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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast daní z příjmu fyzických osob v České republice. 

Ve své hlavní části se soustřeďuje na konkrétní osoby – daňové rezidenty a jejich 

související povinnosti vůči našemu státu. Také uvádí, jak si české zákony dokáží poradit 

s konkrétními nepříliš jednoduchými situacemi, které mohou nastat. V závěru je 

zhodnocení, zda je právní úprava pro zamezení dvojího zdanění dostatečná či nikoliv. 

 

 

Abstract 

The thesis is focused on individuals income taxes in Czech republic. It is mainly 

focused on certain individuals – residents and their duties to Czech republic. The thesis 

also shows the work of Czech law in certain, more complicated situations which can 

occur. In conclusion, the evaluation of whether the legislation for the avoidence of 

double taxations is sufficient or not. 
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ÚVOD 

 Různé formy daní ve světě existují již po staletí a postupně utvářely daňový 

systém, který časem přešel až do současné podoby. Za tu dobu „absolvoval“ četné 

změny a úpravy, jež by měly vést k jeho téměř stoprocentní dokonalosti. Zda tomu tak 

opravdu je bychom měli zjistit na konci tohoto (snad) přínosného čtení. 

 Podstatou mé bakalářské práce je zasvětit její čtenáře do daňového systému 

České republiky, především do tajů daní z příjmů fyzických osob pobírajících příjem ve 

více státech. Tato část je poněkud obsáhlejší a podrobnější, aby jí čtenář dokonale 

porozuměl a mohla mu být nápomocná při sestavování vlastní daňové povinnosti vůči 

státu. 

 V teoretické části vysvětlím základní pojmy, s nimiž se budu v práci potýkat, 

poněvadž jsou nezbytnou součástí pro pochopení navazující praktické části. Neméně 

podstatným úsekem práce bude popsání oblasti daně z příjmů fyzických osob, zejména 

pak daňových rezidentů. Uvedu, jak lze dle zákona postupovat při odvádění daně 

v případě příjmů z více zemí, a následně se zaměřím na mezinárodní smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění s představením dvou základních modelů – model smlouvy 

dle OSN a OECD. Řídit se budu hlavně aktuálním zněním zákona č. 586/1992 Sb. 

 Navazující praktická část bude zaměřena na dva konkrétní příklady, kde 

představím dvě fyzické osoby podnikající/pracující ve více zemích. Základem bude 

určit, v které zemi jsou daňovými rezidenty nebo nerezidenty, a hlavně, jak mají 

postupovat v případě podání daňového přiznání v České republice a následnému odvodu 

daně. První z  případů bude založen na skutečných základech a upraven pro tuto práci, 

proto budu moci zjistit, zda je daný daňový systém nastaven správně a nemá příliš velké 

nedostatky, které by komplikovaly výše zmiňovanou problematiku a tím i motivaci 

v ekonomické činnosti. 

 V závěru celou situaci vyhodnotím a pokusím se v případě nedostatků navrhnout 

účinná řešení z mého pohledu. 
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Cíl 

 V mé práci se budu zabývat oblastí dvojího zdanění a zdaňování příjmů 

daňových rezidentů. Cílem bude stanovit jednotlivá omezení v této problematice 

vyplývající ze zákona a určit, jaké existují podmínky pro zamezení dvojímu zdanění 

v daných státech. Tyto skutečnosti aplikuji na klientovi daňové kanceláře v České 

republice (informace budou upraveny pro použití v této práci), který požaduje 

optimalizaci své daňové povinnosti. Zároveň uvedu, jaký daňový dopad na poplatníka 

má neexistence smlouvy o zamezení dvojího zdanění, čímž bych zároveň poukázala na 

problémy, které se v této oblasti vyskytují. 

 

Metody použité při zpracování práce 
 

 Při tvorbě své bakalářské práce využiji několika různých metod zpracování. 

Začnu analýzou, neboli rozkladem celku na jeho elementární části, kde je podstatné 

identifikovat to důležité a vyplývající ze zkoumaného objektu. Analýzou daní z příjmu 

se zaměřím na daň z příjmu fyzických osob a posléze konkrétně na daňové rezidenty. 

K získání potřebných informací využiji související knižní publikace, odborné články a 

především Zákon o dani z příjmu (586/1992 Sb.) a na základě další metody – syntézy 

své poznatky uspořádám do jednoho celku, který bude podávat souvislé a komplexní 

informace o daňové problematice. 

 Co se týče praktické části práce, využiji taktéž procesu analýzy, kdy na dvou 

reálných byť trochu pozměněných příkladech, a po jejich důkladném rozboru, budu 

aplikovat informace získané z teorie a hlavně zmiňovaný zákon, který by měl ukázat 

svou praktičnost a funkčnost. (8, s. 21-22) 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Aby čtenář nemusel hledat každé odborné slovo v encyklopedii či lexikonu a 

mohl tak plynule a nerušeně číst, začala bych výčtem pojmů, bez nichž se ve své práci 

neobejdu. Následovat bude charakteristika daně z příjmů se zaměřením na fyzické 

osoby, postup při určování daňového rezidenství a smlouvy o zamezení dvojí zdanění. 

Tyto znalosti by měli postačovat k pochopení praktické části práce. 

1.1 Základní pojmy 

Nejprve vysvětlím samotný pojem daň a od něj budu postupovat k dalším 

souvisejícím výrazům. Daň je platba do veřejného rozpočtu, kterou lze charakterizovat 

čtyřmi „N“. Neúčelovost – výnos z ní není určen k financování konkrétní činnosti nebo 

projektu, nedobrovolnost – je stanovena zákonem a tudíž povinná, neekvivalentnost – 

částka zaplacená formou daně není ekvivalentní s částkou, kterou lze čerpat zpět od 

státu, obce…, nenávratnost – jednoduše, zaplacenou daň nelze požadovat zpět. (5, s. 15)
 

Daně obecně rozdělujeme do dvou hlavních skupin (dle vazby na majetek 

poplatníka) – daně přímé a nepřímé. Daní přímou označujeme takové břemeno, které 

poplatník hradí sám ze svého příjmu nebo majetku, a není možné jej přenést na 

jakýkoliv jiný subjekt. Příkladem jsou daň z příjmu fyzických/právnických osob, daň 

z nemovitosti, daň darovací atd. Naopak daň nepřímou odvádí plátce daně, ovšem platí 

ji poplatník prostřednictvím nákupu zboží a služeb. Takže poplatník není totožný 

s plátcem a tato daň nijak neovlivňuje jeho majetkové poměry. Jako příklad uvedu DPH 

neboli daň z přidané hodnoty, a pak daně spotřební (z vína, cigaret, …). (5, s. 20)
 

Nyní pro úplnost vymezím již zmiňované pojmy poplatník a plátce. Poplatníkem 

se rozumí fyzická1
 nebo právnická2

 osoba a jeho příjmy a majetek podléhají dani přímo. 

Jedná se tedy o daně přímé a poplatník = plátce daně. Pokud však zákon u daně definuje 

i tzv. plátce, neshoduje se s poplatníkem (viz nepřímá daň), což ve výsledku znamená, 

že plátce sice daň odvede správci daně, ale vybere si od poplatníků. (12, s. 9) 

  

                                                 
1
  Fyzickou osobou se rozumí lidé se způsobilostí k právním úkonům. 

2
 Za právnické osoby lze považovat uměle vytvořené subjekty, jež vystupují jakožto korporace, 
společenství majetku či společenství právnických osob. Jednají za ně fyzické osoby. 
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V mé práci se setkáme také s pojmem základ daně. Jedná se tedy o předmět daně 

vyjádřený v nějakých měrných jednotkách, nejčastěji se objevuje peněžní vyjádření, ale 

může být třeba i v litrech, od nichž se pak usuzuje daný typ sazby daně. Základ daně lze 

rozdělit na dvě různé veličiny a to stavovou a tokovou. Ta toková značí, že během 

celého zdaňovacího období se základ daně postupně skládá, kdežto v případě stavové 

veličiny se základ určuje vzhledem k stavu daného dne (daň z nemovitosti). (1, s. 530)
 

Daňová povinnost nemá zákonem stanovenou definici, ale laicky by se dalo říci, 

že jde o povinnost odvést státu daň. Co už zákon stanovuje je její vznik daňovému 

subjektu. Podle §3, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vzniká daňová povinnost 

okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo 

skutečnosti tuto povinnost zakládající. Fakt, že daňová povinnost nastane, ještě 

neznamená, že bude také odvedena (např. nesplní minimální výši základu daně). 

Výrazem zdaňovací období se rozumí časový interval, kalendářní či 

hospodářský rok, stanovený pro každou daň zvlášť zákonem. Výjimku tvoří daně 

nepravidelné, které nastanou třeba jen jednou (daň dědická). (1, s. 567)
 

„ Daňové přiznání je vyjádřením povinnosti každého daňového subjektu uvést 

sám správci daně výši svého daňového základu a vypočítat si sám (až na výjimky u daní, 

jejichž základem je převod majetku) i daň.“ (1, s. 55) 

Toto přiznání se podává fyzicky, tedy na tiskopise, případně v počítačové verzi totožné 

s tiskopisem, jehož vydavatelem je pouze Ministerstvo financí České republiky. 

Vzhledem k tomu, že se má práce ubírá k daňovým rezidentům, je třeba objasnit 

ještě několik pojmů z této oblasti. Začala bych slovíčkem daňový domicil. Nejde o nic 

složitého, naopak vyjadřuje vztah daňového subjektu k danému státu. Blíže jej 

specifikují jednotlivé smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Zároveň se od něj odvíjí 

další podřazené pojmy jako třeba rezident. (3)
 

Daňovým rezidentem se rozumí právnická/fyzická osoba (bez ohledu na státní 

příslušnost), jejíž příjmy v daném státě podléhají dani bez ohledu na to, zda je osoba 

získala zde nebo v zahraničí. Co se týče fyzické osoby, která je pro mou práci 

potřebnější, stává se rezidentem na území ČR, pokud zde má trvalé bydliště nebo tady 

pobývá déle jak 183 dní během jednoho kalendářního roku (může jít i několik 

přerušovaných období), a započítává se každý započatý den. Výjimku tvoří studijní a 

léčebné pobyty. Na druhé straně stojí daňový nerezidenti, kteří na území ČR pobývají 
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méně jak 183 dní v roce. U nich podléhají dani pouze příjmy ze zdrojů naší republiky 

podle §22 Zákona o daních z příjmů (ZDP), ovšem nadřazeny tomuto ustanovení jsou 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. (4, s. 15)
 

Posledním důležitým výrazem je tzv. dvojí zdanění. Nejedná se o nic jiného než 

zdanění příjmů dvakrát. Rozlišit lze dva typy dvojího zdanění. V prvním případě se 

jedná o zdanění vnitřní, kdy se zdaní například příjem celé společnosti a následně ještě 

příjem z dividendy. V případě druhém se publikace zmiňují o mezinárodním dvojím 

zdanění. To nastává při disharmonii daňově-právních systému dvou států, z nichž má 

daný poplatník nějaké příjmy. Předcházet tomuto problému mají smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění, dříve uzavírané nahodile, dnes již s jasným cílem a mezinárodním 

vzorem. (11, s. 102) 

 

1.2 Daň z příjmu fyzických osob 

Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. upravuje, kdo z fyzických osob spadá 

mezi poplatníky a jsou to ty osoby, které na území České republiky pobývají více jak 

183 dní včetně, a to buď souvisle nebo v přerušovaných časových úsecích v jednom 

kalendářním roce, nebo zde mají své bydliště. Pak se výše uvedená daň vztahuje na 

všechny jejich příjmy (včetně těch ze zahraničí). U poplatníků neřadících se do odstavce 

2 §2 Zákona o daních z příjmů nebo u těch, u nichž to stanoví mezinárodní smlouvy 

(viz. kapitola 1.3) mají daňovou povinnost pouze z příjmů plynoucích z České 

republiky. 

 

1.2.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Příjmy, které podléhají dani z příjmu fyzické osoby, lze druhově rozdělit do pěti 

základních kategorií. Ty pak tvoří jednotlivé dílčí základy daně a slouží jako podklad 

pro samotný základ daně. A jedná se tedy o příjmy3
:  

a) ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) 

b) z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) 

c) z kapitálového majetku (§ 8) 

d) z pronájmu (§ 9) 

                                                 
3
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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e) ostatní příjmy (§ 10) 

V případě, že se nepodaří příjem zařadit do prvních čtyř skupin, až poté spadá do § 10. 

Všechny kategorie tvoří jak peněžní tak nepeněžní příjmy. Pokud se jedná o nepeněžní 

formu, je potřeba ji nějakým způsobem ocenit, jinak by nemohlo dojít ke zdanění. Proto 

se, pokud Zákon o daních z příjmů nestanoví jinak, využívá jiného zákona a to Zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Ale ani po zařazení 

příjmu do určité skupiny, jež je předmětem daně, není nutné, aby ke skutečnému 

zdanění došlo – příjem může být od daně osvobozen. 

 Stejně jako ZDP vymezuje příjmy podléhající dani, definuje i příjmy, které 

naopak této dani nepodléhají. Týká se to zejména: 

a) příjmů získaných nabytím akcií nebo podílových listů, zděděním, vydáním či 

darováním nemovitého nebo movitého majetku, nebo majetkového práva4
 

b) úvěrů a půjček5
 

c) příjmů z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů 

d) příjmu, který daná osoba získala jakožto vypořádání nařízené Evropským 

soudem pro lidská práva České republice a ta je povinna jej uhradit 

e) příjmů za výkon činnosti tzv. au-pair
6
 

f) příjmů z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky, stejně tak z vypořádání 

společného jmění manželů 

g) příjmů získaných převodem majetku mezi osobami blízkými7
 

h) částky, která je osobě vrácena zdravotní pojišťovnou z důvodu překročení 

stanoveného limitu regulačních poplatků a doplatků za léčiva nebo potraviny8
 

 

1.2.2 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob 

Jak již bylo zmíněno, Zákon o daních z příjmů uvádí i případy, kdy lze daný 

příjem od daně osvobodit. Toto osvobození bývá často uváděno v souvislosti s určitou 

časovou lhůtou, která musí uplynout, aby bylo možné osvobození provést, a o níž od 

                                                 
4
  Netýká se příjmů z těchto nabytí dále plynoucích ani darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti 

podle § 6-7 ZDP. 
5
  Dani však podléhá rozdíl mezi částkou poskytnutou a částkou navrácenou dlužníkem. 

6
  Pomoc s domácími pracemi; vztahuje se jak na rezidenta tak i nerezidenta v ČR. 

7
  Vztahuje se na předčasné ukončení zemědělské činnosti. 

8
  Limit má hranici 5000 Kč ročně, výjimku tvoří děti do 18ti let a senioři nad 65 let, kde se částka krátí 

na polovinu (2500 Kč). 



15 

 

roku 2011 rozhoduje Daňový řád. V zásadě lze rozlišit osvobození dle § 4 ZDP a 

jednotlivé odstavce § 6 - § 10 ZDP, které taktéž obsahují příjmy osvobozené. 

 

1.2.2.1 Osvobození nemovitého majetku 

Nemovitý majetek bývá nejčastěji uplatňovaným titulem pro osvobození od daně 

z příjmů. Zde je právě zapotřebí respektovat časovou lhůtu určující kdy a za jakých 

podmínek je možné příjem z prodeje osvobodit.  

V případě, že FO prodá rodinný dům, byt či podíl na společných částech domu, 

smí tento příjem osvobodit, pokud v daném místě měla alespoň dva roky bydliště před 

tímto prodejem. Jestliže zde měla FO bydliště kratší dobu (třeba jeden den), a přesto 

chce uplatnit osvobození, musí příjem použít na uspokojení své bytové potřeby buď rok 

před prodejem, nebo maximálně rok po prodeji. Uvedenou skutečnost je nutné oznámit 

správci daně do konce zdaňovacího období, v němž došlo k přijetí peněz. Toto neplatí 

pro byty, rodinné domy a jiné uváděné v obchodním majetku do dvou let od jejich 

vyřazení. Stejně tak je tomu v případě budoucího prodeje v době do dvou let od nabytí 

nebo jeho vyřazení z obchodního majetku, přestože se smlouva uzavře až po těchto 

dvou letech. Co se týče manželů, stačí splnění podmínek u jednoho z nich. (2, s. 10) 

V ostatních případech prodeje se doba prodlužuje až na pět let od nabytí po 

prodej. Výjimku zde tvoří zdědění v přímé řadě (děti) nebo manželem/manželkou, kde 

se započítává doba vlastnictví už od původního majitele již zemřelého.9 (2, s. 10-11) 

Pokud v období mezi nabytím a prodejem dojde k vypořádání mezi 

spoluvlastníky domu, vymezení bytových či nebytových prostor jakožto jednotek dle 

zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, k rozdělení pozemku nebo zániku/vypořádání 

společného jmění manželů, časová lhůta se pro splnění podmínek osvobození 

nepřerušuje. (2, s. 11) 

Ostatní neuvedené v předchozích odstavcích podléhá dani v rámci § 10 ZDP. 

 

1.2.2.2 Osvobození movitého majetku 

Na základě uvedeného ustanovení jsou osvobozeny všechny příjmy z prodeje 

takového majetku kromě letadel, lodí a motorových vozidel.10
 Výjimku tvoří opět 

                                                 
9
  I tady nalezneme stejné omezení jako u předchozího odstavce v případě budoucího prodeje – nyní 5 let. 
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majetek zařazený do obchodního majetku, kde lze osvobození uplatnit až po uplynutí 

doby pěti let od vyřazení takového majetku. (2, s. 12) 

 

1.2.2.3 Osvobození u příjmů z cenných papírů a obchodních podílů 

Jak vyplývá ze ZDP, konkrétně § 4 odst. 1 písm. w), k osvobození příjmů z 

prodeje cenných papírů získaných kupónovou privatizací není potřeba žádný časový 

test. Taktéž je zde uvedeno, že lze osvobodit příjem z prodeje cenných papírů, které činí 

méně jak 5% podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech a to v průběhu 

dvaceti čtyř měsíců před prodejem, za podmínky uplynutí šesti měsíční lhůty mezi 

nabytím a prodejem. Interval se prodlužuje na dobu pěti let, jedná-li se o převod 

majetkových podílů na obchodních společnostech. (2, s. 12) 

Uvedené osvobození neplatí pro prodej cenných papírů zařazených v obchodním 

majetku po dobu šesti měsíců od ukončení podnikání, stejně tak je tomu u příjmů 

z kapitálového majetku. Totéž se vztahuje i na podíl z podílového listu podílového 

fondu, jež byl zrušen a je/byl zahrnut do obchodního majetku, a na příjmy z budoucího 

prodeje, přestože bude smlouva uzavřena až po uplynutí těchto šesti měsíců. (2, s. 12) 

Nejedná-li se o příjmy z prodeje investičních cenných papírů nebo cenných 

papírů kolektivního vyjednávání, jsou osvobozeny: 

a) příjmy z převodu členských práv družstva 

b) příjmy z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu 

c) příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech 

d) příjmy z ostatních cenných papírů neuvedených v § 4 odst. 1 písm. r) 

je-li doba mezi nabytím a převodem delší pět let. (2, s. 12) 

 

1.2.2.4 Ostatní osvobozené příjmy 

Podkapitola uvádí výčet ostatních příjmů osvobozených od daně z příjmů FO a 

vychází z § 4 ZDP. 

a) Přijaté náhrady škody, plnění z pojištění s výjimkou těch, které se týkají náhrad 

a plnění pojištění majetku zahrnutého v OM, nebo který byl v pronájmu, 

                                                                                                                                               
10

  FO musí splňovat podmínku vlastnictví motorového vozidla alespoň 1 rok. 
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b) ceny ze soutěží (veřejná, reklamní), nejedná-li se u fyzické osoby o činnost, 

která je pro ni podnikáním a zároveň její hodnota nepřesahuje částku 10 000 Kč, 

c) odškodnění v souvislosti s restitučními zákony, zejména: 

a. náhrady některých majetkových křivd 

b. příjmy z prodeje movitého i nemovitého majetku i cenných papírů11
 

c. příspěvek k důchodu dle zákona č. 357/2005 Sb., 

d) příspěvky jakožto dávky nebo služby z nemocenského, všeobecného 

zdravotního a důchodového pojištění, ze státní sociální podpory, ze sociálního 

zabezpečení, dále finanční pomoc obětem trestného činnosti a plnění státní 

politiky zaměstnanosti (totéž se týká i zahraničního plnění) 

- pravidelně vyplácená penze je osvobozena v úhrnu do 36tinásobku 

minimální mzdy k 1. lednu daného roku (do roku 2011 platilo do částky 

288 000 Kč / rok)12
, 

e) příjem z vyživovací povinnosti dle zákona o rodině, a dále dávky sociální péče, 

pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a státní dávky dle zvláštních 

předpisů (platí i pro plnění ze zahraničí) 

- ustanovení se týká i dávek za péči o osobu blízkou nebo tu, jež má na tyto 

dávky nárok13
, 

f) odměna dárcům za odběr krve a jiný biologický materiál z lidského organismu 

g) stipendia, podpory a příspěvky z nadačních fondů, sdružení atp., sociální 

výpomoc pozůstalým z fondu zaměstnavatele14
, 

h) dotace, granty a příspěvky z fondů veřejných financí a prostředků Evropského 

společenství na pořízení hmotného majetku, technického zhodnocení či 

odstranění škod po živelné katastrofě15
, 

i) plnění z pojištění osob kromě pojištění pro případ dožití, smrti nebo dožití, nebo 

jakéhokoliv pojištění nezakládajícího zánik smlouvy, 

                                                 
11

  Neopomíjíme 5tiletý test u majetku zahrnutého v OM. 
12

  Pokud příjmy důchodce podle § 6,7,9 překročí celkem částku 840 000 Kč / rok, odvede daň jak z této 
částky, tak z částky jeho pravidelné penze. 

13
 V případě jiné osoby než osoby blízké nesmí přijatá částka přesáhnout měsíčně 12 000 Kč (pro 

rok 2011). 
14

  Kromě plateb majících charakter příjmu podle § 6 a § 9 ZDP. 
15

  ZDP má vlastní definici pro živelnou pohromu uvedenou v § 24 odst. 10 (např. nezaviněný požár, 
blesk, vichřice nad 75km/h). 
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j) plnění od ozbrojených sil žákům vojenských škol, vojákům povolaným na 

cvičení a těm v aktivní záloze dobrovolné16
 

- týká se i kázeňských odměn, úmrtného, příspěvku na pohřeb 

- od roku 2012 je zdaněn i příspěvek na bydlení (pokud osoba nevyužívá 

služebního bytu), 

k) nabytí vlastnictví bytu jakožto náhrada za uvolnění a příjem neboli odstupné za 

uvolnění s podmínkou, že příjemce tyto prostředky použije pro uspokojení 

vlastní bytové potřeby rok před nebo nejvýše rok po příjmu17
, 

l) příjmy daňových nerezidentů z dluhopisů vydaných poplatníkem se sídlem na 

území ČR nebo samotným státem, 

m) příjmy z odpisu závazků dle insolvenčního zákona (z. č. 186/2006 Sb.), 

n) výnosy z úroků hypotečních zástavních listů emitovaných do 31.12.2007 

s podmínkou, že se nejedná o tzv. americkou hypotéku na „cokoliv“, 

o) přeplatky ze sociálního a zdravotního pojištění, z odvedených záloh na daň 

z příjmů 

p) reklamní předmět obsahující logo nebo název darující společnosti do výše 

500 Kč, 

q) příjmy přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků podle § 24 

odst. 7 a 8 ZVB, 

r) příjmy přijaté formou povinného výtisku a autorské rozmnoženiny na základě 

z. č. 37/1995 Sb.18
 a z. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, 

s) náhrady za věcné břemeno, náhrady za vyvlastnění19
, 

t) zisk z pohybu kurzů při směně peněz uložených na účtu vedeném v cizí měně na 

tuzemském i zahraničním veřejném trhu, 

u) příjmy související s výkonem dobrovolnické služby20
, 

v) dary poskytnuté na provoz zoologické zahrady, 

w) dary přijaté za účelem poskytování veřejných kulturních služeb, 

                                                 
16

  Obsahuje i tzv. mrtvé ustanovení, neboť byla zrušena povinná vojenská služba a civilní služba. 
17

  Za uspokojení vlastní bytové potřeby se nepovažuje koupě bytu/domu např. pro potomky. 
18

  Jedná se o Zákon o neperiodických publikacích. 
19

  Například pozemní komunikace. 
20

  Spadá sem třeba činnost dobrovolných hasičů, činnost pro zdravotnické organizace atd. Dobrovolník 
však nesmí být zároveň v pracovním poměru s danou organizací. Platí věková hranici 15 let pro ČR 

a 18 let pro dobrovolnictví v zahraničí. 
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x) náhrady pobytových výloh národním expertům vyslaným do institucí Evropské 

unie (plátcem jsou orgány EU), 

y) příspěvky poskytované poslanci Evropského parlamentu zvolenému na území 

ČR (kvůli zabránění dvojímu zdanění), 

z) plnění ve formě naturálií poskytovaných jak současnému tak bývalému 

prezidentovi republiky, 

aa) daňový bonus, 

bb) výnosy z rezerv uložených na zvláštním účtu v bance, 

cc) příjem z podnikání či samostatně výdělečné činnosti v případě reorganizace21
 

společnosti (ve smyslu insolvenčního zákona) a to ve zdaňovacím období, 

v němž bylo uděleno povolení k reorganizaci a také v bezprostředně 

následujícím období, neskončila-li reorganizace, 

dd) příspěvky, které jsou poskytovány podle zákona o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření. (2, s. 14-20) 

 

1.2.2.5 Osvobozené příjmy podle § 6 - § 10 ZDP 

§ 6 ZDP upravuje příjmy, jež předmětem daně nejsou a zároveň příjmy od daně 

osvobozené. Předmětem daně nejsou: 

a) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené podle zákoníku práce 

b) ochranné pracovní pomůcky včetně výdajů na jejich údržbu v rozsahu 

stanoveném zvláštním předpisem 

c) částky vydané zaměstnancem jménem zaměstnavatele, které jsou v takové výši, 

jak by je vynaložil sám zaměstnavatel
22

 

d) náhrady za opotřebení vlastních věcí používaných pro výkon práce 

Mezi příjmy osvobozené pak patří nepeněžní výdaje od zaměstnavatele na odborný 

rozvoj či rekvalifikaci zaměstnanců, hodnota stravování poskytnutých ke spotřebě na 

pracovišti, dále využívání rekreačních a kulturních zařízení, a půjčky zaměstnancům (za 

                                                 
21

  Z insolvenčního zákona vyplývá, že reorganizace je postupné uspokojování pohledávek věřitelů se 
zachováním chodu společnosti v úpadku a zároveň v ní probíhají změny na její „uzdravení“ podle 
předem schváleného plánu soudem. Jejich dodržení smí věřitelé průběžně kontrolovat. 

22
  Např. správce sítě se doma připojí ke vzdálené ploše, aby něco opravil, a zaměstnavatel mu zaplatí 

poměrnou část z jeho účtu za soukromý internet, podle vykázaných hodin. 
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splnění určitých podmínek; jsou limitovány), příspěvky na pojištění a další osvobození 

pro určité skupiny lidí. 

OSVČ si může své příjmy ponížit o skutečně vynaložené výdaje nebo, dle ZDP, 

o výdaje stanovené paušálem. Totéž platí i u příjmů z pronájmu. 

V případě ostatních příjmů (§ 10 ZDP) platí osvobození pro částku 

z příležitostných příjmů maximálně 20 000 Kč/zdaňovací období, u chovatele včel do 

500 Kč/včelstvo (max. je 40 včelstev), pro výhry z loterií, sázek atp. na základě 

povolení. 

 

1.2.3 Místní příslušnost 

Fyzická osoba coby občan České republiky má svého správce daně podle místa 

svého trvalého bydliště, jedná-li se o osobu s jiným než českým občanstvím, stanovuje 

se příslušnost správce daně na základě jeho ohlášeného místa pobytu. Pokud nelze tyto 

místa určit, posuzuje se místní příslušnost podle místa pobytu, na němž se osoba 

převážně zdržuje. (14, § 15) 

V souvislosti s uvedeným se objevuje ještě pojem plátcova pokladna, což 

označuje organizační jednotku, kde dochází k vybírání, srážení a zajištění daně. Musí 

v ní být uloženy všechny potřebné doklady, poté se místní příslušnost vymezuje podle 

umístění této pokladny. (14, § 21) 

 

1.2.4 Registrace k dani z příjmů fyzických osob 

Povinnost registrace upravuje § 125 a další Daňového řádu. FO se zaregistruje u 

příslušného správce daně: 

a) do 30 dnů po dni obdržení povolení nebo získání oprávnění vykonávat onu 

činnost, jež je zdrojem příjmů podléhajících dani 

b) do 30 dnů od zahájení své činnosti, jejíž výsledky jsou předmětem daně 

(přestože nesplňuje podmínky pro registraci podle předchozího) 

c) do 15 dnů v případě zaměstnavatele, kterému vznikla povinnost vykonávat 

daňovým zákonem stanovené úkony 

- v této lhůtě zaregistruje i plátcovu pokladnu a určí osobu za ni zodpovědnou 

a schopnou jednat jeho jménem (2, s. 21-22) 
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Naopak tato povinnost nevzniká u subjektu s nahodilou nebo jednorázovou daňovou 

povinností, s předmětem daně nemovitost, a poplatníkovi platícímu daň nepřímo 

prostřednictvím plátce daně. 

 Registrace se provádí na tiskopise vydaném Ministerstvem financí ČR (viz. 

příloha č. 1), kde subjekt vyplní potřebné náležitosti: 

a) jméno a příjmení 

b) místo pobytu, místo podnikání (případně jinou adresu pro doručování) 

c) rodné číslo, příp. identifikační číslo organizace k vytvoření DIČ23
 

d) údaje o povolení nebo oprávnění 

e) čísla všech účtů souvisejících se zdaňovanou činností 

f) druh daně, k níž se osoba registruje 

g) organizační jednotky, které jsou plátcovou pokladnou, jde-li o plátce 

Zároveň musí subjekt potvrdit, že se jedná o první daňovou registraci. Pokud tomu tak 

není, musí tedy uvést správce daně, datum registrace, přidělené DIČ a jméno/název, pod 

kterým se registroval. (2, s. 22) 

 Nevyplní-li FO formulář správně, vyzve jej správce k vysvětlení údajů, jejich 

doložení nebo doplnění ve lhůtě stanovené ve výzvě. S tím souvisí i možné problémy, 

neboť registrace proběhne až po opravení všech náležitostí a jestliže ji osoba podá 

pozdě, poruší tím zákonem vymezenou lhůtu. (2, s. 22) 

 Po úspěšném zaregistrování udělí správce daně subjektu jeho DIČ a předá mu 

osvědčení o registraci. Je třeba upozornit i na termín pro ohlášení vzniklých změn. Ta 

běží po dobu 15 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly. (2, s. 23) 

 

1.2.5 Daňové tvrzení – kdy ho podat 

Povinností registrace k dani však závazky daňového subjektu zdaleka nekončí. 

Je nutné ještě podávat tzv. daňová tvrzení – přiznání, hlášení, vyúčtování. Rozlišují se 

základní typy: 

a) řádné – podané v zákoně stanoveném termínu, 

b) opravné – opravuje řádné nebo dodatečné tvrzení, ale taktéž ještě v zákonném 

termínu, 

c) dodatečné – podané už po uplynutí stanoveného termínu. (2, s. 23) 

                                                 
23

  Jedná se o tzv. daňové identifikační číslo. Pokud bylo přiděleno zahraniční DIČ, uvede se i to. 
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Daňový řád uvádí následující termíny pro podání (14, § 136): 

a) řádný neprodloužený – podání za předchozí kalendářní rok do 1.4. (nebo 

nejbližší následující pracovní den) 

b) řádný prodloužený – předkládá-li ho na základě plné moci daňový poradce 

(jakožto FO nebo PO), advokát nebo v případě povinného auditu24, posouvá se 

termín na 1.7. (nebo nejbližší následující pracovní den) 

c) pro plátce daně nebo plátcovu pokladnu – v tištěné verzi do dvou měsíců po 

uplynutí kalendářního roku, v elektronické podobě do 20.3. 

d) termín pro vyúčtování daně prováděné srážkou jsou čtyři měsíce po skončení 

kalendářního roku (tuto lhůtu nelze prodloužit) 

Co se týče FO, jejich povinnost podat daňové přiznání se naplní překročením hranice 

příjmů 15 000 Kč/rok nebo vykázáním daňové ztráty. Předchozí neplatí pro příjmy 

osvobozené nebo podléhající srážkové dani podle § 36 ZDP. Dále musí daňové přiznání 

podat také poplatník, jak praví § 38g odst. 2 ZDP „…, kterému byly vyplaceny nebo 

který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za 

uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve zdaňovacím 

období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, …“25
 V neposlední řadě se 

tohle ustanovení týká i FO požadující odpočet darů poskytnutých do zahraničí. 

 Případy, kdy poplatník pobírá příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků a 

nemusí podávat daňové přiznání, jsou: 

a) příjmy dostává jen od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů, ale 

postupně (dle § 38ch odst. 4), 

b) nejedná se o nerezidenta ČR uplatňujícího slevy na dani na manžela/ku, 

invaliditu, daňová zvýhodnění na děti, odpočet úroků na bytovou potřebu, 

c) poplatník podepsal prohlášení k dani u všech plátců za dané zdaňovací období, 

d) jeho jiné zdanitelné příjmy nepřevyšují 6 000 Kč, 

                                                 
24

 Auditorem ověřenou řádnou/mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu musí mít akciové 
společnosti, jestliže jejich CA > 40 mil. Kč, nebo čistý obrat za rok > 80 mil. Kč, nebo průměrný 
přepočtený stav zaměstnanců > 50. Stačí splnit jedno kritérium. U ostatní účetních jednotek je nutné 
splnit alespoň dvě kritéria. 

25
  Příkladem je zaměstnavatelem zúčtovaná hrubá mzda zaměstnanci za prosinec 2010, z níž včas odvedl 

zálohy, ovšem zaměstnanci ji vyplatil až po termínu výplat, tudíž se tento příjem stává příjmem v roce 

2011, stržená záloha na daň se započítává taktéž do r. 2011 a zaměstnanec si musí daňové přiznání za 
rok 2011 podat sám. 



23 

 

e) přestože uplatní odpočet úroků z úvěru ze stavebního spoření či hypotečního 

úvěru26, stačí aby, za předpokladu splnění ostatních podmínek, požádal svého 

zaměstnavatele o tohle uplatnění v rámci ročního zúčtování daně z příjmů ze 

závislé činnosti, 

f) plynou-li FO pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, jsou ze základu daně 

vyjmuty, a tudíž se nemusí podávat daňové přiznání. (2, s. 24-25) 

V přiznání je nutno uvést všechny své příjmy, vyjma těch osvobozených nebo 

zdaněných zvláštní sazbou daně, stejně tak se uvedou částky odpovídající uplatňovaným 

slevám. Výše příjmů na základě § 6 ZDP se dokládá potvrzením plátce. (2, s. 25) 

Ocitne-li se FO v situaci, kdy celková suma jejích závazků převyšuje hodnotu 

jejího majetku, může vyhlásit konkurz.27
 Jinými slovy tento stav znamená, že FO má 

větší počet věřitelů a není schopna po delší čas splácet své závazky. Jak je to tedy 

s podáváním daňového přiznání v tomto případě? V rámci insolvenčního řízení je 

poplatník povinen podat přiznání 

a) do 30 dnů od účinnosti rozhodnutí o úpadku za část zdaňovacího období, jež 

uplynula do dne předcházejícího této účinnosti (§ 244 odst. 1 DŘ), 

b) do 15 dnů od předložení návrhu na zrušení konkurzu, předložení konečné 

zprávy, zrušení konkurzu nebo splnění jiného způsobu řešení úpadku, a od 

přechodu oprávnění nakládat s majetkovou podstatou z insolvenčního správce na 

daňový subjekt a naopak (stalo-li se tak po účinnosti rozhodnutí). 

(§ 244 odst. 5 DŘ) 

Bohužel zde není možné uplatnit položky snižující základ daně podle § 15 ZDP, 

stejně jako odčitatelné položky na základě § 34 ZDP. Slevy na dani také nelze uplatnit 

až na slevu na poplatníka, ale s tím, že se bude počítat za jednotlivé započaté a 

zdaňované měsíce nikoliv za celý rok. Totéž se uplatní i v případě slevy na dítě. 

(2, s. 26) 

Takto vzniklá daňová povinnost se považuje za zálohu na daň. V následujícím 

zdaňovacím období pak poplatník podá daňové přiznání za celé zdaňovací období a 

                                                 
26

 Hypoteční úvěr poskytuje banka, zahraniční banka nebo její pobočka a je zpravidla zajištěn 
nemovitostí. Více v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb. 

27
 Konkurz blíže upravuje zákon č. 182/2006 Sb. a jednou z variant řešení úpadku dlužníka 

v insolvenčním řízení. 
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s podmínkou splnění všech kritérií smí nárokovat veškeré slevy na dani, odčitatelné 

položky atd. (2, s. 26) 

 

1.2.5.1 Dodatečné daňové přiznání 

ZDP se k tomuto typu DP nijak zvlášť nevyjadřuje, tudíž nastupuje obecnější 

vysvětlení uvedené v § 141 DŘ (platí i pro dodatečné vyúčtování). Subjekt má právo 

podat dodatečné DP, jestliže zjistil, že daň bude vyšší než poslední známá daň28
, a to do 

konce měsíce následujícího po měsíci zjištění. V této lhůtě je zároveň povinen rozdíl 

mezi oběma daněmi uhradit.  

Pokud FO zjistí, že najevo vyšla nová fakta či důkazy nasvědčující špatnému 

vyměření daně, která by měla být ve skutečnosti nižší, může podat dodatečné DP. 

Avšak tento typ tvrzení není možné na daň nižší podat, byla-li poslední známá daň 

určena na základě pomůcek nebo sjednání daně. Další možností, kdy subjekt dodatečné 

DP smí podat je v případě, že se dopustil chybného uvedení údajů nebo se tyto údaje 

změnily. V přiznání se pak uvede rozdíl částek z původní a nové daně a důvody, proč 

tomu tak je. (2, s. 26) 

Existují však případy, kdy dodatečné DP podat nelze. Týká se to daně, k níž 

probíhá daňová kontrola, daně, která je předmětem výzvy podle § 87 odst. 2 DŘ29
, nebo 

jestli bylo zahájeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím prostředku 

nebo řízení o žalobě proti rozhodnutí správce daně. Uvedené skutečnosti přerušují běh 

lhůty pro podání dodatečného DP, proto nová lhůta běží až po skončení daňové kontroly 

s tím, že se výsledná daň nemění. Pokud by byla výsledná daň jiná, termín počíná běžet 

s nabytím právní moci dodatečného platebního výměru. Totéž platí i pro zahájení 

řízení – lhůta běží nabytím právní moci až po jejich skončení. (2, s. 27) 

 

 

 

                                                 
28

  Výsledná daň stanovená během řízení o ní. Stanovuje ji správce daně. 
29

  Z ustanovení vyplývá, že správce daně může subjekt vyzvat k umožnění zahájení daňové kontroly, 
pokud to do udělení výzvy neučinil. 
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1.2.6 Výpočet daně a sazba 

Postup pro výpočet daně z příjmů fyzických osob lze najít v následujícím 

schématu. (2, s. 30-32)  

 

 

 

 

Tab. 1: Schéma výpočtu daně z příjmu 

Příjmy podléhající dani a 

od daně neosvobozené. 

Zdanění zvláštní sazbou 

daně dle § 36 ZDP. 

Zdanění podle jednotlivých 

dílčích základů daně. 

Příjmy podle § 3 odst. 4 

ZDP a příjmy u 

jednotlivých dílčích ZD (§ 

6 odst. 7 ZDP) – nejsou 

předmětem daně. 

Osvobozené příjmy (§ 4 

ZDP, § 6 odst. 9 a § 10 

odst. 3 ZDP) 

Dílčí základy daně: 

z příjmů ze závislé 

činnosti a 

funkčních požitků 

ZD1 

z příjmů 

z podnikání a z jiné 

samostatně 

výdělečné činnosti 

(může být i ztráta) 

ZD2 

z příjmů 

z kapitálového 

majetku 

ZD3 

z příjmů 

z pronájmu (může 

být i ztráta) 

ZD4 

z ostatních příjmů 

ZD5 

∑ZD2:ZD5 < 0 → ztráta 

(tu lze uplatnit jako odčitatelnou 

položku od ZD po pět následujících 

období - § 34 odst. 1 ZDP)  

∑ZD2:ZD5 > 0 → zisk 

 

 Základem daně je pouze příjem dle § 

6 ZDP = ZD1 

Základem daně jsou všechny dílčí 

základy  



26 

 

 

Pramen: Meritum Daň z příjmů 2011, tabulka vlastní 

ZÁKLAD DANĚ 

Snížení ZD, avšak maximálně do ZD = 0 (zápornou hodnotu dostat nelze): 

(-) nezdanitelné 

částky 

 § 15 ZDP 

(kromě darů) 

(-) dary 

§ 15 odst. 1 ZDP 

při kladném součtu ZD2:ZD5 

(-) daňová ztráta z předchozích let 

§ 34 odst. 1 ZDP 

(-) položky podle § 34 odst. 3-12 ZDP 

ZD > 0  ZD = 0 

15% ze ZD zaokrouhleného na celé 

stokoruny dolů. 

Daň = 0  

Uplatnění slev: 

§ 35 a 

následující  

ZDP 

(sleva za 

zaměstnání 

osob se 

zdravotním 

postižením a za 

registrační 

pokladny) 

§ 35a, § 35b 

ZDP 

(na základě 

příslibu 

investiční 

nabídky) 

 § 35ba a 

následující 

ZDP 

(poplatník, 

jeho 

invalidita, 

student, 

manžel/ka) 

 § 35c, § 35d 

ZDP 

(sleva na 

vyživované 

děti) 

 daň 

zaplacená v 

zahraničí 

 zaplacené 

zálohy na 

dani v ČR 

(pokud jsou 

vyšší → 

vratný 

přeplatek) 

DAŇ ≥ 0 Daňový bonus na vyživované děti 

(splnění určitých podmínek). 
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 Daňová sazba je stanovena v § 16 ZDP a to na 15%, a výsledná daň se poté 

zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Jak vyplývá ze schématu, je možné vypočtenou 

daň snížit o další částky.30
 

 

1.2.7 Placení daně a zálohy 

Splatnost daně z příjmů FO určuje zákonem stanovený termín. Stejně je tomu 

tak u případných nedoplatků (dodatečné DP). Datem platby se rozumí den, kdy je částka 

připsána na účet správce daně, u bezhotovostního styku, nebo den, kdy finanční obnos 

převezme úřední osoba. Platby mají také své náležitosti jako (2, s. 28): 

a) přečíslí účtu - 7720: srážka podle zvláštní sazby 

- 713: závislá činnost a funkční požitky 

- 721: FO podávající přiznání 

b) variabilní symbol - DIČ (bez označení CZ) 

- rodné číslo (pokud nemá DIČ) 

- identifikační číslo PO coby plátce za své zaměstnance 

c) konstantní symbol - 1148: bezhotovostní platba 

- 1149: platba v hotovosti 

 Některé FO mohou platit daň zálohově. Postupuje se tak, že poplatník si sám 

vypočte svou daňovou povinnost (bez příjmů podle § 10 ZDP) za daňové období 

bezprostředně předcházející a na jeho základě se pak stanoví pravidelnost a výše záloh 

začínajících platit následující den po termínu pro DP (případně dodatečné DP). 

Zálohové období končí posledním dnem lhůty pro podání DP v dalším zdaňovacím 

období. (2, s. 28) 

Výše a termíny záloh se stanoví následovně: 

a) PZDP < 30 000 Kč → žádné zálohy 

b) 30 000 Kč ≤ PZDP < 150 000 Kč → zálohy ve výši 40% z PZDP placené 

dvakrát ročně (do 15.6. a 15.12.) 

c) PZDP ≥ 150 000 Kč → zálohy ve výši 25% z PZDP placené čtyřikrát ročně 

(15.6., 15.9., 15.12. a 15.3. dalšího roku) 

                                                 
30

  Činí-li daň méně jak 200 Kč, nepředepisuje se a ani nedojde k jejímu zaplacení. 

samotné číslo účtu je jiné 

pro každý FÚ 
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d) výjimky: jsou-li součástí ZD poplatníka i příjmy dle § 6 ZDP, pak se postupuje 

tak, že - dílčí ZD z příjmů dle § 6 ZDP > 50% celkového ZD → žádné zálohy 

- dílčí ZD z příjmů dle § 6 ZDP tvoří 15-50% celkového ZD → platí se 

polovina záloh stanovených podle bodů b) a c) výše 

Ukončí-li FO svou činnost, z níž pobírala zdanitelné příjmy nebo nemá žádný 

jiný příjem podléhající dani, nemusí vyměřené zálohy platit od následující splátky. 

Změny je však povinna nahlásit příslušnému správci daně. Zálohy neplatí také osoba, 

jejíž příjmy spadají do § 6 ZDP a zdrojem je ČR. Změna poslední známé daňové 

povinnosti nemá vliv na již stanovené zálohy. Odvedené zálohy se na konci 

zdaňovacího období započítávají ke skutečné výši daně. To však neplatí pro zálohy 

přijaté správcem daně až po uplynutí lhůty pro podání DP. (2, s. 29-30) 

 

1.2.8 Správce daně a kontrola 

Při daňové kontrole, kterou lze zahájit až po uplynutí lhůty pro podání řádného 

daňového tvrzení, se prověřují jak okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně, tak 

samotný ZD. Kontrola probíhá buď přímo u daňového subjektu, nebo na jiném 

nejvhodnějším místě, ale tak aby daňový subjekt zatěžovala jen v nezbytně nutné míře. 

Důležitou roli zde hraje součinnost obou stran. 

Může také nastat opakovaná daňová kontrola, avšak pouze za situace, že správce 

daně zjistí nové důkazy, které zpochybňují předchozí daňovou kontrolu a o nichž 

správce daně nemohl vědět, nebo že prověřovaná osoba změní své původní tvrzení. 

(2, s. 34) 

1.2.8.1 Lhůta 

Lhůta pro stanovení daně nově od roku 2011 činí tři roky a počíná běžet ode dne 

vypršení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení nebo splatnosti daně. Tříletá lhůta 

se obnovuje po zahájení daňové kontroly, podání řádného daňového tvrzení anebo 

oznámení výzvy pro podání. Kromě uvedeného se lhůta prodlouží ještě o další rok, 

jestliže za posledních dvanáct měsíců před skončením obvyklého termínu došlo 

k podání dodatečného daňového tvrzení anebo výzvy k němu, oznámení rozhodnutí o 

stanovení daně nebo rozhodnutí o nicotnosti tohoto prohlášení anebo došlo k zahájení 

řízení o mimořádném opravném či dozorčím prostředku. (2, s. 35) 
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1.2.8.2 Sankce 

Sankce ze strany správce daně upravuje § 264 DŘ, konkrétně odstavce 11 – 14. 

Jsou to především: 

a) pokuta za porušení mlčenlivosti a opožděné tvrzení daně, pořádková pokuta 

b) penále a úrok z prodlení 

c) úrok za pozdní platby daně včetně záloh 

d) penále z dodatečně vyměřené daně nebo daňové ztráty 

e) pokuty za neplnění povinnosti nepeněžní povahy 

f) zvýšení daně 

g) pozastavení činnosti 

Úrok z prodlení se počítá následovně. V prodlení se FO ocitne, jakmile nezaplatí 

daň nebo zálohu na ni do doby její splatnosti. Počítat začíná správce daně od pátého 

pracovního dne uplynutí splatnosti a to tak, že k vyhlášené výši repo sazby31
 přičte 

čtrnáct procentních bodů. Úroky se počítají až do dne přijetí platby včetně. (10, s. 37) 

Penále je povinen uhradit subjekt, jemuž se daň dodatečně změnila a to z částky 

této dodatečné daně ve výši 20%, je-li daň zvyšována nebo je-li snižován odpočet daně, 

a ve výši 10%, snižuje-li subjekt daňovou ztrátu. Penále se neplatí, doměří-li se daň na 

základě dodatečného daňového přiznání či dodatečného vyúčtování. Porušení 

mlčenlivosti e trestá pokutou až do částky 500 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze udělit do 

výše 50 000 Kč za ztěžování průběhu řízení, ztěžování nebo maření správy daní 

neplněním procesní povinnosti. Opožděné dodání daňového tvrzení se pokutuje32
: 

a) 0,05% z daně za každý den z prodlení (maximálně 5%) 

b) 0,05% za každý den prodlení ze stanoveného daňového odpočtu (max. 5%) 

c) 0,01% ze ztráty za každý den z prodlení (max. 5%) 

d) v případě plátce 0,05% z celkové částky daně (max. 0,5%)  (10, s. 37-38) 

                                                 
31

  Úroková sazba vyhlášená Českou národní bankou, užívaná v obchodování mezi ní a komerčními 
bankami. Od května roku 2010 si drží hodnotu 0,75%. 

32
  Pokuta nabývá hodnot minimálně 500 Kč, maximálně však 300 000 Kč. 

Body se týkají 

porušení povinnosti do 

31.12.2010 podle 

dřívější úpravy zákona 

o správě daní a 

poplatků. 
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1.3 Mezinárodní dvojí zdanění 

Termín dvojí zdanění už sám o sobě naznačuje, že se v této kapitole bude práce 

věnovat vícenásobnému zdaňování příjmů a majetku jak fyzických osob, tak osob 

právnických. Je téměř jasné, jaké ekonomické dopady v sobě tato problematika skýtá, 

proto důležitost jejich odstranění nebo alespoň minimalizování je obrovská (zejména 

pro rozvoj ekonomických vztahů mezi státy). 

Za tzv. dvojí zdanění právní považujeme daňovou povinnost u jednoho 

poplatníka, která je vícenásobná. K dvojímu zdanění nemusí docházet pouze mezi 

dvěma státy, nýbrž uvnitř státu samotného. Výdělek tedy může být zatěžován daní 

z centrální úrovně státu (federace) a navíc ještě daní z nižší úrovně správních celků. 

Mezinárodní dvojí zdanění potom pojednává o zdanění příjmů v rámci dvou a více 

států. Dochází k tomu díky překrytí dvou (a více) různých daňových systémů, jejich 

vztah není nijak ošetřen ani v rámci vlastní legislativy ani na základě uzavření smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění. Ovšem ani SZDZ nevylučují druhé případně další zdanění 

zcela. Poskytují spíše návod, jak postupovat v určení daňového domicilu, čímž zabrání 

rezidenství jedné osoby ve více státech a dále zmírňují dvojí daňové zatížení. (9, s. 30) 

V zásadě se výklad termínů daňový rezident a daňový nerezident liší od toho, jak 

je podává SZDZ a vnitřní právní systém. Proto platí, že aplikační přednost, tedy i 

význam pojmů, má mezi dvěma státy uzavřená smlouva. 

V případě daňového rezidenta se smlouva opírá o zákony smluvních států a 

v prvé řadě se určení řídí také na základě bydliště, stálého pobytu, místa vedení atd. Její 

opravdový smysl teda přichází v momentě, kdy nastane situace, že osoba je považována 

za rezidenta obou států. Ve smlouvě jsou tedy uvedena kritéria, na jejichž základě se 

rezidenství určí pouze pro jeden stát. Tato pravidla jsou seřazena hierarchicky – nelze-li 

rozhodnout podle prvního, přestoupí se ke druhému a tak dále. U FO se postupuje 

následovně: 

- tam, kde má k dispozici stálý byt (jakékoliv bydlení, ale musí ho mít 

k dispozici kdykoliv) 

- středisko životních zájmů (je třeba brát v úvahu rodinu, zaměstnání, ale i 

volnočasové aktivity33
) 

                                                 
33

  Nejsou výjimkou ani rozhodnutí na základě členství v golfovém klubu. 
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- stát, ve kterém se obvykle zdržuje 

- určení dle státního občanství 

- pokud není možné rozhodnout podle výše uvedených bohů, určení 

rezidenství zůstává na vzájemné dohodě příslušných úřadů (ministerstvo 

financí)         (10, s. 18-20) 

PO své rezidenství určují podle skutečného místa vedení, nikoliv dle formálního sídla 

společnosti. 

Důležité je také vymezit si pojem zdroj příjmů, posuzujeme-li příjmy daňového 

nerezidenta v ČR. K tomu slouží taxativní výčet v § 22 ZDP. Ovšem současně platí, že 

to, co zde není uvedeno, nemůže být u nás posuzováno jako příjem ze zdrojů na území 

ČR a tudíž zdaněno, přestože to SZDZ umožňuje. Pro učení zdroje příjmů záleží, 

a) kde je činnost vykonávána (§ 22 odst. 1 a)-c), f), g)-6 ZDP) 

b) kde je umístěn majetek, z něhož plyne příjem (§ 22 odst. 1 d), e), g) ZDP) 

c) kdo příjem vyplácí (§ 22 odst. 1 g) ZDP)
34

     (10, s. 22-23) 

Co se týče příjmů typu licenční poplatky, úroky, … v praxi se předpisy zabývají ještě 

termínem skutečný vlastník příjmů.
35

 Tím je zpravidla osoba, jíž z takového příjmu 

plyne vlastní užitek. Předchází se tak problémům, kdy by se vlastník příjmů stal 

prostředník či zmocněnec, který by z nich musel odvést daň, přestože by nakonec tyto 

příjmy vůbec neměl. (10, s. 24) 

Pozornost by se měla věnovat i rozdělení příjmů na aktivní a pasivní a jejich 

charakteristiku. K dosažení aktivních příjmů je zapotřebí aktivní účast osoby (např. 

konání práce, prodej majetku, penze) a nerezidenti většinou z těchto příjmů podávají 

přiznání sami, kdežto pasivní příjmy nevyžadují účast subjektu (př. příjmy z pronájmů 

movitých věcí, užitkových práv) a za nerezidenty provádí zdanění zpravidla plátce ze 

státu zdroje. (10, s. 26-27) 

 

                                                 
34

  Ustanovení se týká hlavně licenčních poplatků, úroků, výher v loteriích atd. Zde záleží na tom, kdo je 
plátce. 

35
  SZDZ tento výraz vůbec neznají. 
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1.3.1 Zákaz diskriminace 

Základy rovnosti osob z jiných států než ČR vyplývají už ze samotné Listiny 

základních práv a svobod (čl. 3 a čl. 42), nicméně SZDZ se touto problematikou také 

zabývají. Jedná se především o možné znevýhodnění nebo přehnané daňové zatížení 

daňových nerezidentů právě kvůli jejich jinému státnímu občanství. SZDZ používají 

výrazu zásada rovného nakládání, který vysvětluje její 24. článek. Přestože státy musí 

s poplatníky zacházet rovnocenně, není jejich povinností poskytnout jim možnost 

odečíst si ve státu zdroje např. slevy na manželku, dítě, … 

Následující článek (čl. 25) pojednává o tzv. řešení případů vzájemnou 

dohodou. Ustanovení se použije, pokud dojde k rozdílnému vnímání některých pojmů 

ze SZDZ a poplatník se tak stane obětí nesprávné aplikace zdaňování. Jeho možností je 

do tří let žádat v zemi své rezidence o nápravu tohoto neodpovídajícího zdanění. Stát se 

situaci nejprve pokusí vyřešit jednostranně, pokud však učiní závěr, že to není možné, 

zahájí dohadovací řízení se smluvním státem. Žádost smí poplatník podat bez ohledu na 

to, zda už mu byla předepsána daň, která dle jeho názoru není oprávněná. (10, s. 222) 

Další článek, č. 26, zavazuje oba smluvní státy k tomu, aby si navzájem 

vyměňovaly informace nezbytné pro jejich uplatňování. V současné podobě je zde už 

uvedeno, že se informace mohou týkat i jiných daní než na které se smlouva vztahuje: 

„Příslušné úřady smluvních států si budou vyměňovat takové informace, jaké jsou nutné 

pro provádění ustanovení této smlouvy nebo vnitrostátních právních předpisů, které se 

vztahují na daně jakéhokoliv druhu ukládané jménem smluvních států, jejich nižších 

správních útvarů nebo místních úřadů, pokud zdanění, které upravují, není v rozporu se 

smlouvou. Výměna informací není omezena články 1 a 2.“36
 

Povinnost sdělování informací se vztahuje pouze k účelům provádění této 

smlouvy, proto ČR přijala mnohostrannou Smlouvu o vzájemné správní pomoci 

v daňových věcech37
 a tu převedla coby zákon o mezinárodní pomoci při správě daní. 

Největším rozdílem oproti SZDZ je možnost spontánního sdělování si informací bez 

požadavků, součinnost pracovníků správ a další. (10, s. 225) 

 

 

                                                 
36

  Sojka, V.: Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů, 

s. 224. 
37

  Přijata dne 1. dubna 1995 
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1.3.2 Užívaná opatření 

K zamezení dvojího zdanění se používají uvedená opatření: 

a) jednostranná - stát rezidenta omezuje v rámci právní úpravy dvojí a vícenásobné 

zdanění 

- jedná se spíše o možnost zahrnout daň zaplacenou v zahraničí do 

nákladů (§ 24 odst. 2 ch) ZDP) (9, s. 31) 

b) dvoustranná - právo zdanění se vyhradí buď jen jednomu státu, nebo se stanoví 

omezené právo zdanit ve státu zdroje příjmu nerezidenta 

- poplatník nemá na výběr, kde zdaní, právo využít možnosti je na 

straně státu → pro poplatníka je to povinnost (9, s. 32) 

c) mnohostranná - samotný Výbor pro fiskální záležitosti OECD38
 prohlásil tento 

typ smluv za příliš komplikovaný, proto jejich aplikace proběhla pouze v rámci 

určitých skupin států 

- dříve hlavně smlouvy RVHP, dnes např. Směrnice Rady 

(6, s. 10) 

 

1.3.3 Metody zamezení dvojího zdanění 

Metody jsou celkem tři a to metoda zápočtu, metoda vynětí a daň zaplacená 

v zahraničí jako náklad snižující základ daně. 

1.3.3.1 Metoda zápočtu 

Poplatník má právo, ve státě, kde je rezidentem, od daně vypočtené z jeho 

celosvětových příjmů odečíst daň zaplacenou v zahraničí (v souladu se SZDZ a 

předpisy státu zdroje). Zápočet lze provést právě tehdy, jestliže poplatník vykazuje 

nějakou daň. Pokud vykazuje daňovou ztrátu, může si daň zaplacenou v zahraničí 

uplatnit jakožto odčitatelný náklad. 

a) zápočet úplný: u nás se aplikuje u zdanění úroků (§ 38f odst. 10 ZDP; směrnice 

Rady č. 2003/48/ES) 

                                                 
38

  Globální orgán stanovující mezinárodní daňové standardy. Řídí publikování významných děl z daňové 
oblasti. 
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př. SZDZ: ČR a Srí Lanka (státy musí akceptovat celou daň zaplacenou ve státě 

zdroje) 

PT … příjmy tuzemské daňz … daň zaplacená v zahraničí 

PZ … příjmy zahraniční daňc … daň z celkových příjmů 

PC … příjmy celkové 

PT = 400 000 Kč daňz(40%) = 40 000 Kč 

PZ = 100 000 Kč daňc(15%) = 75 000 Kč 

PC = 500 000 Kč daň po zápočtu = 35 000 Kč 

újma pro ČR: poměrná část celkové daně připadající na zahraniční příjmy 

   

(9, s. 32-33) 

b) zápočet prostý: zahraniční příjem se taktéž zahrnuje do ZD, ale je zde stanoven 

limit výše daně, která se odečítá (strop určí poměr PZ/PC * daňc) 

PT = 400 000 Kč daňz(40%) = 40 000 Kč 

PZ = 100 000 Kč daňc(15%) = 75 000 Kč 

PC = 500 000 Kč strop = 15 000 Kč 

 daň po zápočtu = 60 000 Kč (75 000 – 15 000) 

poplatník se často dopouští chyby, kdy v zahraničí zaplatí vyšší daň než je 

uvedena ve SZDZ nebo nepožádá o vrácení daně v rámci refundačního 

systému39
 

v případě příjmů z více smluvních států je třeba poměr počítat pro každý zvlášť 

(9, s. 34-35) 

 

1.3.3.2 Metoda vynětí 

Stát rezidenta určité příjmy získané ve státě zdroje vůbec nezdaní. Tento typ se 

neuplatní vůči příjmům z dividend, úroků a licenčních poplatků. Používala se především 

ve smlouvách z dřívějších let (př. smlouva s Německem, Rakouskem). 

a) vynětí úplné: příjmy ze zahraničí (tzn. ze státu zdroje) se v ČR (= stát rezidenta) 

vůbec nezahrnují do celkových příjmů, které bude osoba zdaňovat 

PZ = 100 000 Kč  daňc(15%) = 60 000 Kč 

                                                 
39

  Daň se odvede ve státu zdroje a poplatník poté musí požádat o navrácení částky daně. 
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PC1 = 500 000 Kč__ 

PC = 400 000 Kč (PC1 – PZ) 

(9, s. 36) 

b) vynětí s výhradou progrese: v této metodě se příjem dosažený v zahraničí taktéž 

vyjme ze základu daně, avšak sazba daně na zbytek příjmů (PC1 – PZ) se použije 

pro částku příjmů celosvětových 

význam vynětí s výhradou progrese je v ČR neopodstatněný, neboť od r. 2008 je 

zavedena rovná daň ve výši 15% 

- zprůměrování: vypočte se průměrné daňové zatížení ze všech dosažených 

příjmů a touto sazbou se poté příjmy ze státu rezidenství zdaní 

př. pro sazby r. 2007: 

PZ = 100 000 Kč daňz = 12 000 Kč 

PC = 500 000 Kč daňc = 115 228 Kč  (61 212 + 32% ze 

zbytku nad 331 200) 

sazba =  

daň = 92 200 Kč (400 000 * 0,2305) 

- metoda vrchního dílku: není uvedena v ZDP ani ji ČR nepoužila v žádných 

dosavadních SZDZ 

předpoklad: příjmy z tuzemska se řadí v posloupnosti nad příjmy ze 

zahraničí → sazba daně se určí podle odpovídajícího daňového pásma pro 

sumu celkových příjmů a tou se pak zdaní pouze ty tuzemské 

př. pro sazby r. 2007: 

PZ = 100 000 Kč daňz = 12 000 Kč 

PC = 500 000 Kč daňc = 115 228 Kč 

 daň = 103 228 Kč (115 228 – 12 000) 

(9, s. 37-39) 

c) daň zaplacená v zahraničí jako náklad snižující ZD: jak vyplývá ze ZDP (§ 24 

odst. 2 ch)) jako náklad nelze uznat daň, která není součástí ZD → neuznatelnou 

se tedy stává daň zaplacená v zahraničí a související s příjmy, které se na 

základě SZDZ vyjmou ze ZD, a také vyšší daň „dobrovolně“ zaplacená 

v zahraničí 
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metody se využívá u států, s nimiž nemá ČR uzavřenou SZDZ40
 

k dalšímu využití patří možnost zahrnutí té části daně, která nebyla na základě 

prostého zápočtu odečtena (částka byla vyšší než stanovený strop) 

daň lze také zahrnout, přestože z celosvětových příjmů subjekt dosáhl ztráty 

nebo částky rovné 0 

(9, s. 40) 

 

1.3.4 Modelová smlouva – vzor OECD
41

 

Prvotní mezinárodní snahy eliminovat dvojí zdanění sahají k počátkům 20. 

století, kdy odstartovaly práci na tvorbě modelových smluv, které se staly obsahem 

zprávy „Návrh smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku“ předložené 

OECD. Tu rada 30.7. 1963 přijala. Po několika letech praktické aplikace návrhu ji 

Organizace revidovala a vznikla modelová smlouva z roku 1977. Protože se smlouvy 

rozšiřovaly i na nečlenské státy OECD, došlo k dalším revizím a vytvoření modelu 

s volnými listy, čímž se měla zaručit pravidelná aktualizace odrážející vždy současné 

pohledy států. (6, s. 3) 

Tento typ smlouvy mezi sebou využívají rozvinuté země, kde má větší právo 

stát rezidence. V prvé řadě musí obsahovat název a preambuli.42
 Poté navazují 

jednotlivé články (viz. příloha č. 3). (6, s. 12) 

Ve smlouvě je zaveden mechanismus, díky němuž nedojde k tomu, že by 

poplatník nepodlehl zdanění nikde (právo zdanit státu rezidence) nebo že by byl zdaněn 

dvakrát a to díky možnosti zápočtu nebo vynětí, což musí stát rezidence poplatníkovi 

umožnit. Ve státě zdroje podléhají příjmy buď to zdanění neomezenému, částečnému 

nebo žádnému. Neomezená právo zdanit příjem má stát zdroje v případě příjmu 

z nemovitého majetku, který se v tomto státě nachází včetně jeho zcizení, dále zisků ze 

SP umístěných v tomto státě a zcizení jejich nebo majetku, příjmů ze závislé činnosti, 

pokud bude osoba zaměstnání vykonávat více jak 183 dní. K částečnému zdanění může 

dojít např. u dividend, kde se dividendy daní sazbou max. 5%, pokud plynou 

                                                 
40

  Poplatník však musí být schopen uhrazenou částku prokázat, stejně jako povinnost ji ve státě zdroje 
odvést. 

41
 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and 

Development) je světovou organizací sdružující 34 zemí z celého světa. ČR je členem od r. 1995. 
42

  Úvodní část dokumentu, která svým obsahem vysvětluje úmysl, význam tohoto dokumentu. 
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společnosti přímo vlastnící alespoň 25% podílu společnosti vyplácející dividendy, 

v ostatních případech je sazba max. 5% z hrubé částky. Úroky lze také zdanit omezeně 

– max. 10%. 

 

1.3.5 Modelová smlouva – vzor OSN
43

 

V 2. polovině 20. století se OSN zaměřila na podporu růstu zahraničních 

investic do rozvojových zemí, čímž započaly práce na tvorbě odlišného modelu 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V roce 1979 byla v Ženevě tato modelová 

smlouva přijata a o rok později uveřejněna pod názvem „Modelová smlouva o zamezení 

dvojího zdanění mezi vyspělými státy a rozvojovými zeměmi“. Jak již bylo řečeno, od 

předchozího modelu se liší především tím, že dává větší právo zdanění státu zdroje. 

Model má velmi obdobnou strukturu, přičemž největší rozdíly, z hlediska obsahu, lze 

nalézt v ustanoveních: 

a) stálá provozovna – vznik SP je zde jistý již po 6 měsících (u OECD 12 měs.) 

 - zásoby nebo zařízení skladované pro obchod či dodání zboží 

se považují za SP 

b) zisky podniků – pokud je činnost podniku vykonávána prostřednictvím SP 

umístěné ve druhém státě, mohou být zisky zdaněny v tomto druhém státě 

v rozsahu přičítanému SP 

c) úroky, dividendy, licenční poplatky – neobsahuje žádnou srážkovou daň, tudíž 

záleží na bilaterárním jednání 

 - lic. poplatky lze zdanit i ve státě zdroje 

d) zisky ze zcizení majetku – právo zdanit připadá i na stát zdroje 

e) ostatní příjmy – podléhají zdanění ve státě zdroje 

 (7) 

  

                                                 
43

  Organizace spojených národů vznikla 26.6.1945 v San Franciscu přijetím Charty 50 a dnes zaštituje 
192 zemí z celého světa. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Tato část se zaměřuje na praktickou ukázku aplikace SZDZ, neboť zde bude 

uveden právě český rezident, který pobíral během roku 2011 příjmy i ze zahraničí, 

konkrétně Spolkové republiky Německo, s níž má ČR uzavřenou smlouvu. Naopak 

v další kapitole bude analýza situace, při níž neexistuje žádná smlouva zabraňující 

dvojímu zdanění. 

2.1 Aplikace SZDZ uzavřené s Německem 

Daňovým rezidentem v tomto případě je fyzická osoba, muž ve věku necelých 

35 let, jehož jméno pro tuto práci bude Ing. Petr Veselý.44
 Tato FO se po ukončení 

studií v roce 2007 odstěhovala do Dolního Saska, města Walle, aby získala potřebnou 

praxi pro vykonávání své činnosti jako OSVČ.45
 Zároveň se zde seznámil se svou 

současnou přítelkyní, která zde bydlí. Po tuto dobu byl tedy pan Veselý rezidentem 

Německa, kde pracoval jako zaměstnanec jedné nejmenované společnosti a pobíral 

mzdu. Na počátku roku 2011 měl potřebnou praxi a podmínky pro založení vlastního 

podniku v ČR, proto se vrátil zpět. Pro tento rok mu byl stanoven daňový domicil 

k České republice a je tedy posuzován jako rezident ČR. 

Pro sledované období, tedy rok 2011, za který se bude počítat daňová 

povinnost, jsou důležité následující údaje: 

 

Tab. 2: Celkové příjmy (tabulka vlastní) 

příjmy:  ČR   SRN  poznámka: 

§ 6 závislá činnost                    -   Kč  11 698,00 €  
leden-duben v SRN (mzda: 2 

809€+2 756€+3 074€+3 059€) 

§ 7 podnikání   1 176 000,00 Kč                        -   €  
zahájení podnikání (květen-

prosinec) 

§ 9 pronájem                    -   Kč             2 912,00 €  
pronájem svého bytu v SRN (8 

měs. X 364€) 
 

U příjmu podle § 7 ZDP byly vykázány výdaje ve výši 552 000 Kč (zaokrouhleno na 

tisíce), poplatník se však rozhodl použít výdaje paušálem dle ZDP. Stejně tak u příjmu 

                                                 
44

  Fiktivní jméno je zvoleno úmyslně, coby podmínka uvedení informací o příjmech. 
45

  Podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. patří projektová činnost ve výstavbě mezi živnosti 
vázané a zde je pro autorizaci nebo zápis do seznamu reg. osob podle zákona č. 360/1992 Sb. potřeba 

kromě vysokoškolského titulu i 3letá praxe v projektování staveb. 
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z pronájmu. Výdaje paušálem podle § 7 odst. 7 b) ZDP činí pro jeho činnost projektanta 

60% z částky dosažených příjmů, což je celkem 705 600 Kč. Co se týče příjmu 

z pronájmu jeho vlastního bytu, uplatnil pan Veselý taktéž paušál a to ve výši 30% ze 

získaného příjmu, dle § 9 odst. 4 ZDP, tedy 873,6 €. Částky uvedené v eurech je nutno 

ještě přepočítat na české koruny. Použije se kurz vyhlášený ve Finančním zpravodaji 

č. 2/2012 pro rok 2011: 24,60 CZK = 1 EUR. Poté budou příjmy v hodnotách 287 771 

Kč ze závislé činnosti, 71 045 Kč z pronájmu a k tomu patřičné výdaje ve výši 21 491 

Kč. Na základě doložených informací je známo, že náš poplatník odvedl v Německu na 

zálohách na daň z příjmu v úhrnu 1 923,23 €, v přepočtu 47 311 Kč. 

 

2.1.1 Výňatky ze SZDZ 

Smlouva mezi tehdejší Československou socialistickou republikou a 

Spolkovou republikou Německo byla podepsána dne 19. prosince 1980.46
 Na základě 

článků 1 a 2 se usuzuje, že lze smlouvu aplikovat na výše uvedený případ. Pro určení 

daňového domicilu pro posuzovaný rok se použije čl. 4, který říká: „Výraz „osoba 

mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě“ označuje ve smyslu této smlouvy 

osobu, která je podrobena zdanění podle právních předpisů tohoto státu z důvodu svého 

bydliště, stálého pobytu, místa vedení, nebo jiného podobného kritéria.“47
 Ing. Veselý 

má byt v obou zmiňovaných státech, ale vzhledem k tomu, že se rozhodl svůj byt 

v Německu okamžitě pronajímat a smlouva považuje za stálý byt ten, který má 

poplatník neustále a ihned k dispozici, je jasné, že státem jeho rezidence bude nyní 

Česká republika. 

Nyní se přesunu na čl. 6 a 15 SZDZ, kde lze vyčíst, že stát rezidence není v ani 

jednom z příjmů nijak omezen na zdanění. A jakou metodou lze zamezit dvojímu 

zdanění? Jak vyplývá z čl. 23 SZDZ, základní používaný způsob zabránění zdanění je 

metoda vynětí s výhradou progrese. Ovšem i zde se najdou výjimky a to v tom směru, 

že určité články se zdaní podle metody zápočtu prostého. Jedná se o příjmy z dividend, 

licenčních poplatků, ze zisků ze zcizení majetku, z tantiém a z příjmů umělců a 

sportovců. Vzhledem k faktu, že zkoumaná osoba nemá žádné tyto příjmy, použije se 

metoda vynětí. 

                                                 
46

  Vyhláška č. 18/1984 Sb. ze dne 9. prosince 1983. 
47

  Vyhláška č. 18/1984 Sb., s. 63. 
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2.1.2 Výpočet daňové povinnosti 

Stanovení jednotlivých dílčích ZD by vypadalo následovně, kdyby se 

neaplikovala smlouva: 

 

Tab. 3: Stanovení dílčích základů daně (tabulka vlastní) 

  závislá činnost  podnikání   pronájem  
příjmy:           287 771 Kč         1 176 000 Kč              71 635 Kč  

výdaje:                    -   Kč            705 600 Kč              21 491 Kč  

DZD:           287 771 Kč            470 400 Kč              50 144 Kč  
 

Nicméně právě smlouva nařizuje vyjmout příjmy dosažené v zahraničí ze stanoveného 

ZD, proto se bude operovat pouze s příjmem z podnikání, jehož poplatník dosáhl v ČR. 

Důležitou informací je uvedení daní, které již byly v Německu odvedeny a to 1 923,23 € 

ze mzdy ze závislé činnosti a 728 € coby srážková daň z příjmu z pronájmu bytu. 

Výpočet: 

§ 7 odst. 1 b) ZDP: P = 1 176 000 Kč 

§ 7 odst. 7 b) ZDP: V = 705 600 Kč 

ZD2 = 470 400 Kč 

Pan Veselý nemá žádné odčitatelné položky dle § 15 ZDP, tudíž ZD2 tak jak je uveden 

je konečným ZD. Podle vnitřní právní úpravy se mu srazí daň ve výši 15% ze ZD. 

Výpočet: 

daň = 70 560 Kč 

Od této vypočtené částky si může FO nárokovat slevu na poplatníka ve výši 23 640 Kč, 

jiné slevy nepřicházejí v úvahu, protože se jedná o svobodného, bezdětného, zdravého a 

nestudujícího občana. Výsledná daňová povinnost tedy bude 46 920 Kč. 

Pan Veselý je tedy povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období 2011 

do 2. dubna 2012 (1.4. připadá na neděli) a výslednou daň uhradit taktéž do tohoto data 

(pokud chce předejít sankcím ze strany FÚ). Co se týká daně zaplacené v zahraničí, má 

posuzovaná osoba možnost zažádat si o refundaci daní a jistou částku získat zpět. 

 

2.1.3 Rezident ČR X rezident SRN 

V této podkapitole bude uvedena celková odvedená daň jak v Německu, tak 

v ČR, v případě rezidenství v našem státě, a dále se zaměřím na možnost ponechání 
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daňového domicilu v SRN, a zda by to bylo pro poplatníka vůbec výhodné. Pro hodnotu 

tzv. efektivního zdanění byl použit ZD ze všech druhů příjmů tak, jak by byl 

stanovován, kdyby nedošlo k jeho vyjmutí. 

 

Tab. 4: Zaplacená daň celkem (tabulka vlastní) 

  částka poznámka 

daň z příjmů z podnikání (ČR):     46 920,00 Kč    

daň z příjmů ze závislé činnosti (SRN):     47 311,00 Kč  1923,23€ * 24,60 Kč 

daň z příjmů z pronájmu (SRN):     17 909,00 Kč  728€ * 24,60 Kč 

odvedená daň celkem:   112 140,00 Kč    

efektivní zdanění: 13,87% daň/ZD celkem * 100% 
 

Nyní budu uvažovat možnost, že Ing. Veselý chce zůstat rezidentem Německa. Aby se 

zachovaly stejné příjmy, tedy i ty z pronájmu nemovitosti v Německu, jeho jedinou 

možností je uvést jako trvalé bydliště byt své přítelkyně ve smluvní zemi. Pak by 

nastala situace, kdy by měl byty v obou smluvních státech a podle SZDZ by se o 

rezidenství rozhodlo na základě jeho užších osobních a hospodářských vztahů. 

Z uvedeného vyplývá, že by mohl zůstat rezidentem SRN, ovšem zda by to bylo pro 

poplatníka efektivní, prozradí výpočet celkové daňové povinnosti coby nerezidenta ČR. 

Pan Veselý podle německých zákonů spadá do daňové třídy I, kde patří 

svobodní a bezdětní občané. Podle toho se také odvíjí jeho daňové zatížení. Z příjmů ze 

závislé činnosti nebudou uvažovány další odvody, jako je sociální a zdravotní pojištění, 

nýbrž pouze daň.  

Výpočet: 

Nerezident ČR: 1. SZDZ čl. 14 uvádí, že příjem může zdanit pouze stát rezidence, 

pokud činnost nevykonává ve státu zdroje prostřednictvím stálé 

provozovny → živnost FO vykonává v kanceláři v ČR (pouze v ní), což 

se dle čl. 5 SZDZ považuje za stálou provozovnu 

2. příjem z podnikání je uveden v § 22 odst. 1 f)-1 ZDP→ může jej ČR 

zdanit 

 3. uplatní se § 36 odst. 1 a)-1 ZDP → sazba daně 15% (srážková daň) 

 (1 176 000-705 600) * 0,15 = 70 560 Kč ≈ 70 600 Kč 
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 4. poplatník je rezidentem členského státu EU/EHP48, takže může 

uplatnit § 36 odst. 7 ZDP → podá daňové přiznání 

 5. ZD = 470 400 Kč 

  daň (15%) = 70 560 Kč 

  zaokrouhlená daň (na celé 100 Kč nahoru) = 70 600 Kč 

  sleva na poplatníka = 23 640 Kč 

  daň po slevě = 46 960 Kč 

  zápočet sražené daně = 70 600 Kč 

  výsledná daňová povinnost = - 23 640 Kč (dostane od státu zpět) 

 

Rezident SRN: 1. celkové příjmy ze zdrojů Německa = 14 610 € 

 2. na základě SZDZ má stát rezidence právo zdanit příjmy ze státu 

zdroje, ovšem také se uplatní metoda vynětí s výhradou progrese (zde 

už se projeví, poněvadž v SRN je progresivní daň) 

 3. SRN nemá zavedeny paušální výdaje, proto se u příjmů z ČR použijí 

skutečné a prokazatelné výdaje ve výši 552 000 Kč → ZD z podnikání 

bude dosahovat 624 000 Kč (= 25 365, 85 €) 

 4. příjmy celkem = 39 975,85 € → 3. daňové pásmo 

 výpočet daně: x = (39 975,85 – 13 469)/10 000 

  x = 2,6507 

  daň = (228,74 * 2,6507 + 2 397) * 2,6507 + 1 038 

  daň = 8 998, 90 € 

 

Tab. 5: Zaplacená daň celkem v SRN (tabulka vlastní) 

  částka poznámka 

daň zaplacená v ČR:     46 920,00 Kč    

daň zaplacená v SRN:     221 370,48 Kč  8 998,90€ * 24,60 Kč 

odvedená daň celkem:     268 290,48 Kč    

efektivní zdanění: 27,28% daň/ZD celkem * 100% 

 

                                                 
48

  Evropský hospodářský prostor, jenž byl vytvořen 1. ledna 1994. Patří sem 27 členský států EU a 
Lichtenštejnsko, Norsko, Island. 
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Pokud by bylo možné stanovit za stát daňové rezidence Německo a poplatník by se tak i 

rozhodl, jeho výsledná daňová povinnost by byla více jak dvojnásobně vyšší nežli 

v prvním případě (domicil v ČR). Dokazuje to i vypočtená hodnota efektivního zdanění 

(uvedená na posledním řádku tabulek) v obou státech, která u rezidenta SRN činí 

zhruba 27%. Přestože se uplatní metoda vynětí, vlivem existující progresivní sazby daně 

bude zaplacená daň v Německu ze stejné částky vždy vyšší, než kdyby FO žádných 

příjmů ze zahraničí nedosahovala. Proto je tedy u posuzované osoby výhodnější daňový 

domicil v ČR, jenž byl zvolen i ve skutečnosti. 

Ze zjištěného vyplývá, že nejnižší daně odvedou občané zemí s fixní sazbou 

daně, kteří pobírají vysoké příjmy. Podobné daňové zatížení v jiných zemí jako je 

v Německu a ČR ukazuje následující tabulka: 

 

Tab. 6: Sazby daně z příjmů FO v dalších zemích (tabulka vlastní) 

Státy s podobnou sazbou jako SRN 
(47,5%)* 

Státy s podobnou sazbou jako ČR 
(15%) 

 Finsko 49,2%  Bulharsko 10,0% 

 Francie 46,7%  Litva 15,0% 

 Itálie 45,6%  Rumunsko 16,0% 

 Portugalsko 46,5%  Slovensko 19,0% 

 Španělsko 45,0%     
* Uváděna je horní sazba daně. 

 

2.2 Rezident dvou států současně 

Bohužel stále může dojít k situaci, kdy daný občan jednoho státu bude pobírat 

příjem i z jiného státu a mezi nimi navzájem nebude uzavřená žádná dohoda. Těmto 

nedostatkům právní úpravy a mezinárodních vztahů musí čelit například FO se státním 

občanstvím v Lichtenštejnsku49, jež získává určitý finanční obnos i u nás v České 

republice. Fakt, že mezi těmito dvěma zeměmi nedošlo k uzavření žádné smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění, naznačuje nedokonalost mezinárodní daňové úpravy. 

Pro možnost srovnání s předešlým případem zůstanou zachovány stejné příjmy, 

jen se „přesunou“ do jiné země. Jak již bylo uvedeno, není-li mezi státy uzavřena žádná 

smlouva, stává se posuzovaná osoba rezidentem obou států a tím pádem má v obou 

                                                 
49

  Přestože patří Lichtenštejnsko mezi země s nejnižším až nulovým zdaněním, daň z příjmů fyzických 
osob se zde pohybuje v průměru okolo 10% a s těmi se bude také v příkladu počítat. 
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neomezenou daňovou povinnost. Zde tedy nepřichází v úvahu přemýšlet nad změnou 

daňového domicilu. 

Opět se tedy jedná o poplatníka, fyzickou osobu, která po část roku 2011 

vykonávala závislou činnost u zaměstnavatele a zbylou část roku zahájila činnost 

živnostenskou v druhém státě a ve stejném okamžiku začala pronajímat svůj byt 

v prvním zmíněném státě. Daň odvedená v ČR: 

 

Tab. 7: Výpočet dílčích základů daně (tabulka vlastní) 

  závislá činnost  podnikání   pronájem  
příjmy:           385 613 Kč         1 176 000 Kč              71 635 Kč  

výdaje:                    -   Kč            705 600 Kč              21 491 Kč  

DZD:           385 613 Kč            470 400 Kč              50 144 Kč  
 

Příjem ze závislé činnosti vykonávané v ČR byl zvýšen o povinné odvody na sociální a 

zdravotní pojištění, celkem 34% (287 771 Kč * 1,34). Stejně tak ze zdrojů ČR pochází 

příjmy z pronájmu, oproti kterým jsou uplatňovány 30% výdaje podle § 9 odst. 4 ZDP. 

Příjem z podnikatelské činnosti vykonávané v Lichtenštejnsku je také položen proti 

výdajům uplatněným na základě § 7 odst. 7 b) ZDP. Jejich výše činí 60% z dosažených 

příjmů. 

Výpočet: 

Celkový základ daně = 906 157 Kč 

Zaokrouhlený ZD (na celé 100 Kč dolů) = 906 100 Kč 

Daň (15%) = 135 915 Kč 

Daň po zaokrouhlení = 136 000 Kč 

Sleva na poplatníka = 23 640 Kč 

Výsledná daňová povinnost = 112 360 Kč 

 

Co se týká daně odvedené v Lichtenštejnsku, bude záležet na jejich vnitřní 

právní úpravě, nicméně obecně průměrná hodnota zaplacené daně činí 10% ze základu 

daně. Touto hodnotou se budu řídit, takže přibližná daň uhrazená zde bude (za 

předpokladu odčitatelných výdajů ve stejné výši jako je tomu v ČR): 
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Výpočet: 

ZD = 906 157 Kč 

Daň (10%) = 90 616 Kč (po zaokrouhlení na celé Kč matematicky nahoru) 

Daň celkem = 202 976 Kč 

 

Nyní tedy nejde o to, kde je sazba nižší nebo vyšší, nýbrž o situaci, kdy 

poplatník musí zaplatit daň dvakrát. Tomuto by právě měly předcházet mezinárodní 

smlouvy, zde však chybí. V celkovém součtu vychází odvedená daň přibližně stejná 

jako je tomu u daňového domicilu v Německu, což paradoxně říká, že SZDZ také 

nemusí nijak výrazně daňovou povinnost snížit. Ovšem zde je uveden příklad 

z Lichtenštejnska, kde se platí všeobecně nízké nebo žádné daně. Kdyby se jednalo o 

jiný stát s podstatně vyšším daňovým zatížením, mohla by se konečná daň vyšplhat 

mnohonásobně výše. 

Lichtenštejnsko se řadí mezi tzv. daňové ráje, tedy státy s prakticky žádným 

přímým zdaněním. Kdyby si uvedená FO mohla zvolit stát, v němž bude pobírat další 

příjmy a ČR s ním nebude mít uzavřenou SZDZ, vyplatí se mu pracovat či podnikat 

v těchto státech:  

 

Tab. 8: Sazby daně z příjmů FO v daňových rájích (tabulka vlastní) 

Státy s podobnou sazbou jako 
Lichtenštejnsko (± 10%) Poznámky: 

 Andorra 0,0%   

 Monako 0,0% poplatky 

 San Marino 0,0% povinné poplatky 

 

Kromě několika poplatků zde občané neplatí žádné přímé daně, pouze odvádí sociální 

pojištění (Andorra), firmy do státního rozpočtu platí např. telefonní poplatky (Andorra), 

daň z výnosů (Lichtenštejnsko). 

 

2.3 Vlastní návrhy a jejich zhodnocení 

Po zpracování všech uvedených variant daňového zatížení FO jsem došla 

k následujícím bodům, které považuji za problematické: 
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1. složitý daňový systém 

Daňový systém ČR je pro laika velmi komplikovaný na pochopení. Příjemce 

jakéhokoliv peněžního i nepeněžního obnosu musí správně posoudit, do jaké kategorie 

tento příjem spadá a zda vlastně podléhá dani nebo je osvobozen. Za příčinu považuji 

příliš časté změny, které se dolaďují až za pochodu a vesměs nikdo jim pořádně 

nerozumí. Možná by nebylo špatné nesoustředit se na změny sazeb daní, ale na jejich 

jednodušší vybírání a administrativu s nimi spojenou. „Naději“ dává daňová reforma 

týkající se tzv. jednotného inkasního místa (účinná od 1.1.2013), kam by měly 

směřovat veškeré platby za sociální a zdravotní pojištění a také daně. Stejně tak by 

poplatníkům k vyřízení měl stačit jeden formulář. 

2. nejednotný výklad pojmů 

Zde nastává problém především v tom, že každá země má svůj vlastní výklad 

jednotlivých pojmů, čímž se mohou navzájem dostat do kolize. A smlouva, která je 

vnitřní úpravě států nadřazená, některé pojmy (pro jistotu) nezná nebo pro ně má 

odlišnou interpretaci. Ovšem systém mezinárodního zdanění je vzhledem k rozsahu 

ještě náročnější, proto jednotlivé nedostatky ukáže vždy až praxe a ta by měla být 

impulsem pro jejich postupné zredukování. 

3. nedostatečné zajištění spolupráce mezi státy 

Podobně jako u předchozího bodu, považuji za důležité klást větší důraz na 

spolupráci a především sdělování informací mezi jednotlivými státy, jež by mělo 

probíhat bez zbytečných průtahů a příliš oficiálních žádostí. Tím by se snížila i 

administrativa a délka vyřizování. 

4. zdlouhavý a nákladný systém refundace 

Z pohledu obyčejného člověk je tento způsob žádání navrácení daně taktéž 

komplikovaný. Proto mu nezbývá než se obrátit na specializované společnosti, které si 

samozřejmě účtují různé poplatky a procenta z vrácené částky. Nehledě opět na délku 

vyřízení. Výši nákladů, které si účtují jednotlivé společnosti, nelze nijak zvlášť (bez 

zásahu státu či konkurence) ovlivňovat, proto je třeba pracovat alespoň na 

zjednodušení systému (přechod čistě na elektronickou podobu), zavedení jednotných 

pravidel pro státy. 

5. žádné zamezení dvojího zdanění v případě neexistence SZDZ 
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Pokud dojde k situaci jako zde (poplatník je rezidentem dvou států současně), 

navrhovala bych ošetření v podobě osvobození, vyjmutí příjmu nebo jeho části ze 

základu daně (v závislosti například na výši sazby daně v druhém státě) či brání 

v potaz, že poplatník již daň odvedl i v jiném státě, protože není reálné uzavřít SZDZ 

se všemi státy. 
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Závěr 

Podstatou této práce bylo seznámení čtenáře s obecnými náležitostmi zákona o 

daních z příjmů a následně s jeho úpravou pro zdanění fyzických osob. Tato část byla 

z hlediska českého zákona podrobně rozebrána. Prostor byl věnován jak příjmům 

podléhajícím této dani, tak příjmům od ní osvobozených, což by mělo dané osobě 

poskytnout určitou představu o tom, zda zrovna jeho příjem bude ponižovat o daň či 

nikoliv. Od toho se odvíjí další část práce, z níž tedy poplatník zjistí, jaké jsou jeho 

povinnosti. Současně zde najde návod, jak by měl postupovat v případě dosahovaného 

zdanitelného zisku a jaké mu hrozí postihy, pokud své povinnosti nedodrží a poruší tak 

zákon. 

Druhá část je věnována oblasti mezinárodního dvojího zdanění, kde je 

popsáno, kromě toho, co se tímto termínem rozumí, také jak mu lze v dnešní 

ekonomicky vyspělé době zabránit – vysvětleny jsou všechny metody zamezení dvojího 

zdanění. Za důležitý výraz zmíněný v této problematice považuji zákaz diskriminace, 

který byl již v minulosti využíván poplatníky ke snížení jejich daňové povinnosti (např. 

případ Gerritse), ať už úspěšně nebo naopak. Neopomíjenou součást tvoří dva základní 

modely smluv mající dlouhou historii – model OSN a model OECD. 

Zjištěné poznatky z analytické části se aplikovaly v části praktické, kde byly 

použity k vypočtení daňové povinnosti klienta daňové kanceláře. Stanovené cíle byly 

tedy splněny. Výstupem samotné práce je nalezení mnoha nedostatků popsaných v 

předchozí kapitole, přičemž za nejzásadnější považuji neschopnost států navzájem 

spolupracovat. Odstranění tohoto problému by dle mého názoru znamenalo první 

důležitý krok zdokonalit právní systém na mezinárodní úrovni, což by bylo velkým 

přínosem jak pro samotné poplatníky, tak pro jednotlivé úřady. 
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Příloha č. 4: 
18/1984 Sb. 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne 9. prosince 1983 

 

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou 
republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z 

majetku 

 

 Dne 19. prosince 1980 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Československou 
socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění 
v oboru daní z příjmu a z majetku. 
  

 Se Smlouvu vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé 
socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. 
Ratifikační listiny byly vyměněny v Bonnu dne 18. října 1983. 
  

 Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odstavce 2 dnem 17. 
listopadu 1983. 

  

 České znění Smlouvy se vyhlašuje současně. 
  

Ministr: 

Ing. Chňoupek v.r. 
 

SMLOUVA 

mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa 
o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 

 

 Československá socialistická republika 

  

 a 

  

 Spolková republika Německa, 
 přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z 
majetku, 

 dohodly se takto: 

  

Čl.1 

Osoby, na které se smlouva vztahuje 

 

 Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo v 
obou smluvních státech. 

Čl.2 

Daně, na které se smlouva vztahuje 

 

 (1) Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku, vybírané v některém 



 

 

z obou smluvních států, ať je způsob vybírání jakýkoli. 
  

 (2) Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně, vybírané z 
celkového příjmu, z veškerého majetku, nebo z části příjmu nebo majetku, včetně daní 
ze zisku ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z objemu mezd a daní z 
přírůstku hodnoty. 
  

 (3) Současné daně, na které se smlouva vztahuje, jsou zejména 

a) ve Spolkové republice Německa: 
daň z příjmu (die Einkommensteuer), 
daň právnických osob včetně doplňkové dávky k dani právnických osob (dle 
Kuerperschaftsteuer einschliesslich der Erganugsabsabe zur Kuerperschaftsteuer), 

daň z majetku (die Vermogensteuer), 
pozemková daň (die Grundsteuer) a 

živnostenská daň (die Gewerbesteuer); 
  

b) v Československé socialistické republice; 
odvod ze zisku a daň ze zisku, 
daň ze mzdy, 
daň z příjmů z literární a umělecké činnosti, 
daň zemědělská, 
daň z příjmů obyvatelstva, 
daň domovní a 

odvod z jmění. 
  

 (4) Ustanovení této smlouvy o zdanění příjmu nebo majetku platí přiměřeně pro 
živnostenskou daň, vyměřovanou nikoli podle příjmu nebo majetku, která se vybírá ve 
Spolkové republice Německa. 
  

 (5) Tato smlouva se bude vztahovat také na všechny totožné nebo obdobné daně, 
které budou v budoucnu vybírány vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné 
úřady smluvních států si na konci každého roku podle potřeby sdělí změny, které byly 
provedeny v jejich daňových zákonech. 
  

Čl.3 

Všeobecné definice 

 

 (1) Ve smyslu této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad: 
a) Výrazy "jeden smluvní stát" a "druhý smluvní stát" označují podle souvislosti 
Spolkovou republiku Německa nebo Československou socialistickou republiku. 
  

b) Výraz "osoba" zahrnuje fyzické osoby a společnosti. 
  

c) Výraz "společnost" označuje právnické osoby nebo nositele práv považované pro 
účely zdanění za právnické osoby. 
  

d) Výrazy "podnik jednoho smluvního státu" a "podnik druhého smluvního státu" 
označují podnik provozovaný osobou mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě, 



 

 

případně podnik provozovaný osobou mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě. 
  

e) Výraz "příslušný úřad" označuje v případě Spolkové republiky Německa spolkového 
ministra financí a v případě Československé socialistické republiky ministra financí 
Československé socialistické republiky nebo jeho zmocněného zástupce. 
  

 (2) Každý výraz, který není jinak definován, má pro aplikaci této smlouvy 
smluvním státem význam, který je mu určen právními předpisy tohoto státu, které 
upravují daně, jež jsou předmětem této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný 
výklad. 
  

Čl.4 

Daňový domicil 
 

 (1) Výraz "osoba mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě" označuje ve 
smyslu této smlouvy osobu, která je podrobena zdanění podle právních předpisů tohoto 
státu z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa vedení, nebo jiného podobného 
kritéria. 
  

 (2) Jestliže fyzická osoba má podle ustanovení odstavce 1 bydliště v obou 
smluvních státech, postupuje se takto: 

a) Předpokládá se, že tato osoba má bydliště v tom smluvním státě, ve kterém má stálý 
být. Jestliže má stálý byt v obou smluvních státech, předpokládá se, že má bydliště v 
tom smluvním státě, ke kterému má užší osobní a hospodářské vztahy. 
  

b) Jestliže nemůže být určeno, ke kterému smluvnímu státu má tato osoba užší osobní a 
hospodářské vztahy, nebo jestliže nemá stálý byt v žádném smluvním státě, předpokládá 
se, že má bydliště v tom smluvním státě, ve kterém se obvykle zdržuje. 
  

 (3) Jestliže osoba jiná než osoba fyzická má podle ustanovení odstavce 1 sídlo v 
obou smluvních státech, předpokládá se, že má sídlo v tom smluvním státě, v němž je 
místo jejího skutečného vedení. 
  

Čl.5 

Stálá provozovna 

 

 (1) Výraz "stálá provozovna" označuje ve smyslu této smlouvy trvalé zařízení 
pro podnikání, v němž podnik vykonává zcela nebo zčásti svoji činnost. 
  

 (2) Výraz "stálá provozovna" zahrnuje obzvláště: 
a) místo vedení, 
  

b) závod, 
  

c) kancelář, 
  

d) továrnu, 
  



 

 

e) dílnu, 
  

f) důl, lom nebo jiné místo, kde se těží přírodní zdroje, 
  

g) staveniště nebo montáž, které trvají déle než 12 měsíců. 
  

 (3) Za stálou provozovnu se nepovažuje: 
a) zařízení, které se využívá pouze k uskladnění, vystavení nebo k dodání zboží 
patřícího podniku, 
  

b) zásoba zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem uskladnění, 
vystavení nebo dodání, 
  

c) zásoba zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracování jiným 
podnikem, 

  

d) trvalé zařízení sloužící podnikání, které je využíváno pouze za účelem nákupu zboží 
nebo shromažďování informací pro podnik, 
  

e) trvalé zařízení sloužící podnikání, které je využíváno pro podnik pouze za účelem 
reklamy, poskytování informací, vědeckých rešerší nebo podobných činností, které mají 
přípravný nebo pomocný charakter. 
  

 (4) Osoba jednající v jednom smluvní státě za podnik druhého smluvního státu - 
jiná než nezávislý zástupce ve smyslu odstavce 5 - se považuje za stálou provozovnu v 
prvně jmenovaném státě, jestliže je vybavena plnou mocí, která jí dovoluje uzavírat 
smlouvy jménem podniku a kterou v tomto státě obvykle využívá, pokud její činnost 
není omezena na nákupy zboží pro podnik. 
  

 (5) Nepředpokládá se, že podnik jednoho smluvního státu má stálou provozovnu 
v druhém smluvním státě jenom proto, že tam vykonává svoji činnost prostřednictvím 
makléře, komisionáře nebo jiného nezávislého zástupce, pokud tyto osoby jednají v 
rámci své řádné činnosti. 
  

 (6) Skutečnost, že společnost, která má sídlo v jednom smluvním státě, ovládá 
společnost nebo je ovládána společností, která má sídlo v druhém smluvním státě, nebo 
která v tomto druhém státě vykonává svoji činnosti (ať prostřednictvím stálé 
provozovny nebo jinak), neučiní sama o sobě z kterékoli této společnosti stálou 
provozovnu druhé společnosti. 
  

Čl.6 

Příjmy z nemovitého majetku 

 

 (1) Příjmy z nemovitého majetku mohou být zdaněny ve smluvním státě, v němž 
je takový majetek umístěn. 
  

 (2) Výraz "nemovitý majetek" je definován ve shodě s právem toho smluvního 
státu, v němž je tento majetek umístěn. Tento výraz zahrnuje v každém případě 



 

 

příslušenství nemovitého majetku, živý a mrtvý inventář zemědělských a lesních 
hospodářství, práva, na která se použijí ustanovení občanského práva vztahující se na 
pozemky, požívání nemovitého majetku a práva na proměnlivá nebo pevná plnění, 
placená za těžení nebo za právo na těžení nerostných ložisek, pramenů a jiných 
přírodních zdrojů. Lodi, čluny a letadla se nepovažují za nemovitý majetek. 
  

 (3) Ustanovení odstavce 1 se použije na příjmy z přímého užívání, nájmu, 
pachtu a každého jiného způsobu užívání nemovitého majetku. 
  

 (4) Ustanovení odstavců 1 a 3 se použijí také na příjmy z nemovitého majetku 
podniku a na příjmy z nemovitého majetku užívaného k výkonu svobodného povolání. 
  

Čl.7 

Zisky podniků 

 

 (1) Zisky podniku jednoho smluvního státu mohou být zdaněny jen v tomto 
státě, pokud podnik nevykonává svoji činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím 
stálé provozovny, která je tam umístěna. Jestliže podnik vykonává svoji činnost tímto 
způsobem, mohou být zisky podniku zdaněny v tomto druhém státě, avšak pouze v 
takovém rozsahu, v jakém je lze přičítat této stálé provozovně. 
  

 (2) Jestliže podnik jednoho smluvního státu vykonává svoji činnost v druhém 
smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, přisuzují se v 
každém smluvním státě této stálé provozovně zisky, které by byla mohla docílit, kdyby 
byla jako samostatný podnik vykonávala totožné nebo obdobné činnosti za stejných 
nebo obdobných podmínek a byla zcela nezávislá ve styku s podnikem, jehož je stálou 
provozovnou. 

  

 (3) Při výpočtu zisků stálé provozovny se povoluje odečíst náklady, vynaložené 
na cíle sledované touto stálou provozovnou včetně výloh, ať vznikly ve státě, v němž je 
tato stálá provozovna umístěna či jinde. 
  

 (4) Pokud je v některém smluvním státě obvyklé určovat zisky, které mají být 
přičteny stálé provozovně, na základě rozdělení celkových zisků podniku jeho různým 
částem, nevylučuje ustanovení odstavce 2, aby tento smluvní stát určil zisky, jež mají 
být zdaněny, tímto obvyklým rozdělením. Způsob použitého rozdělení zisků musí být 
však takový, aby výsledek byl v souladu se zásadami, stanovenými v tomto článku. 
  

 (5) Stálé provozovně se nepřičtou žádné zisky na základě skutečnosti, že pouze 
nakupovala zboží pro podnik. 
  

 (6) Zisky, které se mají přičíst stálé provozovně, se pro aplikaci předchozích 
odstavců vypočítají každý rok podle téže metody, pokud neexistují dodatečné důvody 
pro jiný postup. 
  

 (7) Jestliže zisky zahrnují příjmy, o nichž se pojednává v jiných článcích této 
smlouvy, nebudou ustanovení oněch článků dotčena ustanoveními tohoto článku. 
  



 

 

Čl.8 

Lodní a letecká doprava 

 

 (1) Zisky plynoucí z provozování námořních lodí nebo letadel v mezinárodní 
dopravě mohou být zdaněny jen ve smluvním státě, ve kterém je místo skutečného 
vedení podniku. 
  

 (2) Zisky z provozování člunů používaných ve vnitrozemské plavbě mohou být 
zdaněny jen ve smluvním státě, ve kterém je místo skutečného vedení podniku. 
  

 (3) Jestliže místo skutečného vedení podniku námořní nebo vnitrozemské plavby 
je na palubě lodi nebo člunu, považuje se za umístěné ve smluvním státě, ve kterém je 
domovský přístav této lodi nebo tohoto člunu, nebo není-li domovský přístav, ve 
smluvním státě, ve kterém má provozovatel lodi nebo člunu bydliště či sídlo. 
  

 (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí přiměřeně na účasti podniku námořní 
nebo vnitrozemské plavby nebo letecké dopravy na poolu, společném provozu, nebo na 
jiném mezinárodním provozním sdružení. 
  

Čl.9 

Sdružené podniky 

 

 (1) Jestliže 

a) se podnik jednoho smluvního státu podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole 
nebo jmění podniku druhého smluvního státu, nebo 

  

b) tytéž osoby se přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění podniku 
jednoho smluvního státu i podniku druhého smluvního státu, 
 a jestliže v těchto případech byly mezi oběma podniky v jejich obchodních nebo 
finančních vztazích sjednány nebo jim uloženy podmínky, které se liší od podmínek, 
které by byl sjednány mezi podniky nezávislými, mohou být do zisků tohoto podniku 
včleněny a přiměřeně zdaněny zisky, které bez těchto podmínek by byly docíleny 
jedním z podniků, které však vzhledem k těmto podmínkám docíleny nebyly. 

  

 (2) Jestliže zisk, ze kterého byl podnik jednoho smluvního státu zdaněn v tomto 
státě, byl podle ustanovení odstavce 1 zahrnut do zisku podniku druhého smluvního 
státu a přiměřeně zdaněn a jestliže zisk takto zahrnutý je ziskem, který by byl docílen 
tímto podnikem tohoto druhého smluvního státu, kdyby podmínky sjednané mezi 
oběma podniky byly totožné s podmínkami, které by byly sjednány mezi nezávislými 
podniky, provede prvně zmíněný stát přiměřenou opravu takto zahrnutého zisku, aby 
bylo vyloučeno dvojí zdanění. Tato oprava se provede s přihlédnutím k ostatním 
ustanovením této smlouvy s ohledem na druh příjmu a bude-li to nutné, příslušné úřady 
smluvních států se za tímto účelem poradí. 
  

Čl.10 

Dividendy 

  

 (1) Dividendy vyplácené společností, která má sídlo v jednom smluvním státě, 



 

 

osobě mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto 
druhém státě. 
  

 (2) Tyto dividendy však mohou být zdaněny ve smluvním státě, v němž má sídlo 
společnost, která je vyplácí, a to podle zákonů tohoto státu. Daň takto stanovená však 
nesmí přesáhnout: 
a) 5 % hrubé částky dividend, jestliže příjemce je společností, která vlastní přímo 
nejméně 25 % jmění společnosti vyplácející dividendy; 
  

b) 15 % hrubé částky dividend ve všech ostatních případech. 
  

 (3) Pokud sazba daně ze zisku společností je v některém smluvním státě nižší 
pro rozdělené zisky než pro nerozdělené zisky, a jestliže rozdíl činí 20 % nebo více, 
může daň, která se vybírá v tomto státě z dividend, činit odchylně od ustanovení 
odstavce 2 25 % hrubé částky dividend s připočtením doplňkové dávky, jestliže 
dividendy pocházejí od společnosti, která má v tomto smluvním státě sídlo, a jsou 
pobírány společností, která má sídlo v druhém smluvním státě, a jestliže této společnosti 
samotné nebo společně s jinými osobami, jimiž je ovládána, nebo které jsou s ní 
společně ovládány, patří přímo nebo nepřímo nejméně 25 % podílů spojených s 
hlasovacím právem společnosti mající sídlo v prvně zmíněném státě. 
  

 (4) Výraz "dividendy" použitý v tomto článku označuje příjem z akcií, 
požívacích práv nebo požitkových listů, kuksů, podílů na zisku, nebo jiných práv - s 

výjimkou pohledávek - s účastí na zisku a příjem z jiných podílů na společnosti, který je 
podle daňových předpisů státu, ve kterém má sídlo společnost, která vyplácí dividendy, 
postaven na roveň příjmu z akcií, včetně příjmu tichého společníka z účasti na živnosti, 
příjmu z obligací nebo půjček spojených s účastí na zisku, a včetně výplat na podílové 
listy společnosti pro ukládání kapitálu (investmentfonds). 
  

 (5) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí, jestliže příjemce dividend mající 
bydliště či sídlo v jednom smluvním státě, má v druhém smluvním státě, v němž má 
sídlo společnost vyplácející dividendy, stálou provozovnu a jestliže účast, na jejímž 
základě se dividendy vyplácejí, skutečně patří k této stálé provozovně. V takovém 
případě se použijí ustanovení článku 7. 
  

 (6) Jestliže společnost mající sídlo v jednom smluvním státě dosahuje zisky nebo 
příjem z druhého smluvního státu, nemůže tento druhý stát vybrat žádnou daň z 
dividend, vyplácených touto společností osobám, které nemají bydliště či sídlo v tomto 
druhém státě, ani podrobit zisky společnosti dani z nerozdělených zisků, ani když 
vyplácené dividendy nebo nerozdělené zisky pozůstávají zcela nebo zčásti ze zisků 
nebo z příjmu docílených v tomto druhém státě. 
  

Čl.11 

Úroky 

  

 (1) Úroky mající zdroj v jednom smluvním státě a vyplácené osobě mající 
bydliště či sídlo v druhém smluvním státě mohou být zdaněny pouze v tomto druhém 

státě. 



 

 

  (2) Výraz "úroky" použitý v tomto článku označuje příjem z veřejných půjček, z 
dlužních úpisů, i když jsou zajištěny zástavním právem na nemovitosti nebo poskytují 
právo na účast na zisku, a z pohledávek jakékoli povahy, jakož i všechny jiné příjmy, 

které jsou podle daňových předpisů státu, ve kterém je jejich zdroj, postaveny na roveň 
příjmu z půjček. 
  

 (3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže příjemce úroků, který má 
bydliště či sídlo v jednom smluvním státě, má v druhém smluvním státě, ve kterém mají 
úroky zdroj, stálou provozovnu a jestliže pohledávky, ze kterých jsou úroky placeny, 
skutečně patří k této stálé provozovně. V takovém případě se použijí ustanovení článku 
7. 

  

 (4) Jestliže částka placených úroků, posuzováno se zřetelem k pohledávce, ze 
které jsou placeny, přesahuje v důsledku zvláštních vztahů existujících mezi dlužníkem 
a věřitelem nebo mezi oběma a třetí osobou částku, kterou by byl smluvil dlužník s 
věřitelem, kdyby nebylo takových vztahů, použijí se ustanovení tohoto článku jen na 
tuto naposledy zmíněnou částku. Částka úroků, která ji přesahuje, může být v tomto 
případě zdaněna podle právních předpisů každého smluvního státu a podle jiných 
ustanovení této smlouvy. 
  

Čl.12 

Licenční poplatky 

 

 (1) Licenční poplatky mající zdroj v jednom smluvním státě a placené osobě, 
která má bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto 
druhém státě. 
  

 (2) Tyto licenční poplatky mohou však být zdaněny ve smluvním státě, ve 
kterém je jejich zdroj, a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak daň nesmí 
překročit 5 % hrubé částky licenčních poplatků. 
  

 (3) Výraz "licenční poplatky" použitý v tomto článku označuje platy jakéhokoli 
druhu, placené za užití nebo za právo na užití autorských práv k dílu literárnímu, 
uměleckému nebo vědeckému včetně kinematografických filmů, patentů, ochranných 
známek, návrhů nebo modelů, plánů, tajných vzorců nebo postup, nebo za užití nebo za 
právo na užití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení nebo za informace, 
které se vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti průmyslové, obchodní nebo vědecké. 
  

 (4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže příjemce licenčních poplatků 
mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě má v druhém smluvním státě, ve 
kterém mají licenční poplatky zdroj, stálou provozovnu a jestliže práva nebo majetkové 
hodnoty, za které jsou licenční poplatky placeny, skutečně patří k této stálé provozovně. 
V takovém případě se použijí ustanovení článku 7. 
  

 (5) Jestliže částka placených licenčních poplatků, posuzováno se zřetelem k 
plnění, za které jsou placeny, přesahuje v důsledku zvláštních vztahů existujících mezi 
dlužníkem a věřitelem, nebo mezi oběma a třetí osobou částku, kterou by byl smluvil 
dlužník s věřitelem, kdyby nebylo takových vztahů, použijí se ustanovení tohoto článku 



 

 

jen na tuto naposledy zmíněnou částku. Částka platů, která ji přesahuje, může být v 
tomto případě zdaněna podle právních předpisů každého smluvního státu a podle jiných 
ustanovení této smlouvy. 
  

Čl.13 

Zisky ze zcizení majetku 

 

 (1) Zisky ze zcizení nemovitého majetku ve smyslu článku 6 mohou být zdaněny 
ve smluvním státě, ve kterém je takový majetek umístěn. 
  

 (2) Zisky ze zcizení movitého majetku, který je provozním majetkem stálé 
provozovny, kterou má podnik jednoho smluvního státu v druhém smluvním státě, nebo 
movitého majetku příslušejícího ke stálé základně, kterou osoba mající bydliště v 
jednom smluvním státě má v druhém smluvním státě za účelem výkonu nezávislého 
povolání, včetně takových zisků docílených ze zcizení takové stálé provozovny 
(samotné nebo spolu s celým podnikem) nebo takové stálé základny, mohou být 
zdaněny v tomto druhém státě. Avšak zisky ze zcizení movitého majetku uvedeného v 
článku 22 odstavec 3 mohou být zdaněny jen ve smluvním státě, ve kterém může být 
takový movitý majetek zdaněn podle ustanovení zmíněného článku. 
  

 (3) Zisky, ze zcizení podílů na společnosti mající sídlo v jednom smluvním státě 
mohou být zdaněny v tomto státě. 
  

 (4) Zisky ze zcizení majetku, který není uveden v odstavcích 1, 2 a 3 mohou být 
zdaněny jen ve smluvním státě, ve kterém má zcizitel bydliště či sídlo. 
  

Čl.14 

Nezávislá povolání 
 

 (1) Příjem, který osoba mající bydliště v jednom smluvním státě pobírá ze 
svobodného povolání nebo jiné nezávislé činnosti podobné povahy, může být zdaněn 
jen v tomto státě, pokud tato osoba nemá pravidelně k dispozici v druhém smluvním 
státě stálou základnu k výkonu své činnosti. Jestliže má takovou stálou "základnu", 
může být příjem zdaněn ve druhém státě, avšak pouze v rozsahu, v jakém jej lze přičíst 
této stálé základně. 
  

 (2) Výraz "svobodné povolání" zahrnuje obzvláště nezávislé činnosti vědecké, 
literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelské, jakož i nezávislé činnosti lékařů, 
právníků, inženýrů, architektů a zubních lékařů. 
  

Čl.15 

Zaměstnání 
  

 (1) Platy, mzdy a jiné podobné odměny, které fyzická osoba mající bydliště v 
jednom smluvním státě pobírá z důvodu zaměstnání, mohou být s výhradou ustanovení 
článků 16 až 20 zdaněny jen v tomto státě, pokud zaměstnání není vykonáváno v 

druhém smluvním státě. Je-li tam zaměstnání vykonáváno, mohou být odměny přijaté 
za ně zdaněny v tomto druhém státě. 



 

 

  

 (2) Odměny, které fyzická osoba mající bydliště v jednom smluvním státě pobírá 
z důvodu zaměstnání vykonávaného v druhém smluvním státě, mohou být bez ohledu 
na ustanovení odstavce 1 zdaněny jen v prvně zmíněném státě, jestliže 

a) příjemce se nezdržuje v druhém státě během příslušného kalendářního roku déle než 
183 dnů, 
  

b) odměny jsou vypláceny osobou nebo za osobu, která nemá bydliště či sídlo v tomto 
druhém státě, a 

  

c) odměny nejdou k tíži stálé provozovně, kterou má osoba, která odměny platí, v tomto 
druhém státě. 
  

 (3) Nehledě na předchozí ustanovení tohoto článku, mohou být odměny pobírané 
z důvodu zaměstnání vykonávaného na palubě námořní lodi nebo letadla v mezinárodní 
dopravě nebo na palubě člunu používaného ve vnitrozemské plavbě zdaněny ve 
smluvním státě, ve kterém je místo skutečného vedení podniku. 
  

Čl.16 

Tantiemy 

  

 Odměny členů dozorčí a správní rady a podobné platy, které osoba mající 
bydliště v jednom smluvním státě pobírá jako člen dozorčí nebo správní rady 
společnosti, která má sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto 
druhém státě. 
  

Čl.17 

Umělci a sportovci 
 

 (1) Příjem, který pobírají umělci z povolání, jako divadelní, filmoví, rozhlasoví 
nebo televizní umělci a hudebníci jakož i sportovci z této své osobní činnosti, může být 
bez ohledu na ustanovení článků 14 a 15 zdaněn ve smluvním státě, ve kterém jsou tyto 
činnosti vykonávány. 
  

 (2) Jestliže příjem z této osobní činnosti umělce nebo sportovce nepřipadá 
umělci nebo sportovci samotnému, nýbrž jiné osobě, může být příjem bez ohledu na 
ustanovení článků 7, 14 a 15 zdaněn ve státě, ve kterém se vykonává činnost umělce 
nebo sportovce. 

  

 (3) Příjem uvedený v odstavcích 1 a 2 nemůže být odchylně od ustanovení 
těchto odstavců zdaněn ve státě, ve kterém se vykonává činnost umělce nebo sportovce, 
jestliže umělec nebo sportovec vystupuje v rámci kulturního výměny dohodnuté mezi 
vládami smluvních států. 
  

Čl.18 

Veřejné funkce 

 

 (1) Platy včetně penzí, které jsou vypláceny některým smluvním státem nebo 



 

 

územní korporací tohoto státu přímo nebo z fondu zřízeného tímto státem nebo touto 
územní korporací fyzické osobě za služby prokázané tomuto státu nebo této územní 
korporaci při výkonu veřejných funkcí, mohou být zdaněny v tomto státě. Toto 
ustanovení se však nepoužije, jestliže se odměny vyplácejí osobám, které mají v druhém 
státě stálé bydliště. 
  

 (2) Na platy nebo penze za služby, které byly prokázány v souvislosti s obchodní 
nebo průmyslovou činností smluvního státu nebo jeho územní korporace, se použijí 
ustanovení článků 15, 16 a 19. 
  

Čl.19 

Penze 

  

 Penze a podobné platy poukazované z důvodu dřívějšího zaměstnání osobě, 
která má bydliště v některém smluvním státě, podléhají s výhradou ustanovení článku 
18 odstavec 1 zdanění pouze v tomto státě. 
  

Čl.20 

Učitelé, studenti a jiné osoby, které získávají vzdělání 
 

 (1) Vysokoškolští a jiní učitelé, kteří mají v jednom smluvním státě bydliště, 
nebo měli v jednom smluvním státě bydliště bezprostředně před tím, než se odebrali do 
druhého smluvního státu, aby tam nejdéle po dobu dvou roků pokračovali ve studiu 
nebo výzkumu nebo aby tam vyučovali na uznávané univerzitě, vysoké škole nebo na 
jiném podobném ústavu, který nesleduje výdělečné cíle, nebudou v tomto druhém státě 
podrobeni dani z odměn za tuto práci, pokud pobírají tyto odměny z míst mimo tento 
druhý stát. 
  

 (2) Jestliže fyzická osoba má bydliště v jednom smluvním státě bezprostředně 
před tím, než odejde do druhého smluvního státu, a jestliže se v tomto druhém státě 
zdržuje přechodně pouze jako studen na univerzitě, vysoké nebo jiné škole nebo na 
podobném vzdělávacím ústavu tohoto druhého státu nebo jako učeň (ve Spolkové 
republice Německa také jako volontér nebo praktikant), je osvobozena ode dne svého 
prvního příchodu do druhého státu v souvislosti s tímto pobytem od daně tohoto 
druhého státu ze všech úhrad z míst mimo tento druhý stát, určených na její výživu, 
výchovu nebo vzdělání. 
  

 (3) Jestliže fyzická osoba má bydliště v jednom smluvním státě bezprostředně 
před tím, než odejde do druhého smluvního státu, a jestliže se přechodně zdržuje v 
tomto druhém státě pouze za účelem studia, výzkumu nebo vzdělání jako příjemce 
podpory, příspěvku na výživu nebo stipendia vědecké, vychovatelské, náboženské nebo 
dobročinné organizace, je nejdéle po dobu dvou roků ode dne svého prvního příchodu 
osvobozena v tomto druhém státě v souvislosti s tímto pobytem od daně tohoto druhého 
státu: 
a) z této podpory, příspěvku na výživu nebo stipendia a 

  

b) ze všech úhrad z míst mimo tento druhý stát určených na její výživu, výchovu nebo 
vzdělání.  



 

 

Čl.21 

Příjmy výslovně neuvedené 

 

 Příjmy osob mající bydliště či sídlo v některém smluvním státě, které nejsou 
výslovně uvedeny v předchozích článcích, mohou být zdaněny jen v tomto státě. 
  

Čl.22 

Majetek 

  

 (1) Nemovitý majetek ve smyslu článku 6 odstavec 2 může být zdaněn ve 
smluvním státě, ve kterém je takový majetek umístěn. 
  

 (2) Movitý majetek, který je provozním majetkem stálé provozovny podniku 
nebo přísluší ke stálé základně, která slouží k výkonu svobodného povolání, může být 
zdaněn ve smluvním státě, ve kterém je umístěna stálá provozovna nebo stálá základna. 
  

 (3) Námořní lodi a letadla používané v mezinárodní dopravě a čluny používané 
ve vnitrozemské plavbě, jakož i movitosti sloužící k provozování takových lodí, člunů a 
letadel mohou být zdaněny jen ve smluvním státě, ve kterém je umístěno skutečné 
vedení podniku. 
  

 (4) Všechny ostatní části majetku osoby mající bydliště či sídlo v některém 
smluvním státě mohou být zdaněny jen v tomto státě. 
  

Čl.23 

Vyloučení dvojího zdanění 
 

 (1) Osobě, která má bydliště či sídlo ve Spolkové republice Německa, se daň 
stanoví takto: 
a) Pokud se nepoužije ustanovení písmene b), vyjmou se příjmy ze zdrojů v 
Československé socialistické republice a majetkové hodnoty ležící v Československé 
socialistické republice, které mohou být podle této smlouvy zdaněny v Československé 
socialistické republice, ze základu pro vyměření daně Spolkové republiky Německa. 
Spolková republika Německa však vezme ohled na takto vyňaté příjmy a majetkové 
hodnoty při stanovení daňové sazby. Na dividendy se první věta použije jen tehdy, 
jestliže dividendy jsou vypláceny kapitálové společnosti mající sídlo ve Spolkové 

republice Německa společností mající sídlo v Československé socialistické republice a 
jestliže alespoň 25 % podílů této společnosti spojených s hlasovacím právem patří prvně 
zmíněné společnosti. Ze základu pro vyměření daně Spolkové republiky Německa se 
rovněž vyjmou účasti, jejichž dividendy se vyjímají z daňového základu podle 
předchozí věty nebo by se měly ze základu daně vyjmout při výplatě. 
  

b) Daň, která se platí podle právních předpisů Československé socialistické republiky a 
v souladu s touto smlouvou z dále uvedených příjmů ze zdrojů v Československé 
socialistické republice, se započte na daň vybíranou z těchto příjmů ve Spolkové 
republice Německa podle daňových předpisů Spolkové republiky Německa o započítání 
zahraničních daní: 
1. z dividend, které nespadají pod ustanovení písmene a), 



 

 

2. z licenčních poplatků ve smyslu článku 12, 
3. z příjmů ve smyslu článku 13 odstavce 3, 
4. z příjmů ve smyslu článku 16, 
5. z příjmů ve smyslu článku 17. 
  

c) Ustanovení písmene a) se vztahuje na zisky, které mohou být přičteny stálé 
provozovně umístěné v Československé socialistické republice, a na majetek, který je 
provozním majetkem takové stálé provozovny, jakož i na dividendy, které jsou 
vypláceny společností mající sídlo v Československé socialistické republice, a na účast 
na takové společnosti jen tehdy, jestliže stálá provozovna nebo společnost, na niž je 
účast, pobírá své příjmy výhradně nebo téměř výhradně z dále uvedených činností 
vykonávaných v Československé socialistické republice: z výroby nebo prodeje zboží, 
technických služeb nebo bankovních, případně pojišťovacích obchodů. Jestliže nejsou 
tyto předpoklady splněny, použijí se ustanovení uvedená pod písmenem b). Také při 
zdanění majetku se daň vybraná ve shodně s touto smlouvou v Československé 
socialistické republice z majetkových hodnot umístěných v Československé 
socialistické republice započte na daň vybíranou ve Spolkové republice Německa podle 
daňových předpisů Spolkové republiky Německa o započtení zahraničních daní. 
  

 (2) Osobě, která má bydliště či sídlo v Československé socialistické republice, se 
daň stanoví takto: 
a) Příjmy pocházející ze Spolkové republiky Německa - s výjimkou příjmů spadajících 
pod ustanovení písmene b) - a majetkové hodnoty umístěné ve Spolkové republice 
Německa, které mohou být zdaněny podle této smlouvy ve Spolkové republice 
Německa, se v Československé socialistické republice vyjímají ze zdanění. 
Československá socialistická republika však může při stanovení daně z ostatního příjmu 
nebo z ostatního majetku této osoby použít sazbu daně, která by se použila, kdyby 
příslušný příjem nebo příslušný majetek nebyl ze zdanění vyňat. 
  

b) Při vyměřování československých daní se do daňového základu zahrnou příjmy ze 
Spolkové republiky Německa, které podle článků 10, 12, 13 odstavce 3, 16 a 17 mohou 

být zdaněny ve Spolkové republice Německa. Daň zaplacená ve Spolkové republice 
Německa podle článků 10, 12, 13 odstavce 3, 16 a 17 se započte na daň vybíranou v 
Československé socialistické republice z těchto příjmů. Částka, která se započte, však 
nemůže překročit takovou část daně vypočtené před započtením, která poměrně připadá 
na tyto příjmy podléhající zdanění ve Spolkové republice Německa. 
  

Čl.24 

Zásada rovného nakládání 
 

 (1) Smluvní stát nesmí uložit osobám, které mají v druhém smluvním státě 
bydliště či sídlo, žádné daně, které by neuložil osobám, které mají bydliště či sídlo v 
třetím státě, s nímž neuzavřel smlouvu o zamezení dvojího zdanění. 
  

 (2) Zdanění stálé provozovny, kterou podnik jednoho smluvního státu má v 
druhém smluvním státě, se neprovede v tomto druhém státě způsobem méně příznivým 
než zdanění podniků tohoto druhého státu, které vykonávají tutéž činnost. 
 Toto ustanovení nebude vykládáno jako závazek jednoho smluvního státu, aby 



 

 

přiznal osobám majícím bydliště v druhém smluvním státě daňová osvobození, úlevy a 
snížení daně z důvodů osobního stavu nebo povinností k rodině nebo z jiných osobních 
důvodů, které přiznává osobám, které na jeho území mají bydliště 

  

 . 

 

 (3) Podniky jednoho smluvního státu, jejichž jmění je zcela nebo zčásti, přímo 
nebo nepřímo vlastněno nebo kontrolováno osobou nebo osobami majícími bydliště či 
sídlo v druhém smluvním státě, nesmí být podrobeny v prvně zmíněném smluvním státě 
žádnému zdanění nebo povinnostem s ním spojeným, které by byly jiné nebo tíživější 
než zdanění a s ním spojené povinnosti, kterým jsou nebo mohou být podrobeny jiné 
podobné podniky tohoto prvně zmíněného státu. 
  

 (4) Výraz "zdanění" označuje v tomto článku daně jakéhokoli druhu a 
pojmenování. 
  

Čl.25 

Řešení případů cestou dohody 

 

 (1) Jestliže se osoba mající bydliště či sídlo v některém smluvním státě domnívá, 
že opatření učiněná jedním nebo oběma smluvními státy přivodila nebo přivodí pro ni 
zdanění, které není v souladu s touto smlouvou, může nezávisle na opravných 

prostředcích, které poskytuje vnitrostátní zákonodárství těchto států, předložit svůj 
případ příslušnému úřadu smluvního státu, ve kterém má bydliště či sídlo. 
  

 (2) Jestliže bude příslušný úřad považovat námitku za oprávněnou a nebude-li 

sám s to najít uspokojivé řešení, bude se snažit, aby otázku upravil dohodou s 
příslušným úřadem druhého smluvního státu tak, aby se vyloučilo zdanění, které není ve 
shodně s touto smlouvou. 
  

 (3) Příslušné úřady smluvních států se budou snažit vyřešit vzájemnou dohodou 

obtíže nebo pochybnosti, které mohou vzniknout při výkladu nebo aplikaci této 
smlouvy. Mohou se také vzájemně poradit za účelem vyloučení dvojího zdanění v 
případech, které nejsou upraveny touto smlouvou. 
  

 (4) Příslušné úřady smluvních států mohou vejít v přímý styk za účelem aplikace 
této smlouvy. 
  

Čl.26 

Výměna informací 
 

 (1) Příslušné úřady smluvních států si budou vzájemně vyměňovat informace 
nutné pro provádění této smlouvy. Všechny informace takto vyměněné musí být 
udržovány v tajnosti a mohou být sděleny jen osobám nebo úřadům pověřeným 
vyměřováním a vybíráním daní, které jsou předmětem této smlouvy. 
  

 (2) Ustanovení odstavce 1 nebudou v žádném případě vykládána tak, že ukládají 
jednomu ze smluvních států povinnost: 



 

 

a) provést administrativní opatření, která by byla v rozporu s právními předpisy nebo 
správní praxí tohoto nebo druhého smluvního státu; 
  

b) sdělit údaje, které by nemohly být dosaženy na základě platných právních předpisů 
nebo v normálním administrativním řízení tohoto nebo druhého smluvního státu; 
  

c) poskytnout informace, které by odhalily obchodní, podnikové nebo pracovní 
tajemství nebo obchodní jednání, nebo jejichž sdělení by bylo v rozporu s veřejným 
pořádkem. 
  

Čl.27 

Členové diplomatických misí a konzulárních úřadů 

 

 Tato smlouva se nedotýká daňových výsad, které přísluší členům 
diplomatických misí a konzulárních úřadů podle obecných pravidel mezinárodního 
práva nebo na základě zvláštních dohod. 
  

Čl.28 

Doložka o Berlínu (Západním) 
 

 Podle Čtyřstranné dohody z 3. září 1971 se tato smlouva v souladu se 

stanovenými procedurami rozšiřuje na Berlín (Západní). 
  

Čl.29 

Nabytí platnosti 
 

 (1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v 
Bonnu co nejdříve. 
  

 (2) Tato smlouva nabude platnosti třicátý den po výměně ratifikačních listin a 
bude se v obou smluvních státech aplikovat: 
a) na daně, které se vybírají za zdaňovací období, které následuje po roce, ve kterém 
smlouva nabyla platnosti, a za další zdaňovací období, 
  

b) na daně vybírané srážkou z výnosů placených po 31. prosinci roku, ve kterém 
smlouva nabyla platnosti. 

  

Čl.30 

Výpověď 

  

 Tato smlouva se sjednává na neurčitou dobu, avšak kterýkoli ze smluvních států 
ji může vypovědět písemně diplomatickou cestou vždy do 30. června kalendářního roku 
následujícího po uplynutí pěti let od konce kalendářního roku, ve kterém smlouva 
nabyla platnosti. V takovém případě se smlouva v obou státech již nepoužije: 
a) na daně, které se vybírají za daňový rok, který následuje po daňovém roce, ve kterém 
byla dána výpověď, a za následující daňové roky, 
  

b) na daně vybírané srážkou z výnosů placených po 31. prosinci roku, ve kterém byla 



 

 

dána výpověď. 
  

 Dáno v Praze dne 19. prosince 1980 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku 
českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

 

Za Československou socialistickou 

 

republiku: 

Ing. Bohuslav Chňoupek v.r. 
 

Za Spolkovou republiku Německa: 
 

Hans Dietrich Genscher v.r. 

 


