie a státem mateřské společnosti, která se nachází ve třetí 

zemi, bude tento dividendový příjem osvobozen od daně
148

. 

 

Obrázek č. 14: Zdanění dividend s vyuţitím directive shopping
149

 

 

  

                                                           
148

 DE BROE, L. International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study Under Domestic Tax 

Law, Tax Treaties, and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies. 2008. 
149

 tamtéţ. 



62 
 

6 JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE 

S tématikou mezinárodního zdanění úzce souvisí také judikatura Soudního dvora 

Evropské unie. Jak uţ bylo zmíněno, judikatura Soudního dvora Evropské unie 

interpretuje právo primární a sekundární. Soudní dvůr v rámci judikatury formuje 

obecné zásady práva. Podstatou judikatury je zajištění shodného výkladu práva 

Evropské unie, avšak z toho vyplývá, ţe je judikatura vlastně součástí příslušného 

právního předpisu a tím pádem ji lze povaţovat za směrodatnou a závaznou
150

.  

6.1 Judikáty týkající se svobody volného pohybu kapitálu 

V souvislosti s judikáty, které se týkají mezinárodního zdaňování dividend, je nutno 

připomenout existenci jednotného vnitřního trhu Evropské unie, který funguje 

na principu čtyř základních svobod. K problematice zdaňování dividend se vztahuje 

svoboda volného pohybu kapitálu. Ta zahrnuje také zákaz diskriminace podle státní 

příslušnosti v případě zdaňování vyplácených dividend
151

. Tohoto tématu se týká např. 

rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci “Denkavit“ nebo “Amurta“. 

 Judikát Soudního dvora Evropské unie: č. j. C-170/05 

Věc 

Denkavit Internationaal BV a Denkavit France SARL v. Ministre 

de l’Économie, des Finances et de industrie 

Případ 

Mateřská společnost sídlící v Nizozemí Denkavit Internationaal vlastnila 

v rozhodné době podíl 50 % na základním kapitálu společnosti Denkavit France 

a 99,9 % ve společnosti Agro Finances. Tato společnost vlastnila 50% podíl 

na základním kapitálu společnosti Denkavit France. V letech 1987 a 1989 

Denkavit France a Agro Finances
152

 vyplatily dividendy mateřské společnosti 

Denkavit Internationaal, a to v hodnotě 14 500 000 FRF
153

. Na základě 
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francouzsko-nizozemské smlouvy o zamezení dvojího zdanění byla uplatněna 

sráţková daň ve výši 5 %, tedy v hodnotě 725 000 FRF. 

Proti rozhodnutí správce daně bylo mateřskou společností podáno odvolání. 

Nerezidentní dceřiná společnost totiţ podléhala sráţkové dani z dividend, avšak 

zároveň byla rezidentní dceřiná společnost od daně osvobozena. Na základě této 

argumentace došlo k refundaci příslušné daně správcem daně. Národní soud 

ovšem nařídil tuto daň opět srazit
154

. 

Rozsudek 

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve prospěch Denkavitu. V tomto případě 

Soudní dvůr Evropské unie na základě článků 43 a 48 Smlouvy o zaloţení 

Evropského společenství
155

 týkajících se práva usazování konstatoval, ţe není 

moţné, aby mateřská společnost – nerezident byla na základě aplikace národní 

legislativy zatíţena zdaněním dividend, avšak zároveň ve skoro totoţném 

případě se téměř zcela osvobozuje od tohoto zdanění mateřská společnost – 

rezident.  

Dále Soudní dvůr Evropské unie shledal, ţe v případě, ţe dochází k rozdílnému 

daňovému nakládání v důsledku aplikace tuzemské legislativy a příslušné 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pak se jedná o diskriminaci mateřských 

společností na základě jejich sídla. To je však v rozporu se svobodou usazování, 

kterou stanovuje Smlouva o zaloţení Evropského společenství. 

Den vyhlášení rozsudku: 14. 12. 2006
156
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 Judikát Soudního dvora Evropské unie: č. j. C-379/05  

Věc 

Amurta SGPS v. Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam 

Případ 

Portugalská společnost Amurta v rozhodné době vlastnila 14% podíl 

na základním kapitálu společnosti Retailbox. Dalšími akcionáři společnosti 

Retailbox byly nizozemská společnost Sonaetelecom BV s 66% podílem, 

a portugalské společnosti Tafin SGPS se 14% podílem a Perfin SGPS s 6% 

podílem. 

Společnost Retailbox na konci roku 2002 vyplácela dividendy vlastníkům. 

Dividendy vyplacené společnosti Sonaetelecom BV nebyly předmětem daně. 

Avšak dividendy společnosti Amurta a dalších dvou portugalských společností 

podléhaly dani se sazbou 25 %. 

Stíţnost na toto zdanění podala jménem společnosti Amurta společnost 

Retailbox roku 2003. Stíţnost byla zamítnuta rozhodnutím inspecteur 

van de Belastingdienst/Amsterdam. Proto společnost Amurta podala ţalobu 

k soudnímu dvoru v Amsterdamu a domáhala se zrušení rozhodnutí a vrácení 

daně z dividend
157

. 

Rozsudek 

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, ţe články 56 a 58 Smlouvy o zaloţení 

Evropského společenství
158

 týkající se kapitálu a plateb brání následujícím 

skutečnostem:  

- Pokud není dosaţeno minimálního podílu mateřské společnosti na základním 

kapitálu dceřiné společnosti stanoveného směrnicí o společném systému 

zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, pak 

právní předpisy členského státu stanoví dceřiné společnosti, která má sídlo 
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v tomto státě, sraţení daně z dividend mateřské společnosti se sídlem 

v jiném členském státě.  

- Avšak od daně jsou osvobozeny dividendy vyplácené mateřské společnosti, 

která je v prvním členském státě povinná ke korporátní dani nebo má 

v tomtéţ členském státě stálou provozovnu. 

Den vyhlášení rozsudku: 8. 11. 2007
159

. 

Oba uvedené případy se zabývaly otázkou osvobození dividendových příjmů 

u rezidenta ve státě zdroje a současného zamezení této výhody nerezidentovi. 

Z výše uvedených rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vyplývá obecný 

předpoklad, ţe pokud je osvobozen určitý typ příjmu, který plyne rezidentovi členského 

státu a zároveň rezident jiného členského státu podléhá dani z téhoţ příjmu, pak je toto 

jednání v rozporu s primárním právem Evropské unie. 

6.2 Judikáty týkající se aplikace směrnice 2011/96/EU  

Další oblastí, která je často řešena Soudním dvorem Evropské unie, je aplikace 

směrnice o dceřiných a mateřských společnostech. 

Společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států 

v současnosti upravuje směrnice 2011/96/EU. Tuto směrnici tedy musely členské státy 

Evropské unie implementovat do vnitrostátní legislativy. 

Jak uţ bylo zmíněno výše, podstatou směrnice je úprava zdanění dividend plynoucích 

od dceřiné společnosti sídlící v jednom členském státě mateřské společnosti, která sídlí 

v druhém členském státě. Směrnice nabízí výhody, které umoţňují nezdanění 

dividendových příjmů od dceřiné společnosti. 
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 Judikát Soudního dvora Evropské unie: č. j. C-283/94 

Věc 

Denkavit Internationaal BV v. Bundesamt fuer Finanzen 

Případ 

Nizozemská společnost Denkavit Internationaal BV drţela od roku 1973 20% 

podíl na základním kapitálu německé společnosti Denkavit Futtermittel GmbH. 

V roce 1992 se zvýšil tento podíl na 99,4 %. Společnosti Denkavit poţádala 

německé daňové orgány o sníţení sráţkové daně uvalené na dividendy. V této 

ţádosti se společnost Denkavit Internationaal BV výslovně zavazovala, ţe její 

podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti Denkavit Futtermittel GmbH 

bude i nadále větší neţ 25 % nepřetrţitě po dobu nejméně dvou let 

od 14. července 1992. Tuto výjimku ovšem německá daňová správa odmítla 

udělit, coţ odůvodnila tím, ţe nebyl splněn časový test 12 měsíců daný 

německými právními předpisy
160

. 

Rozsudek 

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, ţe přeshraniční výplatu dividend lze 

osvobodit i v případě, ţe základní podmínka pro osvobození nebyla splněna 

a mateřská společnost vlastní dceřinou společnost nejméně z 25 % kratší dobu 

neţ dva roky.  

To ovšem pouze za předpokladu, ţe mateřská společnost bude i nadále 

ve stejném vlastnickém vztahu ke své dceřiné společnosti, a to nejméně po dobu 

zbývající do hranice časového testu dvou let. V případě, ţe by následně 

společnost výši podílu na základním kapitálu a délku této drţby nedodrţela, pak 

je podmínka pro osvobození od sráţkové daně posouzena jako nesplněná a je 

nutno podat dodatečné daňové přiznání. 

Den vyhlášení rozsudku: 17. 10. 1996
161

. 
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 Judikát Soudního dvora Evropské unie: č. j. C-446/04 

Věc 

Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue 

Případ 

Původní spor se týká investičního příjmu osvobozeného od daně. Jedná se 

o několik ţalob, které podaly společnosti (rezidenti Spojeného království
162

), 

které vlastnily podíly na základním kapitálu společností jiného členského státu 

nebo třetí země. 

Tyto společnosti patřily do skupiny British American Tobacco. Jednalo se tedy 

o problematiku řetězového zdanění dividend, které byly vyplaceny společnostmi 

– nerezidenty v období od 30. září 1973. Dále šlo o vyplacené dividendy 

mateřskou společností skupiny British American Tobacco jejím akcionářům 

od stejného data a v neposlední řadě o platby zálohy na korporační daň
163

 a dále 

se případ týkal dividend, které byly kvalifikovány jako dividendy 

ze zahraničního příjmu
164

. 

Ţalobci se domáhali vrácení či náhrady ztrát vyplývajících z pouţití právních 

předpisů platných ve Spojeném království
165

. 

Rozsudek 

Stát můţe eliminovat řetězové zdanění dividend takovým způsobem, ţe 

dividendy, které plynou od dceřiné společnosti – rezidenta jsou osvobozeny 

od sráţkové daně, avšak pro dividendy, které plynou od dceřiné společnosti – 

nerezidenta bude platit systém zápočtu.  

Musí být ovšem splněn předpoklad, ţe zahraniční dividendy nejsou zdaněny 

vyšší daňovou sazbou, neţ která platí pro vnitrostátní dividendy. 
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Den vyhlášení rozsudku: 12. 12. 2006
166

.  

Z uvedeného vyplývá, ţe je stanoven nevýhodný daňový reţim pro mezinárodní 

vztahy v porovnání s podobnou situací, která nastává pouze v oblasti 

vnitrostátní. 

Obdobnou problematiku řešil také judikát č. j. C-298/05 ve věci Columbus Container 

Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt. Komanditní společnost (dle 

Belgických právních předpisů) měla za to, ţe je diskriminována tím, ţe metoda zdanění 

dividend se liší v případě mezinárodního vyplácení dividend a v případě vnitrostátního 

vyplácení dividend. Pro zahraniční dividendy byla pouţita metoda zápočtu, avšak 

dividendy vyplácené vnitrostátně byly od daně osvobozeny. Soudní dvůr Evropské unie 

svým rozhodnutím potvrdil jiţ uvedený výklad práva v případě Test Claimants 

in the FII Group Litigation
167, 168

. 

 Judikát Soudního dvora Evropské unie: č. j. C-101/05 

Věc 

Skatteverket v. A 

Případ 

V tomto případě se jedná o výplatu dividend mezi členskými státy Evropské 

unie a třetími zeměmi. Švédskému akcionáři byly vypláceny dividendy 

švýcarskou akciovou společností. 

Otázkou tohoto případu bylo, zda zmíněné dividendy budou osvobozeny 

od daně nebo nikoliv. Problém spočíval v tom, ţe Švýcarsko není členským 

státem Evropské unie ani Evropského hospodářského prostoru, a tedy se na něj 

nevztahuje směrnice Rady o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány 

členských států v oblasti přímých a nepřímých daní. Švédsko také nemá se 

Švýcarskem uzavřenou ani úmluvu o výměně informací, z toho důvodu nebyla 
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švédská daňová správa oprávněna získat informace týkající se švýcarské 

společnosti, které by slouţily k uznání moţného osvobození
169

.  

Rozsudek 

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, ţe volný pohyb kapitálu mezi členskými 

státy Evropské unie a třetími zeměmi a tedy i osvobození podléhající 

podmínkám, jejichţ dodrţení je moţno ověřit pouze na základě informací 

získaných od státu vyplácející společnosti, je umoţněno pouze tehdy, kdyţ je 

příslušný stát členem Evropského hospodářského prostoru nebo příslušný stát 

má uzavřenou daňovou dohodu stanovující výměnu informací.  

V případě, ţe se tento problém týká oblasti Evropské unie či Evropského 

hospodářského prostoru, pak nic nebrání osvobození od daně, protoţe informace 

uvnitř těchto oblastí je moţno jednoduše zjistit a ověřit. 

Den vyhlášení rozsudku: 18. 12. 2007
170

. 

V roce 2004 byla uzavřena dohoda se Švýcarskem, kterou se stanovují opatření 

rovnocenná opatřením daným směrnicí 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě 

příjmů úrokového charakteru
171

. 

Pro příklad v České republice byla tato dohoda implementována do ZDP v roce 2005. 

Tento krok měl vliv na osvobození zahraničních dividend
172

. Švýcarsko tedy má stejné 

podmínky jako členské státy Evropské unie. Osvobození vztahuje také na Norsko 

a Island. Dále byly upřesněny podmínky osvobození dividend. To by se mělo vztahovat 

pouze na výplatu dividend dceřinou společností se sídlem v České republice mateřské 

společnosti sídlící ve Švýcarsku. V případě opačného směru toku dividend se 

osvobození na tyto příjmy nevztahuje
173

. 
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 Judikát Soudního dvora Evropské unie: č. j. C-138/07 

Věc 

Belgický stát v. Cobelfret NV 

Případ 

Společnosti Cobelfret sídlící v Belgii byly vyplaceny dividendy ze společností 

sídlících na území Společenství v období od roku 1992 aţ 1998. V některých 

z těchto daňových období měla společnost ztráty. 

Dle belgické právní úpravy nemohla vyuţít odpočet za období, ve kterých byla 

ve ztrátě. Společnost se tedy domnívala, ţe přijaté dividendy nebyly od daně 

osvobozeny úplně. Následně pak předloţila stíţnost vztahující se k výměrům 

korporační daně v letech 1992 aţ 1998. Tato stíţnost byla ovšem zamítnuta, 

společnost se tedy obrátila na soud prvního stupně v Antverpách
174

. Ten ve svém 

rozsudku uvedl, ţe omezení odpočtu definitivních zdanitelných příjmů
175

 

na částku zisků dosaţených v daňovém období vede k částečnému zdanění 

přijatých společností Cobelfret, coţ bylo v rozporu s čl. 4 odst. 1 směrnice 

90/435/EHS
176

. 

Proti uvedenému rozhodnutí podal odvolání belgický stát k odvolacímu soudu 

v Antverpách. Ten zastával názor, ţe pro to, aby bylo moţné určit skutečné 

zdanitelné příjmy společnosti, je nutné nejdříve rozhodnout o otázce přímého 

účinku směrnice 90/435/EHS
177

. 

Rozsudek 

Rozsudek stanovuje, ţe čl. 4 odst. 1 první odráţka směrnice Rady 90/435/EHS 

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých 

                                                           
174

 Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. 
175

 Belgický reţim definitivních zdanitelných příjmů stanovuje, ţe dividendy jsou v první řadě zahrnuty 

do základu daně mateřské společnosti a částka vyplacených dividend je potom dle čl. 205 odst. 2 

belgického ZDP odečtena základu daně mateřské společnosti (95 %) v rozsahu, v němţ má mateřská 

společnost zdanitelné zisky. 
176

 V současné době se jedná o směrnici 2011/96/EU. 
177

 EVROPSKÁ UNIE. Dokument 62007CJ0138. Eur-lex.europa.eu [online]. ©1998-2015. 
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členských států
178

 je nutno chápat tak, ţe brání takové právní úpravě členského 

státu, která stanoví, ţe dividendy přijaté mateřskou společností jsou zahrnuty 

do základu daně této společnosti, aby následně byly odečteny aţ do výše 95 % 

v rozsahu, v kterém v příslušném daňovém období zbude po odečtení ostatních 

osvobozených příjmů kladný zůstatek. 

Dále soudní dvůr Evropské unie shledal, ţe zmíněné ustanovení směrnice 

90/435/EHS je bezpodmínečné a dostatečně přesné. A tedy je moţné se jej 

dovolávat před vnitrostátními soudy 

Den vyhlášení rozsudku: 12. 2. 2009
179

. 
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 „Obdrží-li mateřská společnost z důvodu svého podílu na dceřiné společnosti zisky rozdělené 

jinak než při likvidaci dceřiné společnosti, stát mateřské společnosti - upustí od zdanění těchto 

zisků, nebo …“ (směrnice Rady 90/435/EHS, článek 4) 
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 EVROPSKÁ UNIE. Dokument 62007CJ0138. Eur-lex.europa.eu [online]. ©1998-2015. 
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6.3 Shrnutí 

Tato kapitola je věnována judikátům Soudního dvora Evropské unie. Jejich působnost je 

tedy omezena na oblast Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Avšak 

v těchto judikátech jsou často řešeny vztahy právě mezi Evropskou unií, zeměmi 

Evropského hospodářského prostoru a třetími zeměmi. 

První oblast, která se týká tématu práce, je spojena s existencí svobody volného pohybu 

kapitálu a v návaznosti se zákazem diskriminace podle státní příslušnosti. Tato 

problematika byla řešena v rámci případu Denkavit č. j. C-170/05 a v rámci případu 

Amurta č. j. C-379/05. 

Předmětem těchto dvou judikátů byla otázka osvobození příjmů z dividend u rezidenta 

ve státě zdroje a současného zamezení této výhody nerezidentovi. 

Z rozhodnutí, které v těchto případech učinil soudní dvůr Evropské unie, plyne pravidlo, 

které stanovuje, ţe v případě, ţe je osvobozen příjem (dividendový) plynoucí 

rezidentovi členského státu Evropské unie a přitom stejný příjem, který plyne 

rezidentovi jiného členského státu, je zdaněn, pak tato situace není v souladu 

s primárním právem Evropské unie. 

Druhá oblast týkající se tématu práce je aplikace směrnice 2011/96/EU o společném 

systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států.  

Z případu Denkavit č. j. C-283/94 lze vyvodit, ţe přesto, ţe společnost nesplňuje 

kritéria směrnice 2011/96/EU, je moţné osvobodit dividendové příjmy od daně. Pokud 

mateřská společnost splňuje první podmínku a drţí tedy minimální stanovený podíl 

na základním kapitálu dceřiné společnosti (v současné době je to 10 %), avšak tento 

podíl nedrţí více neţ 2 roky, můţe se společnost zaručit, ţe stejný vlastnický vztah 

zachová po takovou dobu, která zbývá do splnění časového testu. 

Pro příklad, pokud by společnost v roce 2011 drţela podíl na základním kapitálu 

dceřiné společnosti ve výši 8 %, avšak v roce 2012 by tento podíl zvýšila na 20 %, pak 

je moţné dividendy osvobodit od daně s tím, ţe společnost se zaručí, ţe minimálně 

do roku 2014 bude setrvávat ve stejném vlastnickém vztahu, tedy ţe mateřská 

společnost bude drţet podíl 20 % na základním kapitálu společnosti. 
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Tento rozsudek lze označit z pohledu holdingových společností za pozitivní. 

Řetězového zdanění se pak týkaly další dva judikáty. První z nich byl judikát  

č. j. C-446/04 ve věci Test Claimants in the FII Group Litigation. 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie nabízí státům moţnost zamezení řetězového 

zdanění. Dividendy plynoucí od rezidentní dceřiné společnosti mohou být osvobozeny 

od daně, naopak dividendy plynoucí od nerezidentní dceřiné společnosti budou zdaněny 

pomocí systému zápočtu daně (tyto dividendy ovšem nesmí být zdaněny vyšší daňovou 

sazbou, neţ která platí pro vnitrostátní dividendy). 

Stejně tak rozhodl Evropský soudní dvůr ve věci Columbus Container Services BVBA 

č. j. C-298/05. Podobný byl také případ Kronos International Inc. č. j. C-47/12
180

. 

Z rozsudků těchto případů plyne, ţe je stanoven nevýhodný daňový reţim 

pro mezinárodní zdanění v porovnání s obdobnou čistě vnitrostátní situací.  

Jiná situace byla řešena v rozsudku č. j. C-101/05 ve věci Skatteverket. Zde se jednalo 

o výplatu dividend mezi zeměmi Evropské unie a třetími zeměmi. Pokud je moţné 

dividendy osvobodit od daně pouze na základě informací poskytovaných státem 

vyplácející společnosti, pak je osvobození umoţněno v případě, ţe příslušný stát: 

 je členem Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru nebo 

 má uzavřenou daňovou dohodu stanovující výměnu informací.  

Posledním analyzovaným judikátem je č. j. C-138/07 ve věci Cobelfret. Rozsudek 

tohoto judikátu stanovuje, ţe dividendy nelze zahrnout do základu daně, aby pak byly 

odečteny (aţ do výše 95 %) ve výši, ve které po odečtení ostatních osvobozených 

příjmů zbude kladný zůstatek. 
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 EVROPSKÁ UNIE. Dokument 62012CA0047. Eur-lex.europa.eu [online]. ©1998-2015. 
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Tabulka č. 3: Shrnutí rozsudků jednotlivých judikátů
181

 

 Případ Rozsudek 

Volný 

pohyb 

kapitálu 

Denkavit 
Není moţné, aby byl osvobozen příjem plynoucí 

rezidentovi členského státu Evropské unie a zároveň 

stejný příjem plynoucí rezidentovi jiného členského 

státu by byl zdaněn. 
Amurta 

Směrnice 

2011/96/EU 

Denkavit 

Příjmy z dividend je moţné osvobodit od daně, i kdyţ 

mateřská společnost drţí minimální stanovený podíl 

na základním kapitálu dceřiné společnosti méně neţ 2 

roky. Společnost se musí zaručit, ţe stejný podíl bude 

drţet po dobu, která zbývá do 2 let. 

Test 

Claimants 

Členské státy mohou zamezit řetězovému zdanění. 

Dividendy plynoucí od rezidentní dceřiné společnosti 

lze osvobodit od daně, avšak dividendy plynoucí 

od nerezidentní dceřiné společnosti budou zdaněny 

pomocí zápočtu daně (nesmí být ovšem zdaněny vyšší 

daňovou sazbou, neţ která platí pro vnitrostátní 

dividendy). 

Columbus 

Container 

Skatteverket 

Pokud lze dividendy osvobodit od daně pouze 

na základě informací poskytovaných státem vyplácející 

společnosti, pak je osvobození umoţněno v případě, ţe 

příslušný stát: 

 je členem Evropské unie či Evropského 

hospodářského prostoru nebo 

 má uzavřenou daňovou dohodu stanovující 

výměnu informací.  

Cobelfret 

Dividendy nelze zahrnout do základu daně, aby pak 

byly odečteny aţ do výše 95 % ve výši, ve které 

po odečtení ostatních osvobozených příjmů zbude 

kladný zůstatek. 
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 Vlastní zpracování. 



75 
 

7 VÝHODY 

Tato kapitola nabízí shrnutí všech výhod, které nabízí mezinárodní, evropská i tuzemská 

právní úprava. 

7.1.1 Mezinárodní právo 

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění nabízí dva druhy výhod, které lze 

v rámci optimalizace daňové povinnosti vyuţít. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění obecně 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění stanovují, ve kterém státě je moţno zdanit. 

V případě zdanění ve státě zdroje stanovuje také limity sazby daně. Jedná se o 

maximální aplikovatelnou sazbu daně či dokonce osvobození od daně ve státě zdroje. 

Výhoda tedy spočívá v tom, ţe společnost můţe pomocí vhodné holdingové struktury 

určit, v které zemi budou dividendy zdaněny, tím pádem je moţná optimalizace. 

Doloţka nejvyšších výhod 

Další výhodou, která vyplývá ze smluv o zamezení dvojího zdanění, je existence tzv. 

doloţky nejvyšších výhod. To znamená, ţe smluvní státy poskytují stejné výhody, které 

poskytly před sepsáním této smlouvy jiným státům či kdykoliv po uzavření jiným 

státům poskytnou. To znamená, ţe smluvní stát má vţdy nejméně stejné podmínky jako 

druhý stát s nejvýhodnějšími podmínkami. Ovšem jak uţ bylo zmíněno výše, 

modifikovaná doloţka nejvyšších výhod v rámci smluv o zamezení dvojího zdanění 

České republiky existuje pouze jedna, a to se Singapurem, která je ovšem výhodná spíše 

pro Singapur. 

7.1.2 Evropské právo 

Evropské právo, tedy přesněji směrnice 2011/96/EU, umoţňuje kapitálově propojeným 

společnostem působícím na území Evropské unie osvobození od daně z dividendových 

příjmů.  

Pro osvobození je nutno splnit dvě základní kritéria. 



76 
 

 Mateřská i dceřiná společnost jsou rezidenty členských států Evropské unie, 

mají směrnicí poţadovanou právní formu, podléhají jedné z daní daných 

směrnicí nebo pro daňové účely jsou povaţovány za rezidenty některého 

z členských států. 

 Mateřská společnost musí drţet podíl minimálně 10 % na základním kapitálu 

dceřiné společnosti po dobu nejméně dvou let. 

Směrnice pak určuje, ţe dividendové příjmy, které obdrţí mateřská společnost od své 

dceřiné společnosti, buď nebudou státem rezidence mateřské společnosti zdaněny, 

nebo tyto příjmy tento stát zdaní, avšak umoţní mateřské společnosti odečíst od daně 

příslušnou část daně vztahující se k těmto příjmům, kterou uhradila dceřiná společnost. 

Dojde tedy k osvobození od daně. 

7.1.3 Judikatura 

Do evropského práva patří také judikatura Soudního dvora Evropské unie. V rámci 

problematiky zdanění dividend lze najít také několik výhod. 

Výhoda pro nerezidenta 

První judikáty, které poskytují určitou výhody, souvisejí s existencí svobody volného 

pohybu kapitálu a v návaznosti se zákazem diskriminace podle státní příslušnosti. Jedná 

se o případ Denkavit č. j. C-170/05 a Amurta č. j. C-379/05. 

Předmětem těchto dvou judikátů byla otázka osvobození příjmů z dividend u rezidenta 

ve státě zdroje a současného zamezení této výhody nerezidentovi. Soudní dvůr 

Evropské unie stanovil, ţe není moţné, aby byl osvobozen příjem plynoucí rezidentovi 

členského státu Evropské unie a zároveň stejný příjem plynoucí rezidentovi jiného 

členského státu by byl zdaněn. Jedná se tedy o výhodu pro nerezidenta. 

Časový test 

Druhá výhoda se týká aplikace směrnice 2011/96/EU. Z případu Denkavit č. j. C-283/94 

vyplývá, ţe přesto, ţe společnost nesplňuje kritéria směrnice 2011/96/EU, je moţné 

osvobodit dividendové příjmy od daně. Pokud mateřská společnost drţí minimální 

stanovený podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti (v současné době je to 
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10 %), avšak tento podíl nedrţí více neţ 2 roky, můţe se společnost zaručit, ţe stejný 

vlastnický vztah zachová po takovou dobu, která zbývá do splnění časového testu. 

Toto rozhodnutí je také vzato v úvahu v tuzemském právu, tedy v právu České 

republiky, kde podobný obsah má § 19 odst. 4. Avšak délka časového testu je kratší, je 

to 1 rok. 

Osvobození od daně 

Tuto problematiku řešil judikát č. j. C-101/05 ve věci Skatteverket. Jednalo o výplatu 

dividend mezi zeměmi Evropské unie a třetími zeměmi. Pokud je moţné dividendy 

osvobodit od daně pouze na základě informací poskytovaných státem vyplácející 

společnosti, pak je osvobození umoţněno v případě, ţe příslušný stát: 

 je členem Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru nebo 

 má uzavřenou daňovou dohodu stanovující výměnu informací.  

7.1.4 Tuzemské právo 

Dvě následující výhody v rámci zdanění dividend nabízí také tuzemské, v tomto případě 

české právní předpisy. 

Osvobození od daně 

V České republice je v návaznosti na směrnici 2011/96/EU moţné osvobození od daně 

z dividend v rámci kapitálově propojených společností. Dividendové příjmy vyplácené 

dceřinou společností, která je rezidentem České republiky dle § 19 odst. 1 písm. ze) 

ZDP dividendové příjmy, toto osvobození platí také pro příjmy, které plynou od dceřiné 

společnosti, která je rezidentem České republiky, mateřské společnosti, která je 

rezidentem jiného členského státu Evropské unie, Norska, Islandu nebo Švýcarské 

konfederace. 

Dále jsou pak osvobozeny od daně dividendy, které plynou od dceřiné společnosti 

(rezident jiného členského státu Evropské unie neţ České republiky, některé ze zemí 

Evropského hospodářského prostoru nebo státu, se kterým má Česká republika 
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uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění) mateřské společnosti (rezident České 

republiky) dle § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP
 182

.  

Podmínkou je splnění následujících tří kritérií: 

 Mateřská i dceřiná společnost mají poţadovanou právní formu a podléhají jedné 

z daní stanovených směrnicí 2011/96/EU, 

 mateřská společnost drţí podíl na kapitálu dceřiné společnosti nejméně 10 %, 

 tento podíl musí drţet nepřetrţitě nejméně 12 měsíců. 

Nerezident České republiky 

Jistou výhodou pro nerezidenta České republiky je, ţe pokud je rezidentem státu, se 

kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo má 

alespoň sepsánu smlouvu o výměně informací, pak sazba daně činí 15 %, avšak 

s ohledem na limit sazby daně daný příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění. 

V případě, ţe by se jednalo o rezidenta jiného neţ smluvního státu, pak by byla sazba 

daně 35 % (blíţe viz § 36 odst. 1 písm. c) ZDP), je to tedy rozdíl 20 %, tedy rozdíl 

zásadní. 

  

                                                           
182

 Neplatí pro podíly na zisku dceřiné společnosti, která je v likvidaci. 
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8 NÁVRH METODIKY 

Cílem této práce bylo navrţení metodiky při mezinárodním zdanění dividend z pohledu 

právnické osoby. Metodika by mohla slouţit jako návod pro postup právnických osob 

(potaţmo holdingových společností) při zdaňování mezinárodních příjmů. 

Tato kapitola obsahuje jak návrh metodiky zdanění příjmů z dividend, tak i modelové 

příklady pro názornost. 

Metodika je vztaţena k oblasti zdanění dividend dle českých právních předpisů, tedy 

především dle ZDP či daňového řádu, v kontextu mezinárodního zdanění.  

Nejdříve je tedy navrţena metodika, která umoţní vytvořit si přehled o problematice 

a doporučuje určitý postup při zdaňování mezinárodních dividendových příjmů. 

Problematiku zdaňování mezinárodních příjmů je nutno rozdělit na dvě základní 

kategorie, a to na zdanění rezidenta České republiky a nerezidenta České republiky, 

protoţe postup zdanění dividendových příjmů se liší. 
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8.1 Zdanění rezidenta České republiky 

Zdanění rezidenta České republiky je uvedeno na následujícím schématu. 

 

Obrázek č. 15: Schéma zdanění rezidenta České republiky
183

 

V České republice existují dva reţimy zdanění dividend. První reţim se vztahuje 

na poplatníky (příjemce), kteří jsou rezidenty České republiky a splňují podmínky 

směrnice 2011/96/EU, potaţmo podmínky stanovené § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP. Druhý 

reţim pak platí pro rezidenty České republiky, kteří tyto podmínky nesplňují 

nebo pro poplatníky, kteří nejsou rezidenty České republiky, avšak dividendové příjmy 

jsou přičítány jejich stálé provozovně umístěné v České republice. 

                                                           
183

 Vlastní zpracování. 
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1. reţim zdanění 

V prvním reţimu zdanění se jedná o osvobození dividendových příjmů na základě 

směrnice 2011/96/EU. Toto osvobození je zakotveno v § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP. 

V případě, ţe dividendové příjmy plynou z členského státu Evropské unie rezidentovi 

České republiky, který splňuje podmínky směrnice 2011/96/EU a § 19 odst. 1 písm. ze) 

ZDP, platí pro něj osvobození od daně
184

.  

Další moţnosti osvobození dividendových příjmů dle ZDP: 

 Příjmy plynoucí ze Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska nebo Islandu dle § 19 

odst. 8 ZDP. 

 Příjmy, které plynou mateřské společnosti, která je rezidentem České republiky 

nebo jiného členského státu Evropské unie, od dceřiné společnosti, která je 

rezidentem státu, se kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení 

dvojího zdanění. Tato dceřiná společnost musí splňovat následující podmínky
185

: 

a) Má právní formu, která je srovnatelná se společností s ručením omezeným, 

s akciovou společností či druţstvem dle zvláštního právního předpisu. 

b) Je v obdobném vztahu vůči mateřské společnosti za podmínek podobných 

podmínkám stanoveným směrnicí 2011/96/EU, potaţmo podmínkám 

stanoveným § 19 odst. 3 a 4. 

c) Podléhá dani podobné dani z příjmů právnických osob, kde sazba daně není 

niţší neţ 12 %
186

. 

Mateřská společnost musí být skutečným vlastníkem dividendových příjmů
187

. 

  

                                                           
184

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
185

 tamtéţ. 
186

 A to alespoň ve zdaňovacím období, v němţ rezident České republiky (mateřská společnost) o příjmu 

z podílu na zisku účtuje jako o pohledávce v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

a ve zdaňovacím období předcházejícím tomuto zdaňovacímu období. 
187

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
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2. reţim zdanění 

Druhý případ je rezident České republiky, který podmínky směrnice 2011/96/EU a § 19 

odst. 1 písm. ze) ZDP nesplňuje nebo nerezident se stálou provozovnou umístěnou 

v České republice
188

.  

Zde je aplikována smlouva o zamezení dvojího zdanění, pokud je uzavřena. Příslušná 

smlouva stanovuje, zda má Česká republika právo zdanit dividendy a jaký maximální 

limit je určen pro zdanění dividend ve státě zdroje. 

V České republice jsou dividendy zdaňovány v rámci samostatného základu daně dle 

§ 20b. Daňová sazba činí 15 %
189

.  

V případě, ţe dividendy jiţ byly zdaněny ve státě zdroje, daň byla zaplacena a tento fakt 

byl doloţen potvrzením zahraničního správce daně, pak rezident České republiky 

uplatní jednu z metod o zamezení dvojího zdanění, čímţ zabrání dvojímu zdanění 

dividend. Metodu zamezení dvojího zdanění určuje většinou článek 22, 23 nebo 24 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pro dividendy většinou platí metoda prostého 

zápočtu
190

. Tato metoda spočívá v tom, ţe daň zaplacená v zahraničí v souladu 

zahraničními předpisy je započtena na daňovou povinnost v tuzemsku. Avšak nejvýše 

o částku české daně z příjmu, která by připadla na příjmy ze zdrojů v zahraničí
191, 192

. 

8.1.1 Obecný postup rezidenta pro zdanění dividend 

Postup rezidenta České republiky, který není oprávněn vyuţít výhody ze směrnice 

2011/96/EU či § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP, při zdaňování dividendových příjmů je 

následující: 

  

                                                           
188

 Jak bylo uvedeno výše, autorka se vzhledem k vytyčenému cíli nezabývá problematikou stálé 

provozovny v souvislosti s dividendami. 
189

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
190

 To vyplývá ze smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Českou republikou. 
191

 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2013. 
192

 Maximální výše daně, kterou lze odečíst, se vypočítá jako součin celosvětové daňové povinnosti 

poplatníka a výsledkem vydělení příjmů ze zdrojů v zahraničí a základu daně.  
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Posouzení příjmů 

1) Identifikace příjmů: 

a) zdroj příjmů, 

b) kategorie dividend
193

. 

2) Zjištění, zda je sepsaná a účinná příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění. 

3) Zjištění, zda je Česká republika oprávněna zdanit příjem. 

4) Zjištění, zda se ve státě zdroje jedná o systém plátcovský, refundační 

či kombinovaný. 

5) Zjištění, zda byla zaplacena daň v zahraničí v souladu s mezinárodním 

i tuzemským právem druhého státu. 

Postup zdanění dividend rezidenta 

V případě existence smlouvy o zamezení dvojího zdanění je nutno zjistit, zda je stát 

rezidence, tedy Česká republika oprávněna zdanit dividendový příjem. Většinou jsou 

dividendy upraveny v článku 10 smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kde první 

odstavec dává právo zdanit příjem státu rezidence a druhý odstavec stanovuje 

maximální sazbu pro zdanění ve státě zdroje. 

Postup zdanění lze rozdělit na část obecnou, na část týkající se účetnictví a část týkající 

se daňového hlediska. 

Účetní pohled 

1) Vznik a zaúčtování výnosu (s ohledem na dodrţování zásad účetnictví)
194

. 

2) Zaúčtování daně zaplacené v zahraničí. 

3) Určení částky zaplacené ve státě zdroje v souladu s případnou smlouvou 

o zamezení dvojího zdanění a legislativou státu zdroje. 

                                                           
193

 Jedná se buď o kategorii dividend či o případnou překlasifikaci z licenčních poplatků či úroků na 

dividendy. Tato tématika není předmětem diplomové práce. Více informací o této problematice lze nalézt 

v ZDP a knize Mezinárodní zdanění příjmů (Vlastimil Sojka). 
194

 Předkontace k danému účetnímu předpisu je 351/665 (viz Meritum Účetnictví podnikatelů 2016). 
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Pokud jiţ byla zaplacena daň v zahraničí, a to v souladu se zahraničními i tuzemskými 

právními předpisy, následuje doloţení zaplacení daně zahraničním správcem daně dle 

§ 38f odst. 5 ZDP
195

. 

Daňový pohled 

Výnosy z dividend jsou součástí výsledku hospodaření společnosti. 

Úprava výsledku hospodaření: 

 Vyloučení dividendových výnosů ze základu daně z důvodu: 

- osvobození nebo 

- zařazení do samostatného základu daně dle § 20b ZDP. 

Tyto výnosy jsou z důvodu vyloučení ze základu daně odečteny v druhém oddílu 

daňového přiznání, a to na řádku: 

- 110, v případě osvobození a  

- 130, v případě zařazení do samostatného základu daně dle § 20b ZDP. 

Samostatný základ daně dle § 20b ZDP je uveden na řádcích 331 aţ 335 

formuláře daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. 

Daň zaplacenou v zahraničí v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení 

dvojího zdanění (v případě smluvních států) je moţno uplatnit na řádku 334
196

. 

Daňové přiznání se podává za zdaňovací období v délce nejméně 12 měsíců, a to 

nejpozději do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období
197, 198

. 

  

                                                           
195

 V určitých případech je moţno daň zaplacenou v zahraničí prokázat i prostřednictvím potvrzení plátce 

příjmů nebo depozitáře o sraţení daně. 
196

 FINANČNÍ SPRÁVA. Daňové tiskopisy. Financnisprava.cz [online]. ©2013-2016. 
197

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění p. p. 
198

 Jedná se o obecné pravidlo. V případě, ţe přiznání k dani zpracovává a podává daňový poradce nebo 

v případě, ţe je společnost povinna mít ověřenu účetní závěrku auditorem, pak můţe být lhůta delší, a to 6 

měsíců po skončení zdaňovacího období. 
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 Nedaňové náklady (výdaje) 

a) Dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP jsou to náklady (výdaje) vynaloţené na příjmy 

(dividendy), které jsou osvobozené od daně
199

. 

Zároveň dle § 19 odst. 8, 9 a 10 ZDP
200

 se při vyuţití osvobození dle těchto 

ustanovení obdobně pouţije ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP
201, 202

. 

b) Dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP musí mateřská společnost do nedaňových 

výdajů (nákladů) společnosti zařadit: 

- výdaje (náklady) mateřské společnosti, které souvisejí s drţbou podílu 

v dceřiné společnosti, 

- reţijní (nepřímé) náklady, které souvisejí s drţbou podílu v dceřiné 

společnosti
203

. 

Pokud mateřská společnost neprokáţe, ţe reţijní náklady byly niţší neţ 5 % 

z příjmů z dividend, můţe být z daňově uznatelných nákladů vyňata část 

nepřímých nákladů spojených s drţbou podílu ve společnosti ve výši 5 % 

z vyplacených dividend. 

Z důvodu prokázání, ţe reţijní náklady byly případně niţší neţ 5% z příjmů 

z dividend, by si společnost měla vést evidenci reţijních nákladů, aby pak 

mohla náklady zařadit do daňově uznatelných. 

Tato ustanovení spolu úzce souvisejí. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP platí 

souběţně s ustanovením § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP. 

Daňový pohled na zdanění dividendových výnosů rezidenta pro zjednodušení 

znázorňuje následující schéma. 

                                                           
199

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
200

 Jedná se o problematiku osvobození od daně států, které nejsou členskými státy Evropské unie. 
201

 tamtéţ. 
202

 V případě § 19 odst. 9 se ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP pouţije přiměřeně. 
203

 Výčet výdajů a nákladů je uveden v pokynu GFŘ D-6. 
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Obrázek č. 16: Schéma daňového pohledu na zdanění dividendových výnosů rezidenta
204

 

  

                                                           
204

 Vlastní zpracování. 
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Příjmy plynoucí z více států 

§ 38f odst. 8 ZDP stanovuje, ţe pokud příjmy plynou z více států, se kterými Česká 

republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, pak musí být vyloučení 

dvojího zdanění pomocí metody prostého zápočtu vyhotoveno pro kaţdý ze států 

samostatně
205

. 

Prodlouţení lhůty pro podání daňového přiznání 

Pokud předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, pak dle § 36 

odst. 4 daňového řádu lze řádnou lhůtu pro podání daňového přiznání v odůvodněných 

případech prodlouţit aţ o 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.  

Podmínka: 

Předmět daně musí tvořit i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí
206

. 

Postup v případě odlišného začátku či délky zdaňovacího období 

 V daňovém přiznání je uvedena předpokládaná výše buď dividendových příjmů 

ze zahraničí, nebo daně, která připadá na příslušné zdaňovací období.  

 Ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník obdrţí od správce daně doklad 

o zaplacení daně, se upraví výsledek hospodaření o rozdíl mezi předpokládanou 

částkou a částkou uvedenou v dokladu zahraničního správce daně
207

. 

Nárok na vyloučení dvojího zdanění 

Nárok na vyloučení dvojího zdanění můţe uplatnit poplatník na základě seznamu 

potvrzení zahraničního správce daně. Tato potvrzení je nutno mít k dispozici ve lhůtě, 

která je dána pro podání daňového přiznání. Poloţky tohoto seznamu musejí obsahovat 

následující údaje: 

 údaje identifikující zahraničního správce daně (zahraničního plátce daně 

nebo depozitáře),  

                                                           
205

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
206

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění p. p. 
207

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
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 stát zdroje zahraničních příjmů,  

 částku daně zaplacené v tomto státě v místní měně, a to v přepočtu na Kč a  

 výši příjmů ze zdrojů v tomto státě
208

.  

Dividendy plynoucí z nesmluvního státu 

Pokud se jedná o dividendy plynoucí z nesmluvního státu, pak zaplacená daň 

v zahraničí bude daňově uznatelným nákladem příštího zdaňovacího období, nicméně 

vhledem k nesepsané smlouvě o zamezení dvojího zdanění nastane situace, kdy 

dividendový příjem bude podléhat dvojímu zdanění
209

. 

Rezident České republiky – plátce 

Výše uvedený postup pro zdanění dividend poplatníka, tedy příjemce, je shodný také 

pro rezidenta České republiky, který je plátcem daně. 

Rozdíl spočívá pouze v tom, ţe smlouvy o zamezení dvojího zdanění stanovují 

pro zdanění ve státě zdroje (tedy ve státě, ve kterém sídlí dceřiná společnost – plátce) 

limitní sazbu daně. 

Dále má také plátce daně mnohem více povinností neţ poplatník. Ty jsou vzhledem 

k souvislostem uvedeny v podkapitole 8. 2 Zdanění nerezidenta České republiky. 

  

                                                           
208

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
209

 tamtéţ. 
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8.1.2 Příklady - Rezident České republiky 

Příklad č. 1 

Česká společnost A, a. s. se sídlem v Praze obdržela 26. 11. 2015 dividendy: 

a) od své dceřiné společnosti sídlící ve Francii ve výši 74 000 €. Podíl na dceřiné 

společnosti činí 20 %, a to po dobu 5 let. 

b) od své dceřiné společnosti sídlící v Německu ve výši 110 000 €. Podíl na dceřiné 

společnosti činí 40 %, a to po dobu 10 měsíců. 

Ad a) 

Společnost obdrţela dividendy od dceřiné společnosti sídlící ve Francii. Francie je 

členským státem Evropské unie.  

Proto následuje zjištění, zda splňuje či nesplňuje základní podmínky směrnice 

2011/96/EU, potaţmo českého ZDP. A to, zda mateřská společnost drţí minimálně 10% 

podíl na dceřiné společnosti po dobu 12 měsíců. 

Společnost tyto podmínky splňuje, proto budou dividendové příjmy osvobozeny 

od daně. Čistý příjem z dividend tedy bude 2 000 220 Kč. 

Pouţit je kurz ČNB 27,03 Kč/EUR k 26. 11. 2015. 

Ad b) 

Společnost obdrţela dividendy od dceřiné společnosti sídlící v Německu. Německo je 

členským státem Evropské unie.  

Stejně jako u bodu a) tedy následuje zjištění, zda splňuje či nesplňuje základní 

podmínky směrnice 2011/96/EU, potaţmo podmínky dle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP.  

Společnost splňuje pouze jednu z podmínek, a to výši podílu. Avšak délka vlastnictví 

podílu je nedostačující. 
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V tomto případě se ale přihlíţí k § 19 odst. 4 ZDP
210

. Pokud se společnost zaručí, ţe 

stejný vlastnický vztah bude zachován po celou dobu, která zbývá do splnění časového 

testu jednoho roku, v tomto případě tedy 2 měsíce, je moţné dividendy osvobodit 

od daně. 

Dividendové příjmy tedy budou osvobozeny od daně. Čistý příjem z dividend tedy bude 

2 973 300 Kč
211

. 

Pokud by však společnost během následujících 2 měsíců sníţila podíl na dceřiné 

společnosti pod hranici 10 %, pak by byla podmínka osvobození posouzena jako 

nesplněná a je nutno podat dodatečné daňové přiznání. 

Příklad č. 2 

Česká společnost B, a. s. se sídlem v Brně obdržela 26. 11. 2015 dividendy od své 

dceřiné společnosti sídlící na Slovensku ve výši 40 000 €. Podíl na dceřiné společnosti 

činí 5 %, a to po dobu 1 roku. 

Společnost obdrţela dividendy od dceřiné společnosti sídlící na Slovensku. Slovensko 

je členským státem Evropské unie.  

Stejně jako v předchozím příkladu tedy následuje zjištění, zda splňuje či nesplňuje 

základní podmínky směrnice 2011/96/EU, potaţmo § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP.  

Společnost B bohuţel podmínky pro osvobození dividend od daně nesplňuje a je tedy 

nutné dividendy podrobit dani. 

Z článku 10 odst. 1 smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem vyplývá, ţe 

Česká republika jako stát rezidence skutečného vlastníka dividend je oprávněna příjem 

zdanit
212

. Dividendy tedy budou zdaněny v rámci samostatného základu daně dle § 20b 

ZDP. Daňová sazba dle § 21 odst. 4 ZDP činí 15 % ze základu daně zaokrouhleného 

na celé tisícikoruny dolů.  

                                                           
210

 Vychází z rozsudku případu Denkavit č. j. C-283/94. 
211

 Pouţit je kurz ČNB 27,03 Kč/EUR k 26. 11. 2015. 
212

 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění 

daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. 
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Ze smlouvy ovšem také vyplývá, ţe příjmy z dividend je oprávněn zdanit také stát 

zdroje. V tomto případě stanovuje maximální přípustnou sazbu. Pro podíl nad 10 % je 

stanovena daňová sazba 5 %.  

Avšak na Slovensku podíly na zisku nejsou předmětem daně
213

.  

Výpočet daně je uveden v následující tabulce. Pouţit je kurz k 26. 11. 2015 ČNB, a to 

27,03 Kč/EUR. 

Tabulka č. 4: Výpočet daně z dividend plynoucích ze Slovenska
214

 

Základ daně 1 081 200 Kč 

Zaokrouhlený samostatný 

základ daně 
1 081 000 Kč 

Sazba daně 15 % 

Daň 162 150 Kč 

Sazba daně dle SZDZ 15 % 

Sazba daně na Slovensku 
Není předmětem 

daně 

Daň zaplacená na Slovensku 0 Kč 

Metoda zápočtu prostého 0 Kč 

Daňová povinnost dle §20b 162 150 Kč 

Společnost B na Slovensku daň neplatila, protoţe zde není předmětem daně. Společnost 

tedy platí celkovou daň ve výši 162 150 Kč. 

Na následujícím obrázku je vyplněná relevantní část přiznání k dani z příjmů 

právnických osob. 

                                                           
213

 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR. Predpisy. Jaspi.justice.gov.sk [online]. 
214

 Vlastní zpracování. 
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Obrázek č. 17: Relevantní část daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob k příkladu č. 2
215

 

Lhůta pro podání daňového přiznání je do 31. 3. 2016. V odůvodněném případě by bylo 

moţné lhůtu prodlouţit dle § 36 odst. 4 do 31. 10. 2016. 

Příklad č. 3 

Česká společnost C, a. s. se sídlem v Ostravě obdržela 26. 11. 2015 dividendy od své 

dceřiné společnosti sídlící ve Spojených státech amerických ve výši 100 000 USD
216

. 

Podíl na dceřiné společnosti činí 40 %, a to po dobu 3 let. 

Společnost obdrţela dividendy od dceřiné společnosti sídlící ve Spojených státech 

amerických. Spojené státy americké nejsou členem Evropské unie. Nelze tedy vyuţít 

výhod plynoucích ze směrnice 2011/96/EU.  

Stejně jako v předchozím příkladu se postupuje také u smluvního státu, který není 

členským státem Evropské unie. 

Z článku 10 odst. 1 vyplývá, ţe Česká republika jako stát rezidence je oprávněna příjem 

zdanit
217

. Dividendy tedy budou zdaněny v rámci samostatného základu daně dle § 20b 

ZDP. Daňová sazba dle § 21 odst. 4 ZDP činí 15 % ze základu daně zaokrouhleného 

na celé tisícikoruny dolů.  

Ze smlouvy ovšem také vyplývá, ţe příjmy z dividend je oprávněn zdanit také stát 

zdroje. Avšak v tomto případě stanovuje maximální přípustnou sazbu. Pro podíl 

nad 10 % je stanovena daňová sazba 5 %. V ostatních případech je to 15 %
218

. Avšak 

                                                           
215

 Vlastní zpracování. 
216

 Americký dolar. 
217

 Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojímu zdanění a 

zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. 
218

 tamtéţ. 
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v tomto případě je podíl vyšší neţ 10 %, daňová sazba je tedy 5 %. A to přesto, ţe 

daňová sazba ve Spojených státech amerických činí 15%
219

. 

Výpočet daně je uveden v následující tabulce. Pouţit je kurz k 26. 11. 2015 ČNB, a to 

25,463 Kč/USD. 

Tabulka č. 5: Výpočet daně z dividend plynoucích ze Spojených států amerických
220

 

Základ daně 2 546 300 Kč 

Zaokrouhlený samostatný 

základ daně 
2 546 000 Kč 

Sazba daně 15 % 

Daň 381 900 Kč 

Sazba daně dle SZDZ 5 % 

Daň zaplacená v USA - 127 315 Kč 

Metoda zápočtu prostého - 127 315 Kč 

Daňová povinnost dle §20b 254 585 Kč 

Společnost C ve Spojených státech amerických tedy zaplatila daň 127 315 Kč a celou 

tuto částku si můţe započíst. Daňová povinnost v České republice tedy činí 254 585 

Kč
221

.  

Na následujícím obrázku je vyplněná relevantní část přiznání k dani z příjmů 

právnických osob. 

  

                                                           
219

 PWC. Worldwide Tax Summaries. Corporate taxes 2015/16. Pwc.com [online]. ©2015. 
220

 Vlastní zpracování. 
221

 Za předpokladu, ţe by dceřiná společnost umístěná ve Spojených státech amerických splňovala 

podmínky stanovené v § 19 odst. 9, pak by byly dividendové příjmy osvobozeny a postup by byl stejný 

jako v 1. reţimu zdanění viz výše. 
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Obrázek č. 18: Relevantní část daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob k příkladu č. 3
222

 

Lhůta pro podání daňového přiznání je do 31. 3. 2016. V odůvodněném případě by bylo 

moţné lhůtu prodlouţit dle § 36 odst. 4 do 31. 10. 2016. 

Příklad č. 4 

Česká společnost D, a. s. se sídlem v Plzni obdržela 26. 11. 2015 dividendy od své 

dceřiné společnosti sídlící v Argentině ve výši 900 000 ARS. Podíl na dceřiné 

společnosti činí 25 %, a to po dobu 7 let.  

Společnost obdrţela dividendy od dceřiné společnosti sídlící v Argentině. Argentina 

není členským státem Evropské unie ani smluvním státem. Nelze tedy vyuţít výhod 

plynoucích ze směrnice či ze smluv.  

Dividendy tedy budou zdaněny v rámci samostatného základu daně dle § 20b ZDP. 

Daňová sazba dle § 21 odst. 4 ZDP činí 15 % ze základu daně zaokrouhleného na celé 

tisícikoruny dolů.  

V Argentině jsou dividendy zdaněny daňovou sazbou ve výši 10 %
223

. 

Výpočet daně je uveden v následující tabulce. Pouţit je kurz ČNB 2,623 Kč/ARS 

k 26. 11. 2015. 

  

                                                           
222

 Vlastní zpracování. 
223

 PWC. Worldwide Tax Summaries. Corporate taxes 2015/16. Pwc.com [online]. ©2015. 
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Tabulka č. 6: Výpočet daně z dividend plynoucích z Argentiny
224

 

Základ daně 2 360 610 Kč 

Zaokrouhlený samostatný 

základ daně 
2 360 000 Kč 

Sazba daně 15 % 

Daň 354 000 Kč 

Sazba daně v Argentině 10 % 

Daň zaplacená v Argentině 236 061 Kč 

Daňová povinnost dle §20b 590 061 Kč 

 

Dividendy plynoucí společnosti D podléhají tedy dvojímu zdanění, a to jak v České 

republice, tak i v Argentině. Společnost tedy na daních zaplatí 590 061 Kč. 

Na následujícím obrázku je vyplněná relevantní část přiznání k dani z příjmů 

právnických osob. 

 

Obrázek č. 19: Relevantní část daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob k příkladu č. 4
225

 

Lhůta pro podání daňového přiznání je do 31. 3. 2016. V odůvodněném případě by bylo 

moţné lhůtu prodlouţit dle § 36 odst. 4 do 31. 10. 2016. 

  

                                                           
224

 Vlastní zpracování. 
225

 Vlastní zpracování. 
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8.2 Zdanění nerezidenta České republiky 

V případě nerezidenta České republiky musí být splněno několik základních podmínek: 

 Ke zdanění je nutno přiznat pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky. 

 Dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metodického pokynu Ministerstva 

financí D-286 tato osoba musí být skutečným vlastníkem příjmů.  

 Dle daňového řádu druhého státu musí být tyto příjmy povaţovány za příjmy 

této osoby.  

Plátce příjmů (rezident České republiky – dceřiná společnost) následně musí předloţit:  

 potvrzení o daňovém rezidentství v příslušném státě vydané zahraničním 

daňovým úřadem, 

 prohlášení zahraniční osoby, ţe je skutečným vlastníkem příjmu a ţe daný 

příjem je podle daňového práva druhého státu povaţován za její příjem, 

 důkazní prostředky o splnění dalších podmínek, které stanovuje příslušná 

smlouvou o zamezení dvojího zdanění či tuzemský daňový zákon
226

. 

Obecný postup pro zdanění dividend plynoucích nerezidentovi České republiky 

1) Zjištění, zda existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění se státem, jehoţ 

rezidentem je příjemce dividend. 

2) Určení, zda příjem patří do taxativního výčtu příjmů nerezidentů České 

republiky uvedeného v § 22 ZDP. 

3) Zjištění, zda dividendy mohou být osvobozeny od daně dle § 19 ZDP 

nebo budou zdaněny sráţkovou daní dle § 36 ZDP
227

. 

Zdanění nerezidenta České republiky je uvedeno na následujícím schématu.  

                                                           
226

 Pokyn D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR. 
227

 Ve vazbě na příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. 
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Obrázek č. 20: Schéma zdanění nerezidenta České republiky
228

 

Při zdaňování dividend nerezidenta: 

 Je nutno rozlišit, zda dividendy plynou do smluvního či nesmluvního státu.  

 Smlouva o zamezení dvojího zdanění určuje, zda Česká republika má právo 

dividendový příjem zdanit či nikoliv.  

 Smlouva pak případně stanovuje maximální sazbu pro zdanění ve státě zdroje. 

Dále je nutno zjistit, zda dividendový příjem patří do taxativního výčtu příjmů 

nerezidentů České republiky uvedeného v § 22 ZDP. Dividendový příjem spadá do § 22 

odst. 1 písm. g) bod 3 ZDP.  

                                                           
228

 Vlastní zpracování. 
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Odlišné podmínky jsou stanoveny dle státu rezidence příslušné právnické osoby 

(příjemce). V případě smluvního státu platí jiný reţim pro členské státy Evropské unie 

a Evropského hospodářského prostoru a jiný reţim pro nečlenské státy Evropské unie.  

Členský stát Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru 

Pokud dividendy plynou do členského státu Evropské unie, pak při splnění podmínek 

směrnice 2011/96/EU, potaţmo dle českého ZDP, dochází dle § 19 odst. 1 písm. zi) 

ZDP k osvobození od sráţkové daně.  

Osvobozeny mohou být dle § 19 odst. 10 příjmy plynoucí do Švýcarska, Norska, 

Lichtenštejnska nebo Islandu. 

Při nesplnění podmínek daných směrnicí jsou dividendy zdaněny sráţkovou daní dle 

§ 36 odst. 1 písm. b) ZDP. Sazba daně činí 15%
229

. Při stanovení sazby daně je však 

nutno přihlédnout k limitu stanovenému příslušnou smlouvou o zamezení dvojího 

zdanění. 

Stát mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor 

Pokud stát, do kterého plynou dividendy, není členským státem Evropské unie, pak jsou 

dividendy zdaněny sráţkou dle § 36 odst. 1 písm. b) ZDP. Sazba daně činí 15 %
230

.  

Nesmluvní stát 

V případě, ţe se jedná o nesmluvní stát, je nutno zjistit, zda je se státem rezidence 

poplatníka (příjemce) sepsána smlouva o výměně informací.  

a) Smlouva o výměně informací existuje 

Zdanění dividendových příjmů se řídí stejným ustanovením jako dividendové 

příjmy plynoucí poplatníkovi, který je rezidentem jiného neţ členského státu 

Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, a to dle § 36 odst. 1 písm. 

b). Platí tedy sazba daně 15 %. 

  

                                                           
229

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
230

 tamtéţ. 
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b) Smlouva o výměně informací neexistuje 

Dividendové příjmy jsou daněny sráţkovou daní dle ustanovení § 36 odst. 1 

písm. c). Sazba daně činí 35 %
231

.  

8.2.1 Povinnosti poplatníka a plátce daně 

Povinnosti poplatníka (mateřská společnost – nerezident) spojené se sráţkou daně 

Pro poplatníka sráţka daně nepředstavuje ţádné zásadní povinnosti, základem je pouze 

řádně a včas sraţená daň, kterou srazí plátce daně
232

. 

Povinnosti plátce (dceřiná společnost – rezident) spojené se sráţkou daně 

Více povinností plynoucí ze sráţky daně dle § 36 ZDP je spojeno s plátcem daně. Jedná 

se o následující činnosti: 

1) Plátce daně musí srazit daň stanovenou dle § 36 ZDP. Sazba daně bude 15 % 

nebo 35 % (viz text diplomové práce výše). Při stanovení sazby daně je však 

nutno přihlédnout k limitu stanovenému příslušnou smlouvou o zamezení 

dvojího zdanění. 

2) Následně plátce daně vyplatí čistý (tedy jiţ zdaněný) dividendový příjem 

poplatníkovi. Dle § 38d odst. 2 ZDP je nutno příslušnou částku uhradit do konce 

třetího měsíce následujícího po měsíci, v němţ valná hromada či členská schůze 

schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku. 

3) Dále je plátce daně dle § 38d odst. 3 ZDP povinen odvést daň příslušnému 

správci daně do konce měsíce, který následuje po měsíci, v němţ vznikla 

povinnost daň uhradit.  

4) U nerezidentních poplatníků musí plátce daně podat správci daně oznámení 

plátce daně o dani z příjmů vybírané sráţkou ve stejné lhůtě, která je určena 

pro odvod daně. 

                                                           
231

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
232

 tamtéţ. 
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5) Pokud nerezident České republiky v rámci zamezení dvojího zdanění poţádá dle 

§ 38 odst. 7 ZDP o potvrzení o sraţení daně prostřednictvím plátce, pak mu 

plátce daně musí vyhovět. 

6) Po skončení zdaňovacího období je dle § 38d odst. 10 ZDP nezbytné 

elektronicky podat vyúčtování daně z příjmů vybírané sráţkou podle zvláštní 

sazby daně
233

. 

Nerezident České republiky - plátce 

Tato problematika je úzce spojena se stálou provozovnou. Jak uţ bylo uvedeno výše, 

vzhledem k rozsáhlosti tématu se autorka touto oblastí nezabývá. 

8.2.2 Příklady - Nerezident České republiky 

Příklad č. 1 

Česká společnost E, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích v červnu 2015 rozhodla, že 

vyplatí dividendy ve výši: 

a) své mateřské společnosti T sídlící ve Velké Británii ve výši 80 000 £. Podíl 

na dceřiné společnosti činí 50 %, a to po dobu 6 let. 

b) své mateřské společnosti U sídlící v Itálii ve výši 31 000 €. Podíl na dceřiné 

společnosti činí 30 %, a to po dobu 8 měsíců. 

Dividendy byly vyplaceny 11. 9. 2015
234

. 

Ad a) 

Společnost T sídlící ve Velké Británii obdrţela dividendy od dceřiné společnosti sídlící 

v České republice. Společnost E si vyţádala potvrzení o daňovém rezidentství mateřské 

společnosti. Dále si pak vyţádala prohlášení mateřské společnosti o tom, ţe je 

skutečným vlastníkem příjmu. 

Velká Británie je členským státem Evropské unie. Proto následuje zjištění, zda splňuje 

či nesplňuje základní podmínky směrnice 2011/96/EU, potaţmo českého ZDP. A to, 

                                                           
233

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
234

 Maximální přípustná lhůta je do 30. 9. 2015. 
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zda mateřská společnost drţí minimálně 10% podíl na dceřiné společnosti po dobu 12 

měsíců. 

Společnost tyto podmínky splňuje, proto budou dividendové příjmy osvobozeny 

od daně. Čistý příjem z dividend tedy bude 2 963 360 Kč. 

Pouţit je kurz ČNB 37,042 Kč/GBP k 11. 9. 2015
235

. 

Ad b) 

Společnost U sídlící v Itálii obdrţela dividendy od dceřiné společnosti sídlící v České 

republice. Společnost E si vyţádala potvrzení o daňovém rezidentství mateřské 

společnosti. Dále si pak vyţádala prohlášení mateřské společnosti o tom, ţe je 

skutečným vlastníkem příjmu. 

Itálie je členským státem Evropské unie. Stejně jako u bodu a) tedy následuje zjištění, 

zda splňuje či nesplňuje základní podmínky směrnice 2011/96/EU, potaţmo dle 

podmínek daných § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP.  

Společnost splňuje pouze jednu z podmínek, a to výši podílu. Avšak délka vlastnictví 

podílu je nedostačující. 

V tomto případě se ale přihlíţí k § 19 odst. 4 ZDP
236

. Pokud se společnost zaručí, ţe 

stejný vlastnický vztah bude zachován po celou dobu, která zbývá do splnění časového 

testu jednoho roku, v tomto případě tedy 4 měsíců, je moţné dividendy osvobodit 

od daně. 

Dividendové příjmy tedy budou osvobozeny od daně. Čistý příjem z dividend tedy bude 

839 325 Kč. Pouţit je kurz ČNB 27,075 Kč/EUR k 11. 9. 2015. 

Pokud by však společnost během následujících 4 měsíců sníţila podíl na dceřiné 

společnosti pod hranici 10 %, pak by byla podmínka osvobození posouzena jako 

nesplněná. 

  

                                                           
235

 Stejně tak by byly osvobozeny příjmy z hlasovacích práv, coţ směrnice umoţňuje. 
236

 Vychází z rozsudku případu Denkavit č. j. C-283/94. 
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Příklad č. 2 

Česká společnost F, a. s. se sídlem ve Zlíně v květnu 2015 rozhodla, že vyplatí dividendy 

své mateřské společnosti V sídlící v Rakousku ve výši 70 200 €. Podíl na dceřiné 

společnosti činí 8 %, a to po dobu 15 měsíců. Dividendy byly vyplaceny 7. 8. 2015
237

. 

Společnost F si vyţádala potvrzení o daňovém rezidentství mateřské společnosti V. 

Společnost V je rezidentem Rakouska, které je členským státem Evropské unie. Dále si 

pak vyţádala prohlášení mateřské společnosti o tom, ţe je skutečným vlastníkem 

příjmu. 

Stejně jako v předchozím příkladu tedy následuje zjištění, zda splňuje či nesplňuje 

základní podmínky směrnice 2011/96/EU, potaţmo podmínky dané dle § 19 odst. 1 

písm. zi) ZDP.  

Společnost V bohuţel podmínky pro osvobození dividend od daně nesplňuje a je tedy 

nutné dividendy podrobit dani. 

Z článku 10 odst. 1 smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem vyplývá, ţe jako 

stát rezidence je oprávněno příjem zdanit Rakousko
238

.  

Dividendy tedy budou zdaněny v Rakousku sráţkovou daní. Daňová sazba činí 25 %
239

. 

Daň v Rakousku tedy činí 17 550 €, coţ je v přepočtu 474 288,75 Kč. 

Z článku 10 odst. 2 ovšem plyne, ţe dividendy mohou být zdaněny také ve státě 

zdroje
240

, coţ je Česká republika. Avšak v tomto případě smlouva stanovuje maximální 

přípustnou sazbu, a to 10 % z hrubé částky dividend
241

. 

Dividendy spadají do § 22 odst. 1 písm. g) bod 3, je tedy moţno příjem v České 

republice zdanit. 

                                                           
237

 Maximální přípustná lhůta je do 31. 8. 2015. 
238

 Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění 

daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. 
239

 EVROPSKÁ UNIE. Taxation and Customs Union. Ec.europa.eu [online]. ©1995-2016. 
240

 Pouze za předpokladu, ţe podíl na dceřiné společnosti nepřesáhne 10 %. 
241

 Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění 

daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
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Vzhledem k tomu, ţe podmínky směrnice 2011/96/EU nejsou splněny, jsou dividendy 

zdaněny sráţkovou daní dle § 36 odst. 1 písm. b) bod 1. Sazba daně činí 15 %. V tomto 

případě ovšem smlouva stanovuje maximální hranici 10 %. Sazba daně tedy bude 10 %. 

Výpočet daně je uveden v následující tabulce. Pouţit je kurz k 7. 8. 2015 ČNB, a to 

27,025 Kč/EUR. 

Tabulka č. 7: Výpočet daně z dividend plynoucích do Rakouska
242

 

Základ daně 1 897 155 Kč 

Sazba daně 15 % 

Sazba daně dle SZDZ 10 % 

Sráţková daň  

(zaokrouhlená na Kč dolů) 
189 715 Kč 

Daň Rakousko 474 288,75 Kč 

Zápočet daně (limit dle 

SZDZ) 
284 573,25 Kč 

Příjemce dividend v Rakousku pak můţe uplatnit zápočet daně, a to ve výši 7 020 € 

(189 715 Kč). 

Společnost F pak musí odvést daň správci daně, a to do 30. 9. 2015. Dále pak ve stejné 

lhůtě podá správci daně oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané sráţkou. 

V případě, ţe by společnost V zaţádala o potvrzení o sraţení daně, pak mu společnost F 

musí vyhovět. 

Po skončení zdaňovacího období, tedy roku 2015, společnost F elektronicky podá 

vyúčtování daně z příjmů vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně. 

  

                                                           
242

 Vlastní zpracování. 
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Příklad č. 3 

Česká společnost G, a. s. se sídlem v Liberci v dubnu 2015 rozhodla, že vyplatí 

dividendy své mateřské společnosti X sídlící v Austrálii ve výši 125 000 AUD
243

. Podíl 

na dceřiné společnosti činí 25 %, a to po dobu 7 let. Dividendy byly vyplaceny 

17. 7. 2015
244

. 

Společnost G si vyţádala potvrzení o daňovém rezidentství mateřské společnosti X. 

Společnost X je rezidentem Austrálie. Dále si pak vyţádala prohlášení mateřské 

společnosti o tom, ţe je skutečným vlastníkem příjmu. 

Z článku 10 odst. 1 smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Austrálií vyplývá, ţe jako 

stát rezidence je oprávněna příjem zdanit Austrálie
245

.  

Dividendy tedy budou zdaněny v Austrálii.  

Z článku 10 odst. 2 písm. b) ovšem plyne, ţe dividendy mohou být zdaněny také 

ve státě zdroje
246

, coţ je Česká republika. Avšak v tomto případě smlouva stanovuje 

maximální přípustnou sazbu, a to 5 % z hrubé částky dividend
247

. 

Dividendy spadají do § 22 odst. 1 písm. g) bod 3, je tedy moţno příjem v České 

republice zdanit. 

Vzhledem k tomu, ţe podmínky směrnice 2011/96/EU nejsou splněny, jsou dividendy 

zdaněny sráţkovou daní dle § 36 odst. 1 písm. b) bod 1. Sazba daně činí 15 %. V tomto 

případě ovšem smlouva stanovuje maximální hranici 5 %. Sazba daně tedy bude 5 %. 

Výpočet daně je uveden v následující tabulce. Pouţit je kurz k 17. 7. 2015 ČNB, a to 

18,386 Kč/AUD. 

                                                           
243

 Australský dolar. 
244

 Maximální přípustná lhůta je do 31. 7. 2015. 
245

 Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému 

úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. 
246

 Pouze za předpokladu, ţe podíl na dceřiné společnosti nepřesáhne 10 %. 
247

 Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému 

úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. 
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Tabulka č. 8: Výpočet daně z dividend plynoucích do Austrálie
248

 

Základ daně 2 298 250 Kč 

Sazba daně 15 % 

Sazba daně dle SZDZ 5 % 

Sráţková daň  

(zaokrouhlená na Kč dolů) 
114 912 Kč 

Příjemce dividend v Austrálii pak můţe uplatnit zápočet daně. 

Společnost G pak musí odvést daň správci daně, a to do 31. 8. 2015. Dále pak ve stejné 

lhůtě podá správci daně oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané sráţkou. 

V případě, ţe by společnost X zaţádala o potvrzení o sraţení daně, pak mu společnost G 

musí vyhovět. 

Po skončení zdaňovacího období, tedy roku 2015, společnost G elektronicky podá 

vyúčtování daně z příjmů vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně. 

Příklad č. 4 

Česká společnost H, a. s. se sídlem v Praze v červnu 2015 rozhodla, že vyplatí 

dividendy: 

a) své mateřské společnosti Y sídlící v Bermudech ve výši 120 000 BMD
249

. Podíl 

na dceřiné společnosti činí 40 %, a to po dobu 4 let.  

b) své mateřské společnosti Z sídlící na Maledivách ve výši 1 210 000 MVR
250

. 

Podíl na dceřiné společnosti činí 30 %, a to po dobu 5 let.  

Dividendy byly vyplaceny 31. 8. 2015
251

. 

  

                                                           
248

 Vlastní zpracování. 
249

 Bermudský dolar. 
250

 Maledivská rupie. 
251

 Maximální přípustná lhůta je do 30. 9. 2015. 
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Ad a) 

Společnost H vyplatila dividendy své mateřské společnosti sídlící v Bermudech. 

Bermudy nejsou členským státem Evropské unie ani smluvním státem. Nelze tedy 

vyuţít výhod plynoucích ze směrnice či ze smluv. Dividendové příjmy podléhají 

dvojímu zdanění, a to jak v Bermudech, tak i v České republice. 

Dividendy spadají do § 22 odst. 1 písm. g) bod 3, příjem je tedy moţno v České 

republice zdanit. 

Vzhledem k tomu, ţe je sepsána smlouva o výměně informací mezi Českou republikou 

a Bermudami, jsou dividendy zdaněny sráţkovou daní dle § 36 odst. 1 písm. b) bod 1. 

Sazba daně činí 15 %.  

Výpočet daně je uveden v následující tabulce. Pouţit je kurz k 31. 8. 2015 ČNB, a to 

24,098 Kč/BMD.  

Tabulka č. 9: Výpočet daně z dividend plynoucích do Bermud
252

 

Základ daně 2 891 760 Kč 

Sazba daně 15 % 

Sráţková daň  

(zaokrouhlená na Kč dolů) 
433 764 Kč 

Společnost H pak musí odvést daň správci daně, a to do 31. 10. 2015. Dále pak ve stejné 

lhůtě podá správci daně oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané sráţkou. 

V případě, ţe by společnost Y zaţádala o potvrzení o sraţení daně, pak mu společnost H 

musí vyhovět. 

Po skončení zdaňovacího období, tedy roku 2015, společnost H elektronicky podá 

vyúčtování daně z příjmů vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně. 

  

                                                           
252

 Vlastní zpracování. 



107 
 

Ad b) 

Společnost H vyplatila dividendy své mateřské společnosti sídlící na Maledivách. 

Maledivy nejsou členským státem Evropské unie ani smluvním státem. Nelze tedy 

vyuţít výhod plynoucích ze směrnice či ze smluv. Dividendové příjmy podléhají 

dvojímu zdanění, a to jak na Maledivách, tak i v České republice. 

Dividendy spadají do § 22 odst. 1 písm. g) bod 3, příjem je tedy moţno v České 

republice zdanit. 

Vzhledem k tomu, ţe není sepsána smlouva o výměně informací mezi Českou 

republikou a Maledivami, jsou dividendy zdaněny sráţkovou daní dle § 36 odst. 1 písm. 

c). Sazba daně činí 35 %.  

Výpočet daně je uveden v následující tabulce. Pouţit je kurz k 31. 8. 2015 ČNB, a to 

1,611 Kč/MVR. 

Tabulka č. 10: Výpočet daně z dividend plynoucích na Maledivy
253

 

Základ daně 1 949 310 Kč 

Sazba daně 35 % 

Sráţková daň  

(zaokrouhlená na Kč dolů) 
682 258 Kč 

Společnost H pak musí odvést daň správci daně, a to do 31. 10. 2015. Dále pak ve stejné 

lhůtě podá správci daně oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané sráţkou. 

V případě, ţe by společnost Z zaţádala o potvrzení o sraţení daně, pak mu společnost H 

musí vyhovět. 

Po skončení zdaňovacího období, tedy roku 2015, společnost H elektronicky podá 

vyúčtování daně z příjmů vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně. 

  

                                                           
253

 Vlastní zpracování. 
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ZÁVĚR 

Tématem této práce bylo mezinárodní zdanění dividend. Cílem diplomové práce bylo 

navrţení metodiky pro mezinárodní zdaňování dividend. Práce byla orientována pouze 

na část problematiky, a to na mezinárodní zdanění dividend z pohledu právnické osoby. 

K tomuto tématu v současné době existují pouze omezené zdroje. Nejedná se 

o nedostatek zdrojů, ale o roztříštěnost tématu. Tyto zdroje se zabývají pouze různými 

částmi problematiky, která prozatím nebyla zpracována komplexně.  

V této práci byly zanalyzovány poznatky týkající se mezinárodního zdanění dividend 

v rámci holdingových společností. Nejdříve byla popsána a analyzována relevantní 

právní úprava. Problematiky mezinárodního zdanění dividend se dotýká jak 

mezinárodní, unijní, tak i tuzemská právní úprava. V rámci mezinárodní právní úpravy 

se jedná především o sepsané smlouvy o zamezení dvojího zdanění.  

V případě právních předpisů Evropské unie je v hlavní roli směrnice 2011/96/EU 

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských 

států. V souvislosti s unijní právní úpravou byly analyzovány také související judikáty 

Soudního dvora Evropské unie. Jedná se o judikáty týkající se tématu svobody volného 

pohybu kapitálu a dále o judikáty, které souvisejí s aplikací směrnice 2011/96/EU. 

Tuzemská právní úprava byla vztaţena k České republice, kde je zásadním právním 

předpisem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Byla také vymezena specifika mezinárodních holdingových společností. Součástí je 

také právní vymezení holdingových společností v České republice. 

V poslední části práce byla provedena syntéza poznatků souvisejících s problematikou, 

a to v podobě navrţení metodiky pro mezinárodní zdanění dividend. S ohledem na šíři 

tématu je vztaţena k oblasti zdanění dividend dle českých právních předpisů, tedy 

především dle ZDP či daňového řádu, v kontextu mezinárodního zdanění. Vzhledem 

k odlišnosti postupů je vytvořena zvlášť pro rezidenta a nerezidenta České republiky. 

Tato metodika by měla být podporou pro lepší orientaci v oblasti mezinárodního 

zdaňování dividend. Nabízí určitý postup či kroky při zdaňování mezinárodních 

dividendových příjmů.  
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V této části byly také sestaveny modelové příklady, v nichţ jsou uţity navrţené postupy 

pro mezinárodní zdanění dividend. Tyto příklady znázorňují praktický postup a aplikaci 

příslušné právní úpravy v různých situacích a pro subjekty sídlící v různých státech. 
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Příloha č. 1: Struktura smlouvy o zamezení dvojího zdanění dle modelu OECD
254

 

Číslo 

článku 
Obsah článku (česky) Obsah článku (anglicky) 

1 Osoby, na které se smlouva vztahuje Persons Covered 

2 Daně, na které se smlouva vztahuje Taxes Covered 

3 Všeobecné definice General Definitions 

4 Rezident Resident 

5 Stálá provozovna Permanent establishment 

6 Příjmy z nemovitého majetku Income from immovable property 

7 Zisky podniků Business profits 

8 Mezinárodní doprava 
Shipping, inland waterways 

transport and air transport 

9 Sdruţené podniky Associated enterprises 

10 Dividendy Dividends 

11 Úroky Interest 

12 Licenční poplatky Royalties 

13 Zisky ze zcizení majetku Capital gains 

14 Příjmy ze zaměstnání Income from employment 

15 Tantiémy Directors’ fees 

16 Umělci a sportovci Entertainers and sportspersons 

17 Penze Pensions 

18 Veřejné funkce Government Service 

19 Studenti Students 

20 Ostatní příjmy Other income 

21 Majetek Capital 

22 Vyloučení dvojího zdanění 
Methods for elimination of double 

taxation 

 

22A Metoda vynětí Exemption Method 

 

22B Metoda zápočtu Credit Method 

23 Zákaz diskriminace Non-discrimination 

24 Řešení případů dohodou Mutual agreement procedure 

25 Výměna informací Exchange of information 

26 Pomoc při výběru daní Assistance in the collection of taxes 

27 
Členové diplomatických a 

konzulárních úřadů 

Members of diplomatic missions 

and consular posts 

28 Územní působnost Territorial extension 

29 Vstup v platnost Entry into force 

30 Výpověď Termination 
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 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2013. 
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Příloha č. 2: Struktura smlouvy o zamezení dvojího zdanění dle modelu OSN
255

 

Číslo 

článku 
Obsah článku (česky) Obsah článku (anglicky) 

1 Osoby, na které se smlouva vztahuje Personal Scope 

2 Daně, na které se smlouva vztahuje Taxes Covered 

3 Všeobecné Definice General Definitions 

4 Rezident Resident 

5 Stálá provozovna Permanent establishment 

6 Příjmy nemovitého majetku Income from immovable property 

7 Zisky podniků Business profits 

8 Mezinárodní doprava 

Shipping, inland waterways 

transport and air transport - 

alternativa 8A a 8B 

9 Sdruţené podniky Associated enterprises 

10 Dividendy Dividends 

11 Úroky Interest 

12 Licenční poplatky Royalties 

13 Zisky ze zcizení majetku Capital gains 

14 Nezávislá povolání Independent Personal Services 

15 Závislá činnost Dependent Personal Services 

16 Tantiémy Directors’ Fees 

17 Umělci a sportovci Artistes and sportsmen 

18 Penze Pensions - alternativa 18A a 18B 

19 Veřejné funkce Government Service 

20 Studenti Students 

21 Ostatní příjmy Other income 

22 Majetek Capital 

23 Vyloučení dvojího zdanění 
Methods for elimination of double 

taxation 

 

23A Metoda vynětí Exemption Method 

 

23B Metoda zápočtu Credit Method 

24 Zákaz diskriminace Non-discrimination 

25 Řešení případů dohodou Mutual agreement procedure 

26 Výměna informací Exchange of information 

27 
Členové diplomatických a 

konzulárních úřadů 

Members of diplomatic missions 

and consular posts 

28 Vstup v platnost Entry into force 

29 Výpověď Termination 
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 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2014. 
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Příloha č. 3: Přehled maximálních daňových sazeb dividend ve státě zdroje (státy, se kterými má Česká 

republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění)
256

 

Smluvní stát 
Platnost 

od 

Vyhlášeno pod 

č. 

Související 

opatření, úlevy 

a sdělení 

Maximální 

sazba ve státě 

zdroje 

dividendy (%) 

Poznámka 

Albánie 10.9.1996 270/1996 Sb. FZ 12/1996 5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Arménie 15.7.2009 86/2009 Sb.m.s. 
 

10 
 

Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb. FZ 2/1996 5/15 

a) V Austrálii 

pokud 

nepřesáhne 5% 

hrubé 

dividendy, 

jinak 15%.          

b) V ČR 

5 % při podílu 

min. 20 %, 

jinak 15 % 

Ázerbájdţán 16.6.2006 74/2006 Sb.m.s. FZ 1/2007 8 
 

Bahrajn 10.4.2012 59/2012 Sb.m.s. 
 

5 
 

Barbados 6.6.2012 69/2012 Sb. 
 

5/15 

5 % při podílu 

min. 25 

% jinak 15 % 

Belgie 24.7.2000 95/2000 Sb. 

FZ 4/2001, FZ 9-

10/2003, 

127/2003 Sb.m.s. 

5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Bělorusko 15.1.1998 31/1998 Sb. 

FZ 5/1998, FZ 

11/1998, red. 

oprava 74/1998 

Sb., Protokol 

99/2011 Sb. 

5/10 

5 % při podílu 

min. 25 

% jinak 10 % 

Bosna 

a Hercegovina 
1.1.2011 58/2010 Sb. 

 
5 

 

Brazílie 14.11.1990 200/1991 Sb. 
 

15 
 

Bulharsko 2.7.1999 203/1999 Sb. 
 

10 
 

Čína 4.5.2011 65/2011 Sb. 
 

5/10 

5 % při podílu 

min. 25 

% jinak 10 % 
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 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího 

zdanění – 2015. Mfcr.cz [online]. ©2005-2013. 



IV 
 

Dánsko 17.12.2012 14/2013 Sb. 
 

0/15 

0 % při podílu 

min. 10 %, 

0 % pokud je 

skutečným 

vlastníkem 

penzijní fond, 

jinak 15 % 

Egypt 4.10.1995 283/1995 Sb. FZ 1/1996 5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Estonsko 26.5.1995 

184/1995 Sb., 

red. opr. č. 

17/2004 

Sb.m.s., Sdělení 

Čj.: MF-43 

646/2014/15-1 

FZ12/2/1995    FZ 

3/2014 
5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Etiopie 30.5.2008 54/2001 Sb.m.s. 
 

5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Filipíny 23.9.2003 
132/2003 

Sb.m.s. 
FZ 11/2004 10/15 

10 % při 

podílu min. 10 

%, jinak 15 % 

Finsko 12.12.1995 43/1996 Sb. 
FZ 2/1998, FZ 

1/2005 
5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Francie 1.8.2005 79/2005 Sb.m.s. FZ 12/1/2005 0/10 

0 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 10 % 

Gruzie 4.5.2007 40/2007 Sb.m.s. FZ 8-9/2007 5/10 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 10 % 

Hongkong 24.1.2012 49/2012 
Sdělení č. 

49/2012 Sb. 
5 

 

Chorvatsko 28.12.1999 42/2000 Sb.m.s. 

FZ 6/2000, 

3/2001, Protokol 

č. 82/2012 

5 
 

Indie 27.9.1999 301/1999 Sb. FZ 7-8/2000 10 
 

Indonésie 26.1.1996 67/1996 Sb. FZ 4-5/1999 10/15 

10 % při 

podílu min. 20 

%, jinak 15 % 

Irsko 21.4.1996 163/1996 Sb. FZ 5/1998 5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 



V 
 

Island 28.12.2000 11/2001 Sb.m.s. 
 

5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Itálie 26.6.1994 17/1985 Sb. 

FZ 4-5/1987, FZ 

12/1997, FZ 4-

5/1999, FZ 

1/1/2003 

15 
 

Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb. 
FZ 1/1995, FZ 

4/1995 
5/15 

5 % při podílu 

min. 15 %, 

jinak 15 % 

Japonsko 25.11.1978 46/1979 Sb. FZ 5/1980 10/15 

10 % při 

podílu min. 25 

%, jinak 15 % 

JAR (Jihoafr. 

republika) 
3.12.1997 7/1998 Sb. FZ 3/1999 5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Jordánsko 7.11.2007 88/2007 Sb.m.s. 
 

10 
 

Kanada 28.5.2002 83/2002 Sb.m.s. FZ 11-12/2002 5/15 

5 % při podílu 

min. 10 %, 

jinak 15 % 

Kazachstán 29.10.1999 3/2000 Sb.m.s. FZ 4-5/2000 10 
 

Korejská 

republika 

(jiţní) 

3.3.1995 124/1995 Sb. FZ 10/1995 5/10 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 10 % 

KLDR 

(Korejská 

lidově 

demokratická 

republika) 

7.12.2005 3/2006 Sb.m.s. 
 

10 
 

Kolumbie 6.5.2015 39/2015 Sb.m.s. 
 

5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Kuvajt 3.3.2004 48/2004 Sb.m.s. 
 

dle zákonů státu 

zdroje příjmu  

Kypr 26.11.2009 
120/2009 Sb. 

m. s.  
0/5 

0 % při podílu 

min. 10 %, 

jinak 5 % 

Libanon 24.1.2000 30/2000 Sb.m.s. 
 

5 
 

Lichtenštejnsko 22.12.2015 8/2016 Sb.m.s. 
 

0/15 

0 % při podílu 

min. 10 %, 

jinak 15 % 

Litva 8.8.1995 230/1995 Sb. 
FZ 12/2/1995, FZ 

12/1997 
5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 



VI 
 

Lotyšsko 22.5.1995 170/1995 Sb. 
FZ 9/1995, FZ 

5/1996 
5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Lucembursko  31.7.2014 51/2014 Sb.m.s. 
 

0/10 

0% při podílu 

min. 10%, 

jinak 10% 

Maďarsko 27.12.1994 22/1995 Sb. FZ 1/1995 5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Makedonie 17.6.2002 88/2002 Sb.m.s. FZ 9-10/2002 5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Malajsie 9.3.1998 71/1998 Sb. FZ 4-5/1999 10 
 

Malta 6.6.1997 164/1997 Sb. FZ 11/1997 5 

U výplaty 

dividend 

specifická 

úprava 

Maroko 18.7.2006 83/2006 Sb.m.s. FZ 1/2007 10 
 

Mexiko 27.12.2002 7/2003 Sb.m.s. FU 2-3/2004 10 
 

Moldávie 26.4.2000 88/2000 Sb.m.s. Protokol 97/2005 5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Mongolsko 22.6.1998 18/1999 Sb. 2.99 10 
 

Německo 17.11.1983 18/1984 Sb. 
FZ 3-4/1984, 7-

8/2004, 11/2004 
5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Nigérie 2.12.1990 339/1991 Sb. 
red. oprava 

39/2007 Sb. 
12,5/15 

12,5 % při pod. 

min. 10 %, 

jinak 15 % 

Nizozemí 5.11.1974 138/1974 Sb. 

FZ 5/1980, FZ 

9/1997, FZ 

1/1998, FZ 7-

8/1999, protokol 

č. 112/1997 Sb., 

protokol č. 

58/2013 Sb. 

0/10 

0 při podílu 

min. 25 %, 

jinak 10 % 

Norsko od r. 

2006 
9.9.2005 

121/2005 

Sb.m.s. 
FZ 12/1/2005 0/15 

0 % při podílu 

min. 10 %, 

jinak 15 % 

Nový Zéland 16.8.2008 54/2008 Sb.m.s. 
 

15 
 

Pákistán 30.10.2015 58/2015 Sb.m.s 
 

5/15 

5 % při podíl 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Panama 25.2.2013 
91/2013 Sb. 

m.s.  
10 

 



VII 
 

Polsko od r. 

2013 
11.6.2012 102/2012 Sb. FZ 03/2013 5 

 

Portugalsko 1.10.1997 275/1997 Sb. FZ 3/1999 10/15 

10 % při 

podílu min. 25 

%, jinak 15 % 

Rakousko od r. 

2008 
22.3.2007 31/2007 Sb.m.s. 

FZ 6-7/2007, red. 

oprava 39/2007 

Sb.m.s., Protokol 

č. 100/2012 Sb. 

0/10 

0 při podílu 

min. 10 %, 

jinak 10 % 

Rumunsko 11.8.1994 180/1994 Sb. FZ 12-1/1994 10 
 

Rusko 18.7.1997 278/1997 Sb. 
FZ 12/1998, 1-

2/1999 
10 

 

Řecko 23.5.1989 98/1989 Sb. FZ 11-12/1989 

podle 

vnitrostátní 

úpravy 
 

Saúdská 

Arábie 
1.5.2013 42/2013 Sb.m.s. FZ 2/2014 5 

 

Singapur 21.8.1998 224/1998 Sb. 
Protokol č. 

64/2014 Sb. 
5 

 

Slovensko 14.7.2003 

100/2003 Sb., 

Sdělení Čj.: 

MF-43 

038/2014/15-1 

FZ 7-8/2003  FZ 

3/2014 
5/15 

5 % při podílu 

min. 10 %, 

jinak 15 % 

Slovinsko 28.4.1998 214/1998 Sb. FZ 10/1998 5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Spojené 

arabské 

emiráty 

9.8.1997 276/1997 Sb. FZ 7-8/2004 5 
 

Srbsko a Černá 

Hora 
18.8.2005 88/2005 Sb.m.s. 

FZ 1-2/2009, FZ 

10/1/2005, 

Protokol 26/2011 

10 
Účinné od 

1.1.2006 

Srí Lanka 19.6.1979 132/1979 Sb. FZ 5/1980 15 
 

Sýrie 12.11.2009 
115/2009 

Sb.m.s.  
10 

 

Španělsko 5.6.1981 23/1982 Sb. FZ 3/1982 5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Švédsko 8.10.1980 9/1981 Sb. 
FZ 1/1981, 

2/1998 
0/10 

0 při podílu 

min. 25 %, 

jinak 10 % 

Švýcarsko 23.10.1996 

281/1996 Sb. 

red. opr. č. 

5/1997 Sb. 

Protokol č. 

9/2013 Sb. 

FZ 12/1996, FZ 

4/2/2005 

5/15                         

0/15 

od 1. 1. 2014 

15 %, 0 % při 

podílu min. 10 

% vlastněného 

min. 1 rok, 

0 % penzijní 

fond, centrální 

banka 



VIII 
 

Tádţikistán 19.10.2007 89/2007 Sb.m.s. 
 

5 
 

Thajsko 14.8.1995 229/1995 Sb. FZ 1/1998 10 
 

Tunis 25.10.1991 419/1992 Sb. FZ 10/1995 10/15 

10 % při 

podílu min. 25 

%, jinak 15 % 

Turecko 16.12.2003 19/2004 Sb.m.s. FZ 4-5/2004 10 
 

Ukrajina 20.4.1999 103/1999 Sb. 
FZ 3/2000, FZ 4-

5/2000 
5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

USA 23.12.1993 32/1994 Sb. 

FZ 11/1994, FZ 

3/1996; red. 

oprava č. 

370/1999 Sb. 

5/15 

5 % při podílu 

min. 10 %, 

jinak 15 % 

Uzbekistán 15.1.2001 28/2001 Sb.m.s. 

FZ 6/2001, 

Protokol 

č. 92/2012 Sb. 

10                                      

5/10 

od 1.1.2013 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 10 % 

Velká Británie 20.12.1991 89/1992 Sb. 

FZ 6/1992, FZ 

12/1996; red. 

oprava č. 37/1992 

Sb. 

5/15 

5 % při podílu 

min. 25 %, 

jinak 15 % 

Venezuela 12.11.1997 6/1998 Sb. FZ 4-5/1999 5/10 

5 % při podílu 

min. 15 %, 

jinak 10 % 

Vietnam 3.2.1998 108/1998 Sb. FZ 6/1998 10 
 

 

 

  



IX 
 

Příloha č. 4: Přehled států, s nimiţ má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění 

k 14. 1. 2016
257

 

Smluvní stát 
Platnost ode 

dne 

Sbírka zákonů 

(event. Sbírka 

mezinárodních 

smluv) 

Vydáno ve 

Finančním 

zpravodaji 

Poznámka 

Albánie 10.09.1996 270/1996 Sb. č. 12/96 
 

Arménie 15.07.2009 86/2009 Sb.m.s.  

  
Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb. č. 2/96 

 
Ázerbájdţán 16.06.2006 74/2006 Sb.m.s.  č. 1/2/2007 

 
Bahrajn 10.04.2012 59/2012 Sb.m.s.  

  
Barbados 06.06.2012 69/2012 Sb.m.s.  

  

Belgie 24.07.2000 95/2000 Sb.m.s.  

č. 4/2001, č. 9-

10/2003, č. 6-

7/2007 

Sdělení č. 

127/2003 

Sb.m.s. 

    

Protokol č. 

17/2015 Sb.m.s. 

Bělorusko 15.01.1998 31/1998 Sb. 

č. 5/98 , č. 

11/98 

redakční oprava 

část.74/1998 Sb. 

    

Protokol č. 

99/2011 Sb.m.s. 

Bosna a Hercegovina 12.05.2010 58/2010 Sb. m.s.  

  
Brazílie 14.11.1990 200/1991 Sb. 

  
Bulharsko 02.07.1999 203/1999 Sb. 

  
Čína 04.05.2011 65/2011 Sb.m.s.  č. 05/2011 

 
Dánsko 17.12.2012 14/2013 Sb.m.s.  č. 03/2013 

 
Egypt 04.10.1995 283/1995 Sb. č. 1/96 

 

Estonsko 26.05.1995 184/1995 Sb. 

č. 12/2/95, č. 

3/2014 

redakční oprava 

č.17/2004 

Sb.m.s. 

Etiopie 30.05.2008 54/2008 Sb.m.s.  

  
Filipíny 23.09.2003 132/2003 Sb.m.s.  č. 11/2004 

 

Finsko 12.12.1995 43/1996 Sb. 

č. 2/98, č. 

1/2005  

Francie 01.07.2005 79/2005 Sb.m.s.  

č. 12/1/2005, č. 

11-12/2006  

Gruzie 04.05.2007 40/2007 Sb.m.s.  

č. 8-9/2007, č. 

3/2010  

Hongkong 24.01.2012 49/2012 Sb.m.s.  
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Chorvatsko 28.12.1999 42/2000 Sb.m.s.  

č. 6/2000, č. 

3/2001 

Protokol č. 

82/2012 Sb.m.s. 

Indie 27.09.1999 301/1999 Sb. č. 7/8/2000 
 

Indonésie 26.01.1996 67/1996 Sb. 

č. 4-5/99, č. 

4/2010  

Irsko 21.04.1996 163/1996 Sb. 

č. 5/98, č. 

4/2009, č. 

2/2012 
 

Island 28.12.2000 11/2001 Sb.m.s.  

  

Itálie 26.06.1984 17/1985 Sb. 

č. 4-5/87, č. 

12/97, č. 4-5/99, 

č. 1/1/2003, č. 

6/2010 

 

Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb. č. 1/95, č. 4/95 
 

Japonsko 25.11.1978 46/1979 Sb. 

č. 5/80, č. 

3/2012  

JAR (Jihoafrická 

republika) 
03.12.1997 7/1998 Sb. č. 3/99 

 

Jordánsko 07.11.2007 88/2007 Sb.m.s.  

  
Kanada 28.05.2002 83/2002 Sb.m.s.  č. 11-12/2002 

 

Kazachstán 29.10.1999 3/2000 Sb.m.s.  

č. 4-5/2000, č. 

4/2009  

Korejská republika 03.03.1995 124/1995 Sb. č. 10/95 
 

KLDR (Korejská 

lidově demokratická 

republika) 

07.12.2005 3/2006 Sb.m.s.  

  

Kolumbie 06.05.2015 39/2015 Sb.m.s.  

  
Kuvajt 03.03.2004 48/2004 Sb.m.s.  

  
Kypr 26.11.2009 120/2009 Sb.m.s.  č. 4/2010 

 
Libanon 24.01.2000 30/2000 Sb.m.s.  

  
Lichtenštejnsko 22.12.2015 8/2016 Sb.m.s 

  

Litva 08.08.1995 230/1995 Sb. 

č. 12/2/95, č. 

12/97  

Lotyšsko 22.05.1995 170/1995 Sb. č. 9/95, č. 5/96 
 

Lucembursko 31.07.2014 51/2014 Sb.m.s.  

  
Maďarsko 27.12.1994 22/1995 Sb. č. 1/95 

 
Makedonie 17.06.2002 88/2002 Sb.m.s.  č. 9-10/2002 

 
Malajsie 09.03.1998 71/1998 Sb. č. 4-5/99 

 
Malta 06.06.1997 164/1997 Sb. č. 11/97 

 
Maroko 18.07.2006 83/2006 Sb.m.s.  č. 1/2/2007 

 

Mexiko 27.12.2002 7/2003 Sb.m.s.  

č. 2-3/2004, č. 

8-9/2007  
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Moldávie 26.04.2000 88/2000 Sb.m.s.  

 

Protokol č. 

97/2005 Sb.m.s. 

Mongolsko 22.06.1998 18/1999 Sb. č. 2/99 
 

Německo 17.11.1983 18/1984 Sb. č. 3-4/84 
 

Nigérie 02.12.1990 339/1991 Sb. 

 

redakční oprava 

č. 371/1999 Sb. 

Nizozemí 05.11.1974 138/1974 Sb. 

č. 5/80, č. 9/97, 

č. 1/98, 

Protokol č. 

112/1997 Sb., 

Protokol č. 

58/2013 Sb.m.s. 

   
č. 7-8/99 

 
Norsko 09.09.2005 121/2005 Sb.m.s.  č. 12/1/2005 

 
Nový Zéland 29.08.2008 75/2008 Sb.m.s.  č. 4/2009 

 
Pákistán 30.10.2015 58/2015 Sb.m.s.  

  
Panama 25.02.2013 91/2013 Sb.m.s.  

  
Polsko 11.06.2012 102/2012 Sb.m.s.  č. 03/2013 

 
Portugalsko 01.10.1997 275/1997 Sb. č. 3/99 

 

Rakousko 22.03.2007 31/2007 Sb.m.s.  č. 6-7/2007 

redakční oprava 

č.39/2007 

Sb.m.s., 

    

Protokol č. 

100/2012 

Sb.m.s. 

Rumunsko 10.08.1994 180/1994 Sb. č. 12-1/94 
 

Rusko 18.07.1997 278/1997 Sb. 

č. 12/98, č. 

1/2/99 

Protokol č. 

56/2009 Sb.m.s. 

Řecko 23.05.1989 98/1989 Sb. č. 11-12/89 
 

Saúdská Arábie 01.05.2013 42/2013 Sb.m.s.  č. 2/2014 
 

SAE (Spojené arabské 

emiráty) 
09.08.1997 276/1997 Sb. 

 

Sdělení č. 

122/2004 

Sb.m.s. 

Singapur 21.08.1998 224/1998 Sb. č. 1/2/99 
Protokol č. 

64/2014 Sb.m.s. 

Slovensko 14.07.2003 100/2003 Sb.m.s.  

č. 7-8/2003, č. 

3/2014  

Slovinsko 28.04.1998 214/1998 Sb. č. 10/98 
 

Srbsko a Černá Hora 27.06.2005 88/2005 Sb.m.s.  

č. 10/1/2005, č. 

8-9/2007, č. 1-

2/2009 

Protokol č. 

26/2011 Sb.m.s. 

Srí Lanka 19.06.1979 132/1979 Sb. č. 5/80 
 

Sýrie 12.11.2009 115/2009 Sb.m.s.  , 
 

Španělsko 05.06.1981 23/1982 Sb. č. 3/82 
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Švédsko 08.10.1980 9/1981 Sb. č. 1/81, č. 2/98 
 

Švýcarsko 23.10.1996 281/1996 Sb. 

č. 12/96, č. 

4/2/2005 

redakční oprava 

část. 5/1997 Sb., 

Protokol č. 

99/2013 Sb.m.s. 

Tádţikistán 19.10.2007 89/2007 Sb.m.s.  

  
Thajsko 14.08.1995 229/1995 Sb. č. 1/98 

 
Tunis 25.10.1991 419/1992 Sb. č. 10/95 

 
Turecko 16.12.2003 19/2004 Sb.m.s.  č. 4-5/2004 

 

Ukrajina 20.04.1999 103/1999 Sb. č. 3/2000* 

*redakční 

oprava FZ č. 4-

5/2000 

USA (Spojené státy 

americké) 
23.12.1993 32/1994 Sb. č. 11/94, č. 3/96 

redakční oprava 

č. 370/1999 Sb. 

Uzbekistán 15.01.2001 28/2001 Sb.m.s.  č. 6/2001 
Protokol č. 

92/2012 Sb.m.s. 

Velká Británie 

(Spojené království 

Velké Británie a 

Severního Irska) 

20.12.1991 89/1992 Sb. č. 6/92, č. 12/96 

redakční oprava 

část. 37/1992 

Sb. 

Venezuela 12.11.1997 6/1998 Sb. č. 4-5/99 
 

Vietnam 03.02.1998 108/1998 Sb. č. 6/98 
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