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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou  

a Kyperskou republikou. Zaměřuje se na oblast zdaňování příjmů fyzických osob. 

Najdeme v ní popis historického vývoje dvojího zdanění a základní pojmy pouţívané 

v oblasti mezinárodního zdanění. Objasněny jsou i způsoby vybírání daně od osob, 

které nejsou rezidenty České republiky. Závěrem teoretické části jsou vysvětleny 

metody zamezení dvojího zdanění. V praktické části je uveden příklad rezidenta České 

republiky, který má příjmy jak z České tak i Kyperské republice. 

 

Annotation 

This bachelor´s thesis convention for avoidance of double taxation between the Czech 

Republic and the Cypriot Republic and focuses on the taxation of natural persons 

incomes. It covers the double taxation history and the basic concepts used in the 

international taxation sphere. Also, methods of tax collection from persons who are not 

residents of the Czech Republic are clarified. The end of the theoretical part of the 

thesis explains methods of double taxation prevention. The practical part introduces the 

case of the resident of Czech Republic who has income both in the Czech Republic and 

in the Cypriot Republic. 
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1 Úvod 

 

Ve 20. stoletím, jeho druhé polovině, se začíná hovořit o světové globalizaci. Ta se 

projevuje ve většině lidských aktivit, především v ekonomice. Jednotlivé státy zjistily, 

ţe je výhodnější, kdyţ určité obory „přenechají“ podnikům z jiných zemí. Tyto státy 

začaly svůj trh otevírat zahraničním společnostem. Ty podnikají ve více zemích  

a musejí danit své příjmy, jak ve státech odkud příjmy plynou, tak ve státě sídla 

společnosti. To je forma dnešního dvojího zdanění. Státy to vnímaly jako překáţku  

v mezinárodním podnikání, proto mezi sebou postupně uzavíraly daňové smlouvy, které 

mají zabránit, příp. omezit dvojí zdanění. Jednotlivé mezinárodní podniky jsou dnes 

často v daném oboru majoritními a to ve většině států Evropy. Do budoucna si myslím, 

ţe význam těchto smluv dále poroste a to z důvodu pokračujícího fúzování společností 

do nadnárodních korporací. 

 

V současné době, kdy je moţné pohybovat se po Evropské unii svobodně (bez kontrol), 

se význam smluv ještě zvýšil. To podporuje práci v zahraničí. Dnes můţe občan ČR 

pracovat bez problémů na 13 z 15 pracovních trhů starých členských států. Pouze 

Německo a Rakousko vyuţívá maximální moţné výjimky sedmi let od vstupu nových 

členských států. Toto omezení skončí jiţ v roce 2011 a bude moţné i pro občany ČR 

pracovat v těchto státech. Některé státy nemají odborníky na vrcholový management, 

takţe je normální, ţe v určitých státech řídí pobočky cizinci. Kromě odborníků  

do zahraničí odchází pracovat i „obyčejná“ pracovní síla. Hlavní motivací této skupiny 

je vyšší mzdové ohodnocení neţ ve státě rezidence. Předpokládám, ţe pohyb osob  

po světě bude vzrůstat, především z důvodu snadnějšího a rychlejšího cestování. 
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1.1 Cíle práce 

 

Cílem mé bakalářské práce je vysvětlit základními pojmy, které jsou na poli 

mezinárodního zdanění standardně pouţívané. Pokud však daníme pouze příjmy 

z tuzemska, tyto pojmy nepouţíváme. Popíši také, jak mezi sebou státy obchodují, 

případně jak jsou ekonomicky provázány. Hlavním cílem je navrhnout kroky vedoucí  

k optimalizaci daňového břemene poplatníka plynoucího z příjmů v České a Kyperské 

republice. Na závěr vyplním daňové přiznání poplatníka k příkladu, který je uveden 

v praktické části. 

 

 

1.2 Použité metody 

 

Při zpracování jsem pouţil zejména následujících metod: 

– abstrakci, která nebere v úvahu nepodstatné vlastnosti a vztahy. Tuto metodu 

pouţiji především v teoretické části. Nebudu zkoumat detaily, které se vyskytují 

ve výjimečných případech, ale zaměřím se na aspekty relevantní  

pro mezinárodní zdanění. 

– indukci, která vysvětluje přechod od jednotlivých faktů k obecným poznatkům. 

Tuto metodu pouţívám v kapitole mezinárodního zdanění, kde rozeberu 

jednotlivé body danění a popíši postup podle smlouvy. 

– analýzu a syntézu, pouţité zejména v praktické části. Analýza rozděluje 

zkoumaný proces celku na jednotlivé části (příjmy). Umoţňuje poznat podstatu 

kaţdé části a správně určit, co s kaţdým druhem části učinit. Syntéza spojuje 

jednotlivé části celku. (7) 
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2 Mezinárodní zdanění příjmů 

 

Daňové povinnosti poplatníků jsou stanoveny ve většině států  zákony. V České 

republice (dále jen ČR) se jedná např. o zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen 

ZDP) nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH).  

Podle čl. 10 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen Ústava 

ČR) a § 37 ZDP mají však aplikační přednost mezinárodní daňové smlouvy. O dvojím 

zdanění mluvíme, kdyţ předmět daně je více neţ jednou podroben dani stejného  

nebo obdobného charakteru.  Pokud však stejný předmět daně podrobíme dvěma 

odlišným daním (v ČR např. úplatný převod nemovitosti, který byl před prodejem 

v obchodním majetku), o dvojí zdanění se nejedná. Dvojí zdanění můţeme členit na dva 

typy; a to vnitrostátní a mezinárodní.  

 

Vnitrostátní dvojí zdanění vzniká pouze na území jednoho státu v rámci jeho daňové 

soustavy.  Příkladem tohoto zdanění v ČR je výplata podílu na zisku české společnosti. 

Tento podíl je ze zisku zdaněného daní z příjmů právnických osob (dále jen DPPO). 

V případě vyplacení fyzické osobě (dále jen FO) je nutné tento příjem znovu zdanit daní 

z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO), v případě vyplacení právnické osobě (dále 

jen PO) je touto daní opět DPPO společnosti. 

 

Mezinárodní dvojí zdanění vzniká v případech, kdy poplatník, rezident jednoho státu, 

pobírá příjmy, které plynou z jiného státu. Stát, kde je poplatník rezidentem, bude chtít 

tento příjem zdanit z titulu rezidence. Druhý stát z toho důvodu, ţe zdroj příjmu se 

nachází na jeho území. Podobná situace můţe nastat, kdyţ si oba státy nárokují,  

ţe poplatník je jejich rezidentem, případně kdyţ na příjmy téţe osoby pohlíţí daňové 

zákony dvou nebo více států jinak. (8) 

 

Bude-li mít FO příp. PO obchodní aktivity ve více neţ jednom státě, reálně existuje 

moţnost dvojího zdanění. Nastane situace, ţe příjmy budou zdaňovány, jak v zemi 

rezidence poplatníka, tak i v zemi, kde provozuje svou podnikatelskou činnost. Dá se 

očekávat, ţe poplatník buď své aktivity v dané zemi omezí, případně ukončí, nebo bude 

hledat cesty jak dvojí zdanění „obejít“. Tyto cesty však nemusí být vţdy v souladu 
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s daňovými zákony. S postupnou globalizací světové ekonomiky se rychle rozšířila 

snaha o co nejrychlejší vyřešení problematiky dvojího zdanění. Základní formu  

pro vyjednávání smluv mezi státy dnes tvoří dvě vzorové konvence. První z nich je 

„Vzorová smlouva OECD v oboru daní z příjmů a majetku“ (OECD Model Tax 

Convention on Income and Capital), která upravuje vztahy především mezi vyspělými 

zeměmi. Druhou je Vzorová smlouva OSN (United Nations Model Double Taxation 

Convention between Developed and Developing Countries), která upravuje vztahy mezi 

vyspělými a rozvojovými zeměmi. (8) 

 

Opatření k zamezení dvojího zdanění 

 

K tomu, aby se sníţila moţnost dvojího zdanění, byla jiţ realizována mnohá opatření. 

Tato opatření mohou být vnitrostátní, dvoustranná a mnohostranná. 

 

Mnoho zemí uplatňuje jako vnitrostátní opatření svůj vlastní zákon, kterým odstraňují 

dvojí zdanění tím, ţe rezidentům umoţní od zjištěné daňové povinnosti odečíst daň, 

kterou ze svých příjmů (zisků) zaplatili v jiném státě, pokud tyto příjmy jiţ byly 

dostatečně zdaněny.  

 

Dvoustranná opatření hrají nejdůleţitější roli a pouţívají se nejčastěji. Důvodem 

častého výskytu je, ţe mezi státy jsou různé vztahy a podle toho také mají smlouvy  

a dohody různé modifikace. Nejvíce se vyskytují dvoustranné smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a majetku. O významu těchto smluv vypovídá  

i počet platných v ČR. V roce 1993 jsme měli smlouvy s 20 státy, k 1. 1. 2010 to bylo 

jiţ 77. S dalšími státy jsou smlouvy v jednání (Bosna a Hercegovina). Tato jednání 

zpravidla trvají 3-5 let. (4), (8) 

 

Ani přijatá dvoustranná opatření však nejsou bez nedostatků. Některé státy totiţ pohlíţí 

na mezinárodní činnost pouze na základě dvoustranných dohod. V případě,  

ţe nadnárodní společnost provádí svou činnost ve více státech, bude problém pouţití 

dvoustranné dohody. Daňové úřady mohou mít nedostatek potřebných podkladů. Pokud 

úřady nebudou moci vzít v úvahu další činnosti dané nadnárodní společnosti, které se 
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nacházejí mimo jejich právní dosah, nebudou asi schopny dosáhnout rozumného  

a objektivního řešení.  

 

V oblasti mnohostranných opatření vydala EU několik direktiv, které jsou zaměřeny 

na vyrovnání podmínek a odstranění problémů vznikajících zdaněním mezinárodních 

operací. Příkladem takovýchto direktiv je Směrnice Rady č. 90/434/EHS, o jednotném 

systému zdaňování při fúzích, rozdělení, převodech majetku a výměně akcií ve vztahu 

ke společnostem rozdílných členských států, nebo Směrnice Rady č. 90/435/EHS,  

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. (8) 

 

V rámci EU dosáhla standardizace nepřímých daní - tedy DPH a spotřebních daní - 

poměrně vysoké úrovně. Pozornost se nyní přemisťuje k otázce harmonizace přímých 

daní, kde doposud platí princip subsidiarity. Podle tohoto principu se přímé daně řídí 

legislativou jednotlivých členských zemí. V EU můţeme najít 27 rozdílných daňových 

systémů, coţ společnostem podnikajícím ve více členských státech nevyhovuje 

z důvodu administrativní náročnosti a s tím spojenými vyššími náklady. Pro malé 

podniky je to hlavní příčina nevstoupení na cizí trh. Současná snaha Evropské komise 

sjednotit daňové systémy v rámci unie se nesetkává s pozitivním vnímáním členských 

států. Důvodem je, ţe povaţují tento zásah za ohroţení národní suverenity.  

 

V poslední době je také moţné sledovat odklon od procesu evropské integrace směrem 

k prosazování svých vlastních daňových systémů mezi jednotlivé státy. Tím vzniká jistá 

soutěţivost, daňová konkurence s sebou nese i pozitivní dopady na hospodářský 

výsledek země, pozvolné vyrovnávání daňového břemene, zesílení rozpočtové 

disciplíny, ale i rychlejší realizaci některých fiskálních reforem jednotlivých členských 

států EU. Některé menší nebo reformně orientované země získávají prospěch ze sníţení 

daní, coţ pomáhá přílivu zahraničního kapitálu. Nejúspěšnějším státem v této „daňové 

soutěţi“ je Irsko, které díky nízké sazbě daně přilákalo velké mnoţství zahraničních 

investic. Nové členské země se snaţí tento model zopakovat a nalákat zahraniční 

investory na sazby daně, které jsou niţší neţ ve starých členských státech EU. (8) 
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2.1 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 

Mezinárodní smlouvy jsou jedním z prvků mezinárodního práva, proto se řídí zásadami 

a principy, které jsou zakotveny ve vyhlášce č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě  

o smluvním právu. (8) Princip dodrţování daňových smluv je zakotven i v § 37 ZDP, 

který říká „Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.…“.  

 

Základní rámec smluv o zamezení dvojího zdanění 

 

Vzorová smlouva OECD, která je nejvýznamnějším dokumentem OECD v daňové 

oblasti představuje, společně s Komentářem k této smlouvě, podrobný návod jak takové 

smlouvy sjednávat. Uplatňuje se i v interpretaci jednotlivých článků smluv. Podle 

doporučení Rady OECD je vhodné, aby při uzavírání nových, příp. novelizaci 

stávajících smluv, postupovaly státy podle Vzorové smlouvy a interpretovaly ji podle 

Komentáře s přihlédnutím k oficiálně vzneseným výhradám a poznámkám, které vznesli 

jednotliví členové. Jako oficiální výhradu lze uvést příklad výhrady ČR k čl. 5 - stálá 

provozovna. Stejně jako Vzorová smlouva, tak i Komentář k ní se neustále vyvíjejí  

a novelizují, podle potřeb mezinárodní daňové praxe.  

 

Při uzavírání smluv se vychází z daňových zákonů jednotlivých států s nutnou 

modifikací ve vztahu k subjektům druhého státu. Mezinárodní smlouvy sice mají vyšší 

právní sílu neţ daňové zákony, ale nikdy nemohou stanovit daňovou povinnost vyšší, 

neţ stanovuje vnitrostátní daňový zákon. Nemohou stanovit ani „novou“ daň, která se 

vnitrostátně nevybírá ani v případě, ţe v dané smlouvě je tato daň zakomponována. 

Příkladem je zdanění příjmů plynoucích ze smluv o finančním pronájmu s následnou 

koupí najaté věci. Podle většiny smluv uzavřených Českou republikou je daný příjem 

povaţován za právo na uţívání věci. Jako takový můţe být zdaněn ve výši 5 %, 10 % 

nebo i více, podle smluv. V tomto případě je však relevantní znění příslušného 

ustanovení ZDP, neboť podle znění platného do konce roku 2007 byla daň 1 %,  

a od roku 2008 5 %. Díky tomu se do konce roku 2007 aplikovalo pouze 1 %,  

od roku 2008 5 %, i kdyţ smlouvy stanovují vyšší zdanění. (8) 
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Výměna informací mezi daňovými orgány smluvních států 

 

Ani mezinárodní smlouvy však nejsou dokonalé. Největší nevýhodou, kterou mají,  

je reakce na stále se měnící daňové zákony zainteresovaných států tak, aby bylo jisté,  

ţe příjem bude zdaněn. Z důvodu těchto změn v daňových zákonech jednotlivých států 

můţe část zisku, nebo dokonce i celý zisk, zůstat nezdaněn. Prostřednictvím smluv se, 

kromě zamezení dvojího zdanění, státy snaţí, aby veškerý zisk zachytila alespoň jedna 

z daňových sítí smluvních států. 

  

Jedním z nástrojů slouţících k vzájemné informovanosti daňových úřadů je výměna 

informací mezi smluvními státy. Toto je ve většině států zakotveno ve vnitřním 

zákonodárství (u nás zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní). 

Nevýhodou je, ţe poskytování těchto informací se vztahuje pouze na daně, které jsou 

vyjmenované ve smlouvě (např. je-li ve smlouvě napsáno, ţe se týká pouze daní 

z příjmů a z majetku a jeden stát bude poţadovat informace o DPH, nemusí být jeho 

poţadavku druhým státem vyhověno). Výměnu informací můţeme dělit na tři základní 

skupiny: na doţádání, automatickou a spontánní. (8) 

 

 

2.2 Historie mezinárodního zdanění v České republice 

 

V ČR (resp. Československé republice) můţeme první stopy smluv o zamezení dvojího 

zdanění (dále jen SZDZ) najít jiţ v meziválečném období, kdy jsme měli uzavřené 

smlouvy s Rumunskem, Jugoslávií a Polskem. Po druhé světové válce a „vítězném 

únoru“, kdy získala moc Komunistická strana, nebyla hlavní priorita obchodovat se 

zahraničím. Proto ČR ţádné mezinárodní smlouvy neuzavírala. Změna nastala  

aţ počátkem sedmdesátých let pokusem o zvýšení konkurenceschopnosti naší 

ekonomiky, jejím částečným otevřením. Mezi prvními státy, které s ČR uzavřely SZDZ 

bylo Finsko, Francie a Nizozemí. Tyto smlouvy byly postavené na modelové smlouvě 

OECD (dále jen MS). Smlouvy postavené na modelu OSN byly uzavřeny s Nigérií, 

Kyprem nebo Srí Lankou. ČR také uzavřela dvě mnohostranné SZDZ mezi státy Rady 

vzájemné hospodářské pomoci. Do konce osmdesátých let byla aplikace smluv 
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sporadická aţ výjimečná z důvodu uzavřenosti tehdejší ekonomiky. Na počátku 

devadesátých let, však nastal problém: počet uzavřených smluv byl hodně malý a tím 

byl brzděn rozvoj trţní ekonomiky. Proto bylo třeba intenzivně jednat a tím postupně 

odstraňovat bariéry pro vzájemné investování. Všechny smlouvy uzavřené za doby 

existence Československa byly převzaty i pro oba nové státy (s tímto krokem musely 

souhlasit i smluvní státy).  

 

V současnosti ČR není vázána ţádnou z mnohostranných smluv. Nově uzavírané  

(či modifikované) smlouvy jsou sestavovány pouze podle modelu OECD. Nová 

smlouva vstoupí v platnost, aţ projde ratifikačním procesem a výměnou ratifikačních 

listin, kde si státy oznámí, ţe byly splněny poţadavky pro vstup smlouvy v platnost. 

Následuje publikace ve Sbírce mezinárodních smluv a platnost obvykle nastane prvním 

dnem následujícího kalendářního roku. Zajímavostí je i jazyková úprava smluv: bývá 

publikována v obou jazykových verzích smluvních států a anglicky, pro případ sporů. 

Někdy se smlouva uzavírá jen v angličtině a právně závazný je pouze anglický text.  

Ve Sbírce se publikuje český překlad (např. smlouvy s Tureckem a Norskem). (11) 

 

Vstupem ČR do EU nastaly změny vyplývající z tohoto členství. Unijní regulace 

umoţňuje svým rezidentům výhody při zdaňování dividend a úroků. Někdy dopadá 

právo EU na rezidenty nepřímo; např. při zajišťování daně nerezidentům členského 

státu (tomu se věnuji v kapitole 3.2). Právo ani členství v EU však ničím nenarušuje 

dosud uzavřené dvoustranné smlouvy. Harmonizace v oboru mezinárodního zdanění 

není v současnosti plánována. 

 

Výhrady ČR při sjednávání SZDZ 

 

Demokratickému přístupu u přípravy, podpisu a ratifikace SZDZ nelze po formální 

stránce nic vytknout. Spoluúčast odborníků a podnikatelů je při uzavírání smluv niţší 

neţ při tvorbě daňových zákonů, dopad je avšak stejný u obou. U nových smluv ČR jiţ 

nesjednává metodu vynětí příjmů (pro poplatníky výhodnější), ale metodu zápočtu daně 

(metody jsou objasněny v kapitole 3.4). (11) 
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Některá ustanovení MS zhodnotila ČR jako nevhodná. Vznesla proti nim oficiální 

výhradu jiţ při vstupu. U těchto výhrad má ČR sjednanou výjimku v uplatňování těchto 

ustanovení. Většina výhrad se týká zdaňování příjmů ve státě zdroje, coţ je proti smyslu 

MS. Přináší vyšší administrativní zátěţ, ale i sníţení právní jistoty poplatníků. Výhrady 

byly publikovány ve Finančních zpravodajích v letech 1996 a 2002.  

 

Hlavními výhradami jsou: 

 oprávnění vymezovat vznik stálé provozovny či stálé základny dobou poskytování 

sluţeb (časovým testem), 

 oprávnění nezačleňovat do smluv čl. 9 odst. 2, a bránit tak moţnosti 

„zrcadlových“ úprav základu daně v případě, ţe jej daňové orgány smluvních států 

zvyšují z důvodu zjištění nesprávně stanovených převodních cen, 

 oprávnění vymezovat v čl. 12 (licenční poplatky) reţim programového vybavení, 

 oprávnění zdaňovat v ČR v reţimu čl. 12 příjmy nerezidentů z poskytování 

průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení (movitých věcí).  

 

Další nesouhlas s MS můţeme nalézt i v domácím právu. Této moţnosti ČR vyuţívá  

a stanovuje si (ve svých daňových zákonech) další podmínky (např. nemoţnost přenést 

zápočet daně zaplacené v smluvním státě do jiného zdaňovacího období).  

Podle odborníků na mezinárodní zdanění, tento postup není v pořádku a je v rozporu se 

základními principy SZDZ (předpokládají se i soudní spory v této věci). (11) 

 

Význam komentářů k MS  

 

V závěru loňského roku byl poprvé publikován oficiální český překlad Komentářů  

k MS i její vlastní text. Poslední změny MS byly v roce 2000, kdy byl např. vypuštěn 

článek upravující příjmy z podnikání FO. Poslední vydání smlouvy a komentářů  

k ní jsou z roku 2005.  

 

Komentáře shrnují mnohaleté zkušenosti různých států s aplikací jednotlivých částí MS 

do vzájemných smluvních ujednání. Nemají právní podstatu, jsou jen výkladem  

o moţnostech. ČR není vázána těmito komentáři se řídit.  
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Pro výklad konkrétní SZDZ je však nutné přihlíţet ke znění komentářů platných 

(vydaných) ke dni jejího uzavření. Pozdější změny nelze aplikovat, protoţe by měnily 

daňové povinnosti subjektů. Zajištění komentářů platných v době uzavření smlouvy je 

obtíţné, ale pro poplatníky s mezinárodními příjmy nutné. (11) 

 

 

2.3 Základní pojmy 

 

Vymezení základních pojmů je velmi důleţité, zejména na začátku kaţdého daňového 

problému. 

 

Poplatník, plátce a předmět daně 

 

Poplatníkem daně podle § 6 odst. 2 zákona 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků (dále 

jen ZSDP): „je osoba, jejíž příjmy majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani.“. 

Plátcem podle výše uvedeného ustanovení: „je osoba, která pod vlastní majetkovou 

odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků“. Oba souhrnně 

označujeme jako daňové subjekty. Je nutná identifikace, co je předmětem daně.  

To určíme podle daňových zákonů, které specifikují, které příjmy jsou předmětem daně, 

které nejsou předmětem daně a které jsou od daně osvobozeny. Budeme se věnovat 

jen příjmům, které jsou předmětem daně. Tyto příjmy upravíme podle moţností, které 

připouští zákon příp. mezinárodní smlouvy. Po těchto úpravách dostaneme základ daně 

a stanovíme způsob zdanění tohoto základu. Základní a nejpouţívanější je procentní 

sazba, ale lze pouţit i daň na měrné jednotky, paušální daň, daň sjednanou nebo 

minimální.  

 

2.3.1 Rezident a nerezident 

 

Daňovým rezidentem je poplatník, který má vůči určitému státu daňovou povinnost 

neomezenou, jinak řečeno celosvětovou. Jinými slovy to znamená, ţe základ daně  

ve  státě rezidence je tvořen jak příjmy dosaţenými v tuzemsku, tak v zahraničí.  
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Daňovými rezidenty - FO -  jsou poplatníci definovaní v § 2 odst. 2 ZDP: „…kteří mají 

na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují…“. Pod slovem obvykle se skrývá 

časový test 183 dnů v kalendářním roce. Není podmínkou tento časový test splnit 

najednou, ale v úhrnu. U poplatníků z bezesmluvních států bývá problém: nemusí splnit 

podmínku časového testu, ale stačí si pronajmout byt za účelem trvalého bydlení.  

 

Za daňové rezidenty - PO - se povaţují podle § 17 odst. 3 ZDP: „Poplatníci, kteří mají 

na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa 

místa, ze kterého je poplatník řízen…“. V poslední době je stále důleţitější pojem místo 

vedení. Dle sdělení MF č. j. 251/122 867/2000 k problematice pojmů „místo vedení“  

a „skutečný vlastník“ je místo vedení tam, kde se ve skutečnosti provádí důleţitá řídící  

a obchodní rozhodnutí nezbytná pro chod podniku jako celku. (11) 

 

Opakem je daňový nerezident, tj. osoba, která má ve státě, z kterého jí plynou příjmy, 

omezenou daňovou povinnost. Omezení se vztahuje na příjmy plynoucí poplatníkovi  

na území tohoto státu. Daňové nerezidenty obě části zákona o dani z příjmů vymezují 

negativně. U FO se jedná o osoby, které nesplní časový test 183 dní z kalendářního 

roku, dále osoby, které zde nemají stálý byt (za podmínek, ze kterých lze usuzovat 

úmysl zdrţovat se v něm trvale) a ty, u nichţ to stanoví mezinárodní smlouvy. U PO je 

vymezení jednodušší a to na poplatníky, kteří nemají v ČR své sídlo. (16) 

 

V případech kdy mezi státy není uzavřená SZDZ můţe nastat situace, ţe poplatník bude 

daňovým rezidentem obou států a část příp. celý jeho příjmem bude zdaněn dvakrát.  

Při existenci SZDZ by však mělo platit, ţe poplatník bude v jednom státě rezidentem  

a v ostatních nerezidentem. (11) 
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Daňová rezidence podle SZDZ 

 

Před aplikací výše zmíněných ustanovení ZDP má přednost mezinárodní smlouva.  

I kdyţ se v mnoha věcech se zákonem shoduje, jsou i rozdíly. U FO je stanoveno 

několik podmínek, podle kterých se rozhodne, kde je poplatník rezidentem. U PO se 

ZDP a SZDZ shodují, problém bývá jen při určení skutečného sídla společnosti,  

resp. místa vedení. 

SZDZ řeší problémy, kdy podle daňových zákonů smluvních států vznikají daňové 

rezidence v obou státech.  

 

U FO jsou stanoveny „postupně“ tyto aplikovatelné podmínky: 

a) Poplatníkova rezidence se určí podle státu, ve kterém má k dispozici stálý byt. MS 

uvádí: „Bude se předpokládat, že tato osoba je rezidentem pouze toho státu,  

ve kterém má k své dispozici stálý byt.“. Komentář říká, ţe byt pořízený  

ke krátkodobým účelům (rekreace, pracovní cesta) nelze povaţovat za stálý byt. 

b) Má-li poplatník stálý byt v obou státech, je na řadě kritérium hodnotící středisko 

životních zájmů, především uţší osobní a hospodářské vztahy. V MS najdeme: 

„Jestliže má stálý byt k své dispozici v obou státech, bude se předpokládat, že je 

rezidentem toho státu, ke kterému má užší osobní a hospodářské vztahy (středisko 

životních zájmů).“. Toto pravidlo bývá rozhodující, ale nelze aplikovat  

bez součinnosti poplatníka se správcem daně. Existuje několik pomocných pravidel 

jak posoudit středisko ţivotních zájmů. Některé jsou i v odborné literatuře,  

např. podle státu, ve kterém se účastní voleb, který mu vydal řidičský průkaz nebo 

dokonce ve kterém je členem nějakého spolku. 

c) Nepomůţe-li ani středisko ţivotních zájmů nastupuje pravidlo obvyklého 

zdržování. MS říká: „Jestliže nemůže být určeno ve kterém státě má tato osoba 

středisko životních zájmů, nebo jestliže nemá stálý byt k své dispozici v žádném 

z obou států, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, ve kterém se 

obvykle zdržuje.“. Uvedené pravidlo se můţe zdát divné, ale v praxi se s ním 

můţeme setkat: např. FO podnikatel v létě prodává zmrzlinu v Řecku a v zimě 

provádí servis lyţí v Rakousku. Tato osoba nemusí mít ani v jednom státě stálý byt. 

Zde by se počítalo s reálnou délkou pobytu v daných státech. 
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d) Neuplatní-li se ani pravidlo obvyklého zdrţování, je důleţité státní občanství. 

V MS najdeme: „Jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou státech nebo 

v žádném z nich, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, jehož je státním 

občanem.“. Toto však neuplatníme, pokud má poplatník občanství obou států,  

příp. ţádného z nich. 

e) Mimořádně případy nastanou, kdyţ ani jedno z  uvedených pravidel neurčí, kde je 

rezidentem. Tuto situaci, pak řeší ministři financí resp. jejich zástupci. MS uvádí: 

„Jestliže tato osoba je státním občanem obou států nebo žádného z nich, upraví 

příslušné úřady smluvních států tuto otázku vzájemnou dohodou.“.  

 

U PO je určení rezidence podle SZDZ prakticky stejné s § 17 ZDP. MS v čl. 4 odst. 3 

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

smluvních států, bude se předpokládat, že je rezidente pouze toho státu, ve kterém je 

sídlo jejího skutečného vedení.“. Ale v praxi můţe být problematické i určení 

skutečného místa vedení. Některé subjekty se je snaţí formálně přemístit na území 

jiného státu, z důvodu výhodnějšího daňového reţimu. (11) 

 

Zdroj příjmů 

 

Pokud budeme řešit daňového rezidenta ČR, tak příjmy, které zahrneme do daňového 

přiznání, jsou celosvětové. Výjimku tvoří příjmy, které jsou z předmětu daně 

vyloučeny, případně osvobozeny. Kdyţ řešíme daňové nerezidenty, tak příjmy zdaněné 

v ČR, jsou (od roku 1995) taxativně vyjmenovány v § 22 ZDP. I v SZDZ jsou uvedeny 

příjmy, které státy daní a u kterých se zdanění vzdávají. Pokud příjem uvedený  

ve smlouvě není zakotvený v § 22 ZDP, nemůţeme jej v ČR zdanit. Toto právo 

následně přechází na stát rezidence poplatníka.  

 

Hlavní kritéria pro určení zdroje příjmů podléhajících zdanění jsou: 

- kde je vykonávána činnost,  

- kde je umístěn majetek, 

- kdo příjem vyplácí. (11) 
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Skutečný vlastník příjmů 

 

V praxi je  důleţité určit, kdo je skutečným vlastníkem příjmů. Ten, kdo je okamţitým 

příjemcem není důleţité. Můţe nastat situace, ţe okamţitý příjemce a skutečný vlastník 

není jedna osoba. Okamţitým příjemcem je ten, komu je příjem poukázán, aniţ by mu 

patřil. Skutečný vlastník je osoba, které patří a má z něj ekonomický příjem. Skutečný 

vlastník je povinen příjem zdanit. (11) 

 

Problém nastává u pasivních příjmů. Definici skutečného vlastníka můţeme nalézt  

v § 19 odst. 6 ZDP: „Příjemce úroků z úvěrů a půjček a licenčních poplatků je jejich 

skutečným vlastníkem, pokud tyto platby přijímá ve svůj vlastní prospěch, a nikoliv jako 

zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu.“. MF k tomuto problému 

vyjádřilo svůj názor ve Sdělení č. j. 251/122 867/2000.  V MS se s pojmem setkáme 

v čl. 10 odst. 2: „Tyto dividendy však mohou být také zdaněny ve smluvním státě, jehož 

rezidentem je společnost, která dividendy vyplácí, a to podle zákonů tohoto státu. Avšak 

jestliže skutečný vlastník dividend je rezidentem druhého smluvního státu, daň takto 

uložená nepřesáhne:…“. Podobně mluví i články o úrocích a licenčních poplatcích. 

 

Zákaz diskriminace 

 

Záruka, aby zahraniční osoby nebyly v ČR diskriminovány, je v Ústavním zákoně  

č. 2/1993 Sb. Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku ČR (dále jen Listina základních práv a svobod) v jeho čl. 3 a čl. 42. 

Zaručují cizincům rovné zacházení a ochranu jejich základních práv, pokud se 

vysloveně nevztahuje pouze na občany ČR (např. právo volit). Při mezinárodním 

zdaňování je pro diskriminaci vyčleněn samostatný článek „Zákaz diskriminace“. V MS 

se jedná o čl. 24. Hovoří o tom, ţe nesmí dojit k znevýhodňování osob z důvodu jejich 

státní příslušnosti. Diskriminace ve smlouvě se týká pouze rezidentů daných států, 

netýká se rezidentů třetích států. Dále se netýká rezidentů EU, na ty se vztahuje první 

věta čl. 18 Smlouvy o fungování Evropské unie (1): „V rámci použití této smlouvy, aniž 

jsou dotčena její zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě 

státní příslušnosti.“. V českém ZDP byly na přelomu let 2003 a 2004 upraveny některá 
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ustanovení ZDP tak, aby nebyly v rozporu s touto smlouvou. Týká se zajištění daně 

vůči rezidentům EU a moţnosti odečtu odčitatelných poloţek osobní povahy. Od roku 

2009 v § 15 (resp. § 20) ZDP najdeme, ţe vybrané dary do zahraničí jsou pro české 

rezidenty za stanovených podmínek uznatelné. (8) 

 

Důleţitou částí zákazu diskriminace je odstavec o znevýhodňování stálých provozoven 

daňových nerezidentů FO. I rovné zacházení má v daňové sféře své meze, týkající se 

slev na dani osobní a rodinné povahy. V MS v čl. 24 odst. 3 čteme: „Zdanění stále 

provozovny, kterou má podnik jednoho smluvního státu ve druhém smluvním státě, 

nebude v tomto druhém státě ukládáno méně příznivě než zdanění ukládané podnikům 

tohoto druhého státu, které vykonávají stejné činnosti. Toto ustanovení nebude 

vykládáno jako závazek jednoho smluvního státu, aby přiznal rezidentům druhého 

smluvního státu osobní úlevy, slevy a snížení daně z důvodu osobního stavu povinností 

k rodině, které přiznává svým vlastním rezidentům.“. 

 

2.3.2 Stálá provozovna, organizační složka, provozovna 

 

Pro aplikaci daňových smluv je důleţité, zda stálá provozovna existuje či nikoliv. 

Příjmy dosaţené před vznikem stálé provozovny rezidenty smluvních států nejsou  

ve státě zdroje zdaněny, naopak u rezidenta nesmluvního státu stejný příjem bude 

zdaněn sráţkou u zdroje (podle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP). Po vzniku stálé provozovny 

jsou si výše zmínění rezidenti rovni a daněni stejně. MS o stálé provozovně hovoří  

v čl. 7. Vyplývá z něj, ţe zisky podniků jsou zdaňovány ve státě rezidentce společnosti, 

pokud nevznikla stálá provozovna ve státě zdroje.  

 

Jak je zřejmé, je třeba určit, zda stálá provozovna vznikla či nikoli. S ustanovením 

smluv je nutné konfrontovat § 22 odst. 2 ZDP, který můţe být uţší neţ definice  

ve smlouvě. Většinou však bývá širší a poté platí, co stanovuje smlouva. § 22 ZDP je 

důleţitý při vymezení stále provozovny rezidentů států, které nemají s ČR uzavřenou 

SZDZ. 
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Pojem stálá provozovna není ţádnou institucionální formou podnikání, jedná se pouze 

o jiný výraz označující povinnost danit příjem. Stálou provozovnu nelze zaloţit, pouze 

vzniká. Vzniká z důvodu splnění zákonem stanovených podmínek ve státě zdroje. 

Hovoříme-li o registraci stálé provozovny, jedná se jen o splnění registrační povinnosti 

daňového nerezidenta na FÚ, protoţe vykonává činnosti, které jsou předmětem daně. 

V poslední době je definice stálé provozovny podrobována kritice: nereaguje na nové 

formy podnikání vyznačující se velkou mobilitou, zejména díky komunikačním 

technologiím. (8), (11) 

 

Naopak organizační složka jiţ souvisí s institucionální formou podnikání. Podniká-li 

na území ČR zahraniční osoba má povinnou registraci v obchodním rejstříku  

(podle § 21 odst. 4 zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen ObchZ)). 

Oprávnění podnikat vzniká dnem zápisu do rejstříku. V praxi bývá časté, ţe organizační 

sloţka je současně stálou provozovnou.  Registrační povinnost nemají rezidenti EU, 

Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP) a Švýcarské konfederace.  

 

Pojem provozovna se vztahuje k registraci zahraničních daňových subjektů podle  

§ 4 odst. 1 písm. y) DPH: „Pro účely tohoto zákona se rozumí provozovnou místo, které 

má stálé personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba 

povinná k dani své ekonomické činnosti.“. Tento pojem není závislý na v předešlých 

odstavcích vysvětlovaných pojmech stálá provozovna nebo organizační sloţka.  

Tato provozovna můţe být současně stálou provozovnou i organizační sloţkou.  

 

Stálá provozovna je podle českých zákonů široce definována. Naopak SZDZ tento 

pojem redukují a modifikují. Ve smlouvách se velice podrobně řeší trvalá povaha 

místa výkonu činnosti. V MS můţeme v čl. 5 odst. 1 nalézt: „výraz „stálá provozovna“ 

označuje trvalé místo pro podnikání, ve kterém podnik vykonává zcela nebo zčásti svoji 

činnost…“. Základním rozdílem mezi ZDP a SZDZ jsou především výjimky a výluky, 

které následují za zmíněnou definicí v kaţdé smlouvě. Z  uvedené definice je také 

moţné vyvodit definiční znaky stálé provozovny: 

 lokalizace tj. pevné místo pro podnikání, které spojujeme s konkrétní lokalitou 

např. nemovitostí či určitým geografickým prostorem. V odborné literatuře je 
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názor, ţe i území určitého státu můţe být geografickým prostorem (např. stálou 

provozovnou se můţe stát i zahraniční cirkus, který v ČR, po dobu celé sezóny, 

bude hrát v různých městech). Oporu pro tento názor najdeme ve Sdělení 

k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002  

č.j: 494/1 173/2003 (17), kde MF píše: „Jestliže je místo k výkonu činnosti 

využíváno pouze po velmi krátká časová období, ale toto využívání se uskutečňuje 

pravidelně delší dobu, takové místo k výkonu činnosti nemůže být považováno  

za místo, které má pouze dočasný charakter.“.  U novějších smluv problém 

lokalizace dobře řeší časový test zavedený u sluţeb, jehoţ naplnění vede ke vzniku 

stále provozovny bez ohledu na spojení s konkrétní lokalitou (nemovitostí). 

 stálé místo je zřízeno nebo vzniklo za účelem jeho vyuţívání pro předmět 

podnikání. Důvody vzniku místa musí být takové, aby se dalo hovořit o trvalém 

účelu. Komentáře k MS uvádějí (12): „Jestliže musí být místo pro podnikání trvalé, 

následuje z toho také předpoklad, že stálá provozovna existuje pouze tehdy, jestliže 

zařízení pro podnikání má určitý stupeň trvanlivosti, tj. jestliže není čistě dočasné 

povahy… Jestliže místo pro podnikání, které bylo na počátku určeno ke krátkému 

časovému účelu, se udržuje po takové období, které nemůže být považováno  

za dočasné, stává se trvalým místem pro podnikání, a tudíž – zpětně – stálou 

provozovnou.“. Problém nastává, kdyţ chceme zjistit co si představit pod pojmem 

„dočasné povahy“. V Komentáři k MS najdeme: „ Činnost nemusí být trvalá v tom 

smyslu, že nedochází k přerušení podnikání, avšak podnikatelské operace musí být 

prováděny na pravidelném základě.“. 

 místo pro podnikání se zakládá za účelem výkonu činnosti nerezidenta, který tyto 

činnosti provozuje ve stálé provozovně, příp. jsou odtud řízeny, za pomoci jeho 

zaměstnanců. Účel nemusí naplňovat definici podnikání uvedenou v ObchZ, stačí, 

kdyţ jde jen o dílčí činnosti (např. průběţně prováděná bezplatná kontrola  

u subdodavatelů). I kdyţ tato činnost neponese výnosy, z celkového pohledu ji 

podnik potřebuje, pro zajištění jiného příjmu. Komentář k MS říká: „V rámci 

správně řízené podnikatelské organizace má jistě zásadní význam předpokládat, 

 že každá část přispívá k produktivitě celku.“. Stejný postoj zaujalo i MF, které jej 

publikovalo ve Finančním zpravodaji.  
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Stálá provozovna můţe vzniknout i v případě, ţe nebude mít ţádné zaměstnance  

(např. automat na kávu). (11) 

 

Stálá provozovna zaniká ukončením činností tj. okamţikem, kdy jí přestanou plynout 

dosahované příjmy. V praxi to většinou bývá ukončením podnikatelského záměru, 

fyzickou likvidací stále prodejny, ukončeným pronájmem nebo prodejem zařízení. 

V Komentáři k MS  je: „Stálá provozovna přestává existovat v případě likvidace místa 

pro podnikání nebo zastavení veškerých činností prováděných jeho prostřednictvím, 

tzn., že všechna jednání a opatření spojená s dřívějšími činnostmi stálé provozovny se 

ukončí. Dočasné přerušení operací však nemůže být považováno za ukončení činnosti.“.  
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3 Metody zdanění daňových nerezidentů 

 

Způsob zdanění příjmů zahraničních osob, které jsou zároveň daňovými nerezidenty 

ČR, pocházejících ze zdrojů v ČR, můţe být různý, ale podle druhu příjmů je jasně 

stanoven. Daň je moţné zajistit třemi způsoby (kromě další moţnosti stanovení daně 

paušální částkou):  

– sráţkou podle zvláštní sazby,  

– na základě daňového přiznání s případným předchozím zajištěním daně,  

– zálohami z příjmů ze závislé činnosti. (8) 

 

 

3.1 Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 

 

Této dani podléhají například tyto příjmy (při neexistenci stálé provozovny): 

 

- odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

- příjmy ze sluţeb (s výjimkou stavebně montáţních projektů), poradenství  

a obdobných činnosti, 

- příjmy z nezávislé činnosti (architekti, lékaři, učitelé apod.) za předpokladu,  

ţe činnost není vykonávaná ve stálé základně či stálé provozovně, 

- příjmy z osobně vykonávané činnosti umělců, sportovců a spoluúčinkujících osob, 

a to bez ohledu na to, na základě jakého právního vztahu příjmy plynou a komu 

plynou, 

- podíly na zisku, vypořádací podíly a podíly na likvidačním zůstatku obchodních 

společností (netýká se v.o.s. a komplementářů k. s.) a druţstev. (8) 

 

Sazby daně pro výše uvedené příjmy jsou uvedené v § 36 ZDP. V roce 2010 je u všech 

příjmů sazba daně 15 %, výjimku tvoří jen nájemné u finančního pronájmu s následnou 

koupí najaté věci, se sazbou 5 %.  

 



28 

 

Kdyţ je plátce daně českým plátcem, má povinnost srazit a odvést daň bez omezení. 

Pokud je plátcem zahraniční osoba, povinnost srazit a odvést daň vzniká jen tehdy, kdyţ 

mu na území ČR vznikla stálá provozovna nebo zaměstnává zaměstnance (déle neţ je 

stanoveno s konkrétní SZDZ, nebo 183 dní během dvanácti po sobě jdoucích měsících).  

 

Základem daně pro sráţku daně je hrubý příjem, který většinou nelze sniţovat  

o výdaje, nezdanitelné částky nebo odčitatelné poloţky. Příjmem pro stanovení základu 

daně je, kromě peněţního příjmu, i příjem v nepeněţní formě. (8) 

 

Příklad: 

Zahraniční řemeslník pracující u české firmy má smluvně sjednanou odměnu v peněžité 

částce, dále bezplatné ubytování a k dispozici osobní vozidlo. 

Kromě peněţní částky se za příjem povaţují i nepeněţní plnění. Nepeněţní příjem se 

ocení podle zákona o oceňování majetku. Základem daně pak bude součet peněţního 

plnění a oceněného nepeněţního plnění (podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku). 

 

Daň je plátce povinen odvést správci daně do konce následujícího kalendářního měsíce 

po dni, kdy měl sráţku provést. Pokud však plátce musí podat daňové přiznání jiţ 

v průběhu zdaňovacího období, je povinen tuto úhradu učinit nejpozději v termínu 

podání daňového přiznání. S odvodem však je také povinen splnit oznamovací 

povinnost vůči FÚ prostřednictvím tiskopisu MF. (8) 

 

Příklad: 

Tuzemská společnost obdržela dne 30. 5. 2009 fakturu za operativní pronájem movité 

věci od rakouské společnosti. Faktura zněla na částku 10 000 €. Tuzemská společnost 

uplatňuje v účetnictví pevný kurz 27,50 Kč/€ a k datu 30. 5. 2009 zaúčtovala závazek 

v Kč 275 000,-. Tuzemská společnost zaplatila fakturu rakouské straně ve splatnosti dne 

10. 7. 2009. 

Podle smlouvy s Rakouskem se na příslušný příjem uplatňuje sazba daně ve výši 5 %, 

coţ je rovněţ sazba podle českého ZDP. Základem daně je 275 000 Kč, z toho 5 % činí 

13 750 Kč. Tuto částku je tuzemská společnost povinna odvést finančnímu úřadu  
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do konce června 2009. Současně je společnost povinna tuto skutečnost oznámit také  

na oficiálním tiskopisu MF. Na účet rakouské společnosti v červenci dorazí  

9 500 EUR a u tuzemské společnosti se v nákladech promítne částka 275 000 Kč. 

 

Na plátce daně vybírané sráţkou však číhá nebezpečí a tím je tzv. brutace (navýšení). 

Pouţití tohoto systému nastává tehdy, kdy plátce neprovede sráţku daně, nebo nevybere 

daň ve stanovené výši a to ani dodatečně. Principem brutace je, ţe částka vyplacená 

zahraniční osobě se povaţuje za částku, která je jiţ po zdanění. 

 

 

 

Výši daně pak zjistíme jako rozdíl mezi vypočtenou hrubou částkou a provedenou 

úhradou (daň = základ daně - úhrada zahraniční osobě). (8) 

 

Příklad: 

Stejný případ jako předchozí příklad, ale tuzemská společnost nesrazila daň a zaplatila 

rakouské společnosti celých 10 000 €. Na svou chybu přišla tuzemská společnost  

až v září a rozhodla se, že po rakouské straně nebude částku daně vyžadovat. 

Protoţe plátce neprovedl sráţku daně, po rakouském partnerovi ji nebude nepoţadovat  

a uţ nemá další platbu, ze které by mohl daň srazit, musí provést navýšení příjmů: 

 

 

  

daň               =   289 474 - 275 000     =     14 474 

 

Nově vypočtená daň je o 724 Kč vyšší, neţ kdyby plátce odvedl daň z fakturované 

částky. U tuzemské společnosti se v nákladech objeví částka 289 474 Kč, z toho bude  

za daňový náklad povaţováno jen 275 000 Kč a 14 474 Kč bude nákladem nedaňovým. 

Kromě toho bude plátci předepsáno penále za pozdní odvod daně (příslušným správcem 

daně). 
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Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 

Oprávnění zdanit příjem nebo vybírat daně sráţkou přichází na řadu bez uvaţování jen 

tehdy, kdyţ je jedná o rezidenta státu, se kterým ČR nemá uzavřenu SZDZ. Kdyţ je 

zahraniční osoba rezidentem smluvního státu, je zdanění potřeba vţdy konfrontovat 

s konkrétní mezinárodní smlouvou. V některých smlouvách najdeme, ţe státy se 

dohodly výši sazby omezit, u některých se dokonce vzdaly práva je danit (osvobodily je 

od zdanění). Plátce daně je vţdy povinen na výzvu správce prokázat, ţe sráţka byla 

provedena v souladu s příslušnou smlouvou a ţe zahraniční osoba je skutečně 

rezidentem daného smluvního státu. Prokazování rezidentství lze na základě „potvrzení 

o daňovém rezidentství v daném státě“ vydané příslušným zahraničním daňovým 

úřadem. Potvrzení o daňovém rezidentství nelze nahradit výpisem z příslušného 

rejstříku ani jiným dokladem o zaloţení společnosti. Pokud plátce nemůţe prokázat 

rezidentství poplatníka, není oprávněn poskytovat výhody vyplývající ze SZDZ. (8) 

 

 

3.2 Daň vybíraná na základě daňového přiznání s případným 

předchozím zajištěním daně 

 

Příjmy zahraničních osob plynoucí ze zdrojů na území ČR, podléhající zdanění 

prostřednictvím daňového přiznání, jsou například: 

 

- příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, 

- příjmy z prodeje nemovitostí umístěných na území ČR a z práv s nimi spojených, 

- příjmy z prodeje účasti nebo podílu na obchodní společnosti nebo druţstva  

se sídlem na území ČR, 

- výţivné, důchody a obdobné poţitky, pokud nejsou od daně z příjmu osvobozeny, 

- příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti v souvislosti se sníţením 

základního kapitálu, pokud základní kapitál byl tvořen nebo navýšen ze zdrojů 

společníků. (8) 
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Zajištění daně je nástroj státu, který díky plátcům zajišťuje splnění daňových 

povinností zahraničních osob, které mají povinnost podávat v ČR přiznání k dani 

z příjmů (mimo státy EU a EHP). (8)  

 

Sazby zajištění daně ze zdanitelných příjmů jsou ve výši: 

- 1 % z příjmů z prodeje investičních nástrojů (podle právního předpisu 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu), 

- 1 % z příjmů plynoucích z úhrady pohledávky nabyté postoupením, 

- 15 % z příjmů FO (§ 16 ZDP) nebo 20 % z příjmů PO
1
 (§ 21 ZDP) ze základu 

daně veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti připadající  

na společníka nebo komplementáře, 

- 10 % z příjmů v ostatních případech. 

 

Jelikoţ by v praxi bylo obtíţné vyţadovat zajištění daně z nákupu v maloobchodě, nebo 

placení nájemného z bytu, tak § 38e odst. 4 ZDP určil výjimku: „ ustanovení o zajištění 

daně se neuplatní, pokud se jedná o úhrady za zboží či služby prováděné 

v maloobchodě… Stejně se postupuje u úhrad nájemného placeného FO….“ 

 

Plátce daně je opět subjekt, který plní ve prospěch poplatníka. Český plátce má 

povinnost zajistit a odvést daň bez omezení. Zahraniční osoba je plátcem aţ po vzniku 

stálé provozovny v ČR. Oběma odpadá povinnost zajištění daně vůči rezidentům  

EU nebo EHS podle § 38e ZDP. (8) 

 

Příklad: 

Rezident Polska vlastnil pozemky, které nabyl dědictvím, v katastru Ostravy.  

Tyto pozemky prodal občanovi České republiky, který má bydliště v Havířově. Příjem 

z prodeje pozemku nesplňuje podmínky pro osvobození podle § 4 ZDP. Cena  

za pozemek byla 2 400 000 Kč. 

Protoţe vlastníkem pozemku byl rezident Polska, občan členského státu EU, povinnost 

zajistit daň nevznikla. Rezident Polska však musí v ČR podat daňové přiznání, kde tento 

příjem z prodeje pozemku zdaní. 

                                                 
1
 Platí pro rok 2009. V roce 2010 je DPPO ve výši 19 %. 
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Příklad: 

Rezident Argentiny vlastnil pozemky, které nabyl dědictvím, v katastru Praha - Východ. 

Tyto pozemky prodal občanovi České republiky, který má bydliště v Mladé Boleslavi. 

Příjem z prodeje pozemku nesplňuje podmínky pro osvobození podle § 4 ZDP. Cena 

za pozemek byla 2 500 000 Kč. 

Tuzemské osobě vznikla povinnost zajistit daň ve výši 10 % z úhrady, čili 250 000 Kč. 

Zahraniční osoba dostane z prodeje 2 250 000 Kč, na účet Argentince u FÚ přijde 

250 000 Kč. 

 

Základ daně je hrubý příjem zahraniční osoby a to jak peněţní, tak i nepeněţní (nutné 

ocenit podle zákona č. 151/1997 Sb.). 

 

O způsobu přepočtu cizí měny rozhoduje, zda plátce vede účetnictví nebo ne.  

Kdyţ účetnictví vede, bude přepočítávat cizí měnu podle své interní směrnice a kurzu 

platného ke dni vzniku povinnosti zajistit sráţku daně. Pokud však plátce účetnictví 

nevede, měl by pouţít směnný kurz ČNB k datu vzniku povinnosti zajištění daně 

(částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru). (8) 

 

Zajistit daň jsou plátci povinni sraţením ze zdanitelných příjmů zahraničních osob. 

Moţností kdy (který den) plátce daň zajistí je více:  

– při výplatě,  

– při poukázání nebo připsání úhrady,  

– nejpozději však při účtování tohoto závazku (v souladu s účetními předpisy).  

 

Příklad: 

Společnost obdržela dne 15. 9. 2009 fakturu za pronájem nemovitosti vystavenou 

chorvatskou společností dne 10. 9. 2009. Česká společnost fakturu zaúčtovala  

15. 9. 2009 a zaplatila ji ve splatnosti. 

Jelikoţ úhrada následovala po zaúčtování závazku, povinnost zajistit daň vznikla  

15. 9. 2009. 
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Zvláštní úpravu přijalo MF pokynem D-154 k postupu při zdaňování daňových 

nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) ZDP  

č.j. 251/1 890/1997 ze dne 6. února 1997. Pokynem bylo plátci stanoveno, ţe je povinen 

zajistit daň, kdyţ uzavře kontrakt se zahraniční osobou na dobu delší  

neţ 6 měsíců (případně jinou, stanovenou pro vznik stálé provozovny v příslušné 

SZDZ). Zajištění této daně musí plátce provádět jiţ od prvního závazku, i kdyţ ještě 

nebyla naplněna doba (stanovená v SZDZ) pro vznik stálé provozovny. (8) 

 

Příklad: 

Společnost se sídlem v Plzni uzavřela kontrakt se zahraniční společností (rezident 

nesmluvního státu mimo EU a EHP) na poskytování poradenství se zaváděním výroby 

v ČR. Zahraniční společnost nemá v ČR stálou provozovnu. Podle uzavřené smlouvy je 

tento kontrakt uzavřen na 18 měsíců od data 1. 1. 2010, fakturace bude probíhat 

měsíčně podle odpracovaných hodin. První faktura byla vystavena 1. 2. 2010, česká 

společnost ji zaúčtovala 3. 2. 2010. 

Jelikoţ délka kontraktu je delší neţ 6 měsíců, musí česká společnost zajistit daň jiţ  

při zaúčtování prvního závazku, tj. ke dni 3. 2. 2010. 

 

Částky zajištěné daně, sraţené plátcem, je plátce povinen odvést správci daně do konce 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajistit daň. Současně 

s odvodem daně je plátce povinen splnit oznamovací povinnost o zajištění daně vůči FÚ 

na tiskopisu MF. (8) 

 

Příklad: 

Stálá provozovna zahraniční společnosti je registrována u Finančního úřadu Brno IV., 

jejím obchodním partnerem je česká společnost se sídlem v okrese Brno-venkov. 

Povinnost zajistit daň vznikla české společnosti dne 8. 11. 2009. 

Daň musí být odvedena do 31. prosince 2009 na účet plátce vedeného u Finančního 

úřadu Brno-venkov. Současně plátce musel správci daně oznámit zajištění daně. Částku 

daně pak Finanční úřad Brno-venkov, bez zbytečného odkladu převede z  účtu plátce  

na účet poplatníka vedený Finančním úřadem Brno IV. 
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Zahraniční osoba je povinna podat daňové přiznání ve lhůtě stanovené podle  

§ 40 ZSDP. Zajištění sraţené daně přestavuje ve své podstatě jakousi quasi zálohu  

na výslednou daňovou povinnost. Po skončení zdaňovacího období se započte  

na celkovou daňovou povinnost. Pokud nelze zajištění daně nebo její část započíst 

z důvodů, ţe daňová povinnost nevznikla, respektive zahraniční osoba vykázala ztrátu, 

nebo daňová povinnost byla menší neţ zajištěná daň, vznikne plátci přeplatek daně.  

 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 

Tak jako u daně vybírané sráţkou nebude ani u daně vybírané na základě daňového 

přiznání zajištění daně prováděno z důvodu, kdy je v souladu se SZDZ  od zdanění 

osvobozeno. (8) 

 

Příklad: 

Rezident Švýcarska prodal majetkový podíl ve s. r. o. 

Tyto příjmy jsou podle ZDP zdaněny bez ohledu na to zda podíl byl nebo nebyl 

v obchodním majetku zařazen (i při nesplnění časového testu 5 let od nabytí).  

Ve smlouvě se Švýcarskem se Česká republika zcela vzdala práva danit tyto příjmy  

ve státě zdroje. Proto plátce nemá ani povinnost zajistit daň. 

 

 

3.3 Daň vybíraná prostřednictvím záloh z příjmů ze závislé činnosti 

 

I příjmy zahraničních osob ze závislé činnosti jsou zdaňovány formou záloh 

(s výjimkou příjmů vybíraných sráţkou podle zvláštní sazby daně). Způsob vybírání 

záloh u zaměstnanců - zahraničních osob je stejný jako u zaměstnance - rezidenta. 

Jediný rozdíl je v uplatňování slev na dani podle § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění 

podle § 35c a § 35d ZDP. Zdaňovacím obdobím je u zaměstnanců kalendářní rok. 

V průběhu roku vybírá zaměstnavatel zálohy, které se po skončení zdaňovacího období 

započtou na celkovou daňovou povinnost.  
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Základem pro výpočet záloh daně je zdanitelná mzda. Zdanitelná mzda je úhrn příjmů 

ze závislé činnosti, které jsou zaměstnanci vyplaceny nebo zúčtovány za určitou dobu, 

navýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti (tu platí zaměstnavatel za zaměstnance). Na zaměstnance 

pracujícího v zahraničí se vztahuje od roku 2009 fikce navýšení příjmů podle § 6 ZDP  

o 34 % tj. o sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem  

za zaměstnance podle tuzemských předpisů.  

 

Pro měsíční výpočet zálohy daně je důleţité zda zaměstnanec podepsal Prohlášení 

k dani (§ 38k odst. 4 ZDP). Pokud ano, zaměstnavatel takto vypočtený základ daně 

podrobí sazbě daně, která nyní činí 15 %. Tuto vypočtenou zálohu sníţí o slevu na dani 

(§ 35ba odst. 1, písm. a) ZDP), příp. ještě o slevu z titulu soustavné přípravy na budoucí 

povolání (§ 35ba odst. 1, písm. f) ZDP). U zaměstnance, který nepodepsal Prohlášení 

k dani, se výpočet měsíční zálohy daně stanoví tak, ţe se nezohlední měsíční slevy  

na dani.  

 

Zaměstnavatel musí odvést sraţené zálohy nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, 

v němţ mu povinnost srazit zálohu na daň vznikla. Ve zvláštních případech (především 

u zahraničních osob) můţe správce daně stanovit lhůtu pro odvod záloh jinak.  

Tato lhůta však nesmí přesáhnout poslední den kalendářního měsíce, v němţ vznikla 

povinnost srazit zálohu na daň. (8) 

 

Pokud zaměstnanec není povinen podat přiznání k dani (§ 38g ZDP) můţe pořádat 

zaměstnavatele o roční zúčtování záloh.  Pokud nemusí podat přiznáni k dani  

a nepoţádá o roční zúčtování zaměstnavatele, má se za to, ţe sraţenými zálohami je 

jeho daňová povinnost splněna. Ročním zúčtováním záloh se rozumí porovnání 

vypočtené celoroční daně se součtem záloh daně v průběhu zdaňovacího období.  

Toto zúčtování můţe provést zaměstnavatel, který byl pro poplatníka v daném 

zdaňovacím období posledním. Podmínky k tomu, aby zaměstnavatel provedl 

zaměstnanci roční zúčtování, jsou: 

- zaměstnanec pobíral zdanitelnou mzdu ve zdaňovacím období pouze od jednoho 

zaměstnavatele nebo od více, ale postupně, 
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- podepsal zaměstnavateli (příp. zaměstnavatelům) Prohlášení k dani, 

- písemně poţádal nejpozději do 15. února, po skočení zdaňovacího období, 

o provedení ročního zúčtování.  

 

V případě více zaměstnavatelů je zaměstnanec povinen zaměstnavateli, který provádí 

roční zúčtování předloţit potvrzení o příjmech, které pobíral v předchozích 

zaměstnáních ve zdaňovacím období. Toto potvrzení musí obsahovat údaje o vyplacené 

mzdě, částce odpovídající povinnému pojištění, sraţených zálohách na daň, 

poskytnutých slevách na dani a vyplacených daňových bonusech.  

 

Pokud chce zahraniční zaměstnanec uplatnit i jiné slevy, neţ které mu byly přiznány 

měsíčně při výpočtu záloh, musí podat daňové přiznání. U ročního zúčtování totiţ není 

moţné zohlednit jiné slevy na dani, neţ které lze přiznat při výpočtu měsíčních záloh. 

Nárok na nezdanitelné částky daně a ostatní slevy prokazuje zahraniční osoba správci 

daně a ne zaměstnavateli. (8) 
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Příklad: 

Mzda zahraničního zaměstnance (daňový nerezident) tuzemské společnosti za rok 2009 

činila 540 000 Kč, pojistné bylo sraženo ve výši 59 400 Kč, zaměstnavatel odvedl  

na pojistném, které platil za zaměstnance částku 183 600 Kč a zálohy na daň ve výši 

83 760 Kč. Zaměstnanec podepsal v lednu 2009 Prohlášení k dani a po celý rok 

pracoval pouze u jednoho zaměstnavatele. Jeho manželka je rezidentem jiného státu  

(v ČR nerezident) a neměla žádný vlastní příjem. Zaměstnanec také vyživoval vlastní 

dítě, které se narodilo v roce 2006. 

 

Tabulka 1: Výpočet daně 

Varianta a - roční zúčtování Varianta b - daňové přiznání 

Mzda 540 000 Mzda 540 000 

Pojistné, které hradí 

zaměstnavatel za 

zaměstnance 183 600 

Pojistné, které hradí 

zaměstnavatel za 

zaměstnance 183 600 

Základ daně 723 600 Základ daně 723 600 

Zaklad daně zaokrouhlený 723 600 Zaklad daně zaokrouhlený 723 600 

Daň 108 540 Daň 108 540 

§ 35ba odst. 1 písm. a) 24 840 § 35ba odst. 1 písm. a) 24 840 

Daň po slevě 83 700 § 35ba odst. 1 písm. b) 24 840 

Přeplatek (83 760 - 83 700) 60 § 35c 10 680 

 
 

Daň po slevě 48 180 

Přeplatek (83 760 - 48 180) 35 580 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jelikoţ v tomto případě, plynou příjmy zahraniční osobě pouze z ČR, splňuje 

zaměstnanec podmínky pro nárok slevy na dani za vyţivovanou manţelku i slevu  

na dani pro vyţivované dítě (podmínkou na nárok je, aby příjmy plynoucí z ČR tvořili 

90 % celosvětových příjmů, podle §35ba ZDP). Proto je jednoznačně výhodnější, kdyţ 

zaměstnanec nebude ţádat zaměstnavatele o roční zúčtování příjmů, ale podá sám 

daňové přiznání. 
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3.4 Metody vyloučení dvojího zdanění  

 

Tato část kaţdé mezinárodní smlouvy je důleţitá. Důvodem je informovat rezidenty,  

o způsobu jak započítat daň zaplacenou ve smluvním státě. V současné době se 

pouţívají dvě metody vyloučení dvojího zdanění, které se následně ještě dále dělí. 

 

V příkladech uvedených v této kapitole nebudou pro zjednodušení aplikované moţné 

daňové slevy, daňové bonusy nebo odčitatelné poloţky. V jednom příkladu  

vyuţiji pro názornost zdanění platné v ČR do konce roku 2007, kdy DPFO byla 

progresivní. 

 

Věcná daňová příslušnost 

 

Daňoví rezidenti v ČR musí přiznat všechny příjmy ke zdanění, nejen ty které jim 

plynou z ČR, ale i ty které pobírají ze zahraničí. Zjednodušeně řečeno, jejich daňová 

povinnost není omezena hranicemi ČR. U příjmů, které plynou ze zahraničí je  

pro správné zdanění nutné přesně specifikovat: 

- druh příjmu (zda uvedený příjem podléhá zdanění v tuzemsku) 

- stát zdroje příjmu (zda zdanění v zahraniční bylo provedeno v souladu  

s  mezinárodní smlouvou a jakou můţeme uplatnit metodu vyloučení dvojího 

zdanění).  

 

Příjmy plynoucí ze zahraničí můţeme rozdělit do dvou základních skupin: 

- příjmy plynoucí ze států, které nemají s Českou republikou uzavřenou smlouvu 

(nesmluvní stát), 

- příjmy plynoucí ze států, které mají s Českou republikou uzavřenou smlouvu 

(smluvní stát). (8) 
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3.4.1 Zápočet daně 

 

Metody zápočtu daně umoţňují sníţení daňové povinnosti (vypočítané z celosvětových 

příjmů) o daň, kterou poplatník zaplatil v zahraničí, v souladu s SZDZ. 

 

Zápočet úplný 

 

V. Sojka (11) k této metodě uvádí, ţe: „Ujednání o úplném zápočtu zavazuje smluvní 

státy, aby navzájem akceptovali celou daň zaplacenou z určitého příjmu ve státě zdroje. 

V praxi to pak může vést i k tomu, že odečet daně zaplacené ve státě zdroje sníží ve státě 

rezidenta i daň, která připadá na zcela jiné příjmy.“. Tato metoda se v ČR vyuţívá 

především v souvislosti s postupem zdanění úroku podle směrnice Rady č. 2003/48/ES, 

o zdanění příjmů z úspor úrokového charakteru. Ve SZDZ uzavřených ČR ji můţeme 

nalézt ve smlouvě se Srí Lankou. (11) 

 

Zápočet prostý 

 

Z důvodu nelogického „okrádání“ vlastního rozpočtu je ve smlouvách sjednávána 

metoda zápočtu prostého, který toto vyšší zdanění v zahraničí nedovoluje plně započítat 

na daňovou povinnost ve státě rezidence. Stejně jako zápočet úplný i zápočet prostý 

počítá se zahrnutím zahraničních příjmů do daňového základu, ale zápočet daně limituje 

jen na poměrnou část, která by připadala na příslušný zahraniční příjem. V případě,  

ţe částka vypočtená poměrnou částí daně je niţší neţ skutečně zaplacená daň  

v zahraničí, nelze tuto daň uznat, i kdyţ byla ve skutečnosti zaplacena.  

 

Problém, ţe část zaplacené daně nelze uznat, nastal po zavedení jednotné sazby daně.  

Předtím nebyl problém uplatnit celou daňovou povinnost ze zahraničí, protoţe v ČR byl 

rychlejší náběh vyšších pásem zdanění při výpočtu daně, neţ ve většině ekonomicky 

vyspělých států. (13) 
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Příklad: 

Příjmy rezidenta ČR tvořily celosvětový základ daně za rok 2009 ve výši 1 000 000 Kč. 

Základ daně v České republice činí 750 000 Kč a zahraniční příjem podléhající metodě 

zápočtu prostého je 250 000 Kč. 

Výpočet daňové povinnosti rezidenta za rok 2009: 

Základ daně v ČR ..........................................................................................  750 000,-- 

Základ daně ze zahraničí ................................................................................  250 000,-- 

Celkový základ daně ......................................................................................  1 000 000,-- 

Daň z celkových příjmů (15 %) .....................................................................  150 000,-- 

Daň zaplacená v zahraničí (25 %) .................................................................  62 500,-- 

Poměrná část daně ze zahraničí (250 000*150 000/1 000 000) ....................  37 500,-- 

Daňová povinnost v ČR (150 000 - 37 500) ..................................................  112 500,-- 

Můţe se zdát, ţe tato metoda je nespravedlivá a poplatník stejně bude muset zdanit část 

příjmů dvakrát, ale podíváme-li se daný příklad pouze z pohledů příjmů z ČR  

a aplikujeme na ni sazbu daně 15 % tj. 750 000*15/100 dojdeme na částku 112 500 Kč. 

Při této metodě se ve státě rezidence zaplatí z příjmů na území státu to, co příslušnému 

státu podle platných zákonů náleţí.  

 

3.4.2 Vynětí daně 

 

Jak uvádí Z. Rylová (8): „Metoda vynětí příjmů ze zahraničí se vyskytuje zejména 

v dříve sjednaných smlouvách (SRN, Švédsko) a uplatňuje se jen na některé druhy 

příjmů (např. závislá činnost, příjem stálé provozovny).“. Zásadně se přitom 

neuplatňuje vůči příjmům z dividend, úroků, a licenčních poplatků. Naopak podle  

V. Sojky (11): „V novějších SZDZ se metoda vynětí nepoužívá vůbec. Naopak  

v některých starších smlouvách se ve vztahu k metodě vynětí daně používá také termín 

„osvobození“.“. 

 

Vynětí úplné 

 

Tato metoda spočívá v tom, ţe příjem ze zahraničí se ve státě rezidence ze základu daně 

vyjímá. Stát rezidence tedy zahraniční příjem nezdaní. Stát, který je státem zdroje 
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příjmů tento příjem můţe i nemusí zdanit. V případě ţe zahraniční stát příjem nezdaní 

z důvodu, ţe uvedenou daň nemá ve své daňové soustavě, případně ho od daně 

osvobodí, nedojde ke dvojímu zdanění ale k tomu, ţe příjem nebyl zdaněn, coţ je také 

neţádoucí. Jediný stát, se kterým má ČR uzavřenu smlouvu, ve které se vyskytuje úplné 

vynětí, je Brazilská federativní republika. (8) 

 

Vynětí s výhradou progrese 

 

Způsob vypočtu přes vynětí s výhradou progrese, sice také nezahrnuje příjmy  

ze zahraničí do daňového základu ve státě poplatníkovy rezidence, ale výsledné zdanění 

bude výši příjmů ze zahraničí ovlivněno. Toto ovlivnění nastává v zemi rezidence pouze 

v případech, ţe daň je vybíraná progresivní sazbou daně. V ČR se uplatňoval tento 

způsob do roku 2007, od roku 2008 (kdy platí jednotná sazba daně), se ve skutečnosti 

metoda vynětí s výhradou progrese nepouţívá, neboť dosáhneme stejného zdanění jako 

při vynětí úplném (z důvodu, ţe ČR jiţ nemá stanovenou progresivní sazbu daně).  

§ 38f odst. 6 ZDP zná pouze metodu zprůměrňování. (8) 

 

Příklad: 

Příjmy rezidenta ČR tvořily celosvětový základ daně za rok 2007 ve výši 1 000 000 Kč. 

Základ daně v České republice činí 750 000 Kč a zahraniční příjem podléhající metodě 

vynětí s výhradou progrese je 250 000 Kč.  

Výpočet daňové povinnosti rezidenta za rok 2007: 

Základ daně v ČR ..........................................................................................  750 000,-- 

Základ daně ze zahraničí ................................................................................  250 000,-- 

Celkový základ daně ......................................................................................  1 000 000,-- 

Daň zaplacena z celkového základu daně (§ 16 ZDP) ...................................  275 228,-- 

Průměrné daňové zatíţení celkového základu daně ......................................  27,52 % 

Daň zaplacená ze základu daně v ČR (750 000 * 27,52 / 100) .....................  206 400,-- 

Výpočet daně z celkového základu daně: 

(1 000 000 - 331 200) * 32 % + 61 212 = 214 016 + 61 212 = 275 228,-- 

Z příkladu je zřejmé, ţe byly zdaněny pouze příjmy z ČR, nicméně sazbou daně,  

při jejímţ výpočtu byly zohledněny i příjmy ze zahraničí. 
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4 Smlouva o zamezení dvojího zdanění  

s Kyperskou republikou 

 

Smlouva uzavřená mezi Československem a Kyprem byla stará jiţ téměř 30 let. 

V loňském roce byla uzavřena smlouva nová, která původní nahrazuje. 

 

 

4.1 Původní smlouva 

 

Do konce loňského roku byla uplatňovaná smlouva mezi Československou a Kyperskou 

republikou, uzavřená dne 15. dubna 1980 v Praze. Smlouva vstoupila v platnost  

30. prosince téhoţ roku. Byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 30/1981 Sb.  

Pro samostatnou ČR platí od roku 1993, stejně jako ostatní tehdy platné mezinárodní 

smlouvy (dále jen původní smlouva). (9) 

 

 

4.2 Nová smlouva 

 

Od letošního roku je smlouva mezi Českou a Kyperskou republikou, o zamezení 

dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmů, nová. Smlouva byla 

podepsána dne 28. dubna 2009 v Nikósii, v platnost vstoupila 26. listopadu 2009. Byla 

zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 120/2009 Sb. m. s., v Částce č. 49, 

vydaná 22. prosince 2009 (dále jen nová smlouva). (10) 

 

 

4.3 Rozdíly ve smlouvách 

 

Hlavní rozdíl najdeme jiţ v Čl. 1 Osoby, na které se smlouva vztahuje. Původní 

stanovila, ţe smlouva se vztahuje na osoby, které mají v jednom nebo obou státech 

bydliště nebo sídlo. Nová smlouva definuje osoby jako rezidenty. Tento rozdíl prochází 

celou smlouvou. (9), (10) 
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V Čl. 2 Daně, na které se smlouva vztahuje. Nová smlouva nebere v potaz majetkové 

daně. Aplikuje se pouze na daně z příjmů, taxativně vyjmenované. V Čl. 3 Všeobecné 

definice je nově výraz „činnost“.  

 

V Čl. 5 Stálá provozovna najdeme, kdy vzniká sluţbová stálá provozovna. Stejně jako 

ZDP je stanoven časový test v délce 6 měsíců, v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období. 

Původní smlouva o sluţbách nepojednávala. (10) 

 

Další změny jsou v sazbách zdanění, podle jednotlivých druhů příjmů.  

V Čl. 10 Dividendy není jiţ sazba max. 10 % z hrubé částky dividend, ale dnes 0 % 

v případě, ţe skutečným vlastníkem je společnost (jiná neţ osobní), vlastnící alespoň  

10 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy a pokud je vlastní více neţ jeden rok. 

V ostatních případech max. ve výši 5 %. V Čl. 11 Úroky je podle nové smlouvy moţné 

zdanit jen v zemi rezidenta, dříve i ve státě zdroje, ve výši 10 %. V Čl. 12 Licenční 

poplatky: sazba jiţ není max. 5 %, ale nově 10 % z hrubé částky poplatků. (2) 

 

V Čl. 13 Příjmy ze zcizení majetku je nově definován prodej podílů společnosti, jejíţ 

majetek je tvořen více neţ z 50 % nemovitostmi. Tyto příjmy jsou daněny státem,  

ve kterém se nemovitosti nacházejí. To v původní smlouvě není. Tento článek 

nezabraňuje moţnosti (z důvodu osvobození) zdanění prodeje nemovitosti. V Čl. 19 

Studenti a žáci: v nové smlouvě není u studentů vysokých škol zaveden časový test 

183 dnů, ale pohlíţí se na ně stejně jako na ostatní studenty. (2), (10) 

 

Naopak ve staré smlouvě je Čl. Nezávislá povolání, který v nové jiţ není. Činnosti, 

které tento článek obsahoval, jsou v Čl. 7 Zisky podniků.  Tato úprava je i proti MS, 

která článek Nezávislá povolání obsahuje. Nová smlouva jiţ nepojednává  

o majetkových daních, proto neobsahuje Čl. Majetek. (9) 

 

Nová smlouva v Čl. 21 Vyloučení dvojího zdanění stanovuje, ţe metoda určená  

pro rezidenty ČR, je metoda prostého zápočtu. V původní smlouvě se uplatňovala 

metoda vynětí s výhradou progrese, coţ bylo pro naše rezidenty výhodnější. (10) 
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V Čl. 22 Zákaz diskriminace je v nové smlouvě doplněn odstavec 3 o úrocích, 

licenčních poplatcích a jiných výlohách placených podnikem, které nejsou součástí 

problematiky převodních cen. Smlouva umoţňuje, kdyţ rezident jednoho státu zaplatí 

úroky rezidentovi druhého státu, daňovou uznatelnost, jako by je platil rezidentovi téhoţ 

státu. Toto původní smlouva také neobsahovala. (2), (10) 
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5 Příklad mezinárodního zdanění 

 

Kyperská republika je zemí, kde převaţuje dovoz nad vývozem. Dříve vývoz ze země 

představoval 20 % dovozu. V posledních letech se tento podíl dále sniţuje. V roce 2008 

činil uţ pouhých 16 %. Dané pravidlo platí i v případě ČR, která v roce 2008 vyvezla  

na Kypr zboţí v hodnotě 30,5 mil. €, naopak odtud bylo do ČR dovezeno zboţí  

za 15,5 mil. €. Hlavní částí našeho vývozu jsou stroje, elektronická zařízení, auta  

a dopravní prostředky. Dovoz představuje léčiva, signalizační přístroje a citrusové 

plody. V rámci cestovního ruchu bylo 20 tisíc Čechů na Kypru, opačným směrem se 

vydalo jen 15 tisíc Kypřanů. Zajímavostí je, ţe na Kypru na konci roku 2009 sídlilo  

jiţ 1 411 českých firem. (3) 

 

Tabulka 2: Společnosti obchodující s Kyprem 

Česká společnost Sektor 

Škoda auto, Mladá Boleslav Automobily  

Mayr-Melnhof Holz, Staříč Dřevozpracující  

FV-Plast, Praha Výroba plastů 

Válcovaná ocel, Praha Strojírenství  

Procter & Gamble, Rakovník Kosmetika  

Kablo, Vrchlabí Elektrotechnika 

Brisk. Tábor Elektrotechnika  

Zdroj: vlastní zpracování podle (6) 

 

V poslední době jsou zakázky na Kypr jen jednorázovou záleţitostí. Pokud jde  

o dlouhodobější kontrakty, je doporučováno napojení na místního zástupce, s jiţ 

vybudovanou pozicí. Kypřané jsou pesimističtí a preferují známé a ověřené značky před 

novými. U společností přetrvává zájem o spolupráci s ČR formou zakládání společností 

v ČR. (6) 

 

Do budoucna lze předpokládat, ţe bude výhodné se zaměřit na obchodní  

či ekonomickou spolupráci v oboru sluţeb, hi-tech (vypočetní technice), v peněţnictví, 

zdravotnictví či telekomunikacích. Kyperská vláda by také ráda věnovala svoji 

pozornost alternativním zdrojům energie. (6) 
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5.1 Zadání příkladu 

 

Příklad je zpracován podle současné platné SZDZ, která platí od 26. listopadu 2009. 

 

Fyzická osoba pan Petr Novák je občanem ČR. S manţelkou mají jedno dítě, které 

navštěvuje základní školu v ČR. Této škole v roce 2009 věnoval sponzorský dar  

100 000 Kč. Má čestné prohlášení manţelky, ţe slevu na dítě nepobírá. Vlastní 

nemovitost jak v ČR, tak na Kypru. V roce 2009 pobýval na Kypru 128 dní. Zbývající 

část roku bydlel s rodinou v rodinném domě v Čerčanech, na který splácí hypotéku. 

Za rok 2009 zaplatil úroky ve výši 156 782 Kč. Podniká v obou státech. 

 

Rezidence 

Pan Novák můţe být rezidentem obou států, jelikoţ v kaţdém vlastní stálý byt. Podle  

čl. 4 odst. 2. písm. a) SZDZ s Kyprem bude rezidentem pouze v ČR, ke které má uţší 

osobní a hospodářské vazby, jelikoţ zde ţije jeho manţelka s dcerou. V ČR tedy bude 

mít celosvětově neomezenou daňovou povinnost. V Kyperské republice je daňovým 

nerezidentem a jeho povinnost bude omezena pouze na příjmy určené SZDZ. 

 

Pro správce daně na Kypru si pan Novák vyţádal potvrzení o daňovém rezidentství 

v ČR, které mu vydá místně příslušný správce daně. V tomto případě to bude Finanční 

úřad v Benešově.  

 

Příjmy ze závislé činnosti 

Pan Novák obchoduje dlouhodobě s kyperskou společnosti Ekskageas (daňový rezident 

Kyperské republiky se sídlem ve městě Famagusta). V roce 2008 byl zvolen členem 

představenstva této společnosti, za coţ dostal v roce 2009 finanční odměnu ve výši 

6 500 €.  

 

Čl. 15 SZDZ s Kyprem určuje, ţe pokud rezident jednoho státu pobírá tantiémy či jiné 

podobné odměny jako člen orgánu společnosti, která je rezidentem druhého státu, tento 

druhý stát má moţnost zdanění. V našem případě si tedy Kyperská republika tento 

příjem zdaní. 
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Příjmy z podnikatelské činnosti v ČR 

Pan Novák má ţivnostenský list, obor podnikání je nákup zboţí za účelem dalšího 

prodeje. V ČR vlastní obchod s citrusovými plody, které nakupuje od kyperské 

společnosti Frouta (daňový rezident Kyperské republiky se sídlem ve městě Nikosie). 

Základ daně po odečtení paušálních výdajů za rok 2009 je ve výši 472 000 Kč. 

 

Příjmy z prodeje citrusových plodů v ČR jsou vytvářeny pouze na území jednoho 

smluvního státu, proto podle čl. 7 odst. 1 SZDZ (hovoří o ziscích podniků) podléhají 

zdanění v tomto státě, tedy v ČR. Stálá provozovna na Kypru vzniknout nemohla, 

protoţe pan Novák zde nepodnikal, pouze nakupoval zboţí do svého obchodu v ČR. 

Stálá provozovna nevznikne ani v případě, kdy pan Novák má na Kypru pouze sklad, 

kde shromaţďuje citrusové plody, před odvozem do ČR (to vyplývá z čl. 5  

odst. 4 SZDZ). V ČR bude tento příjem podléhat ZDP, kde spadá do § 7 odst. (1),  

písm. b) ZDP příjmy ze ţivnosti. 

 

Příjmy z podnikatelské činnosti na Kypru 

Pan Novák v ČR nakupuje stroje, které na Kypru prodává prostřednictvím svého  

(jiţ 10 let zavedeného) obchodu ve městě Nikosie. Na poţádání dané stroje montuje a je 

schopen zajistit i jejich případnou opravu. Ze svého podnikání na Kypru má pan Novák 

základ daně po odečtení paušálních výdajů ve výši 32 697 €. 

 

Obchod existuje 10 let a proto naplňuje definici trvalého místa výkonu činnosti, jehoţ 

prostřednictvím je zcela vykonávána činnost podniku. Jiţ dříve vznikla  

a nadále pokračuje existence stálé provozovny podle čl. 5 SZDZ. Pro vznik této 

sluţbové stálé provozovny je doba jejího trvání v úhrnu nejméně šest měsíců 

v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období. Podle čl. 7 této SZDZ má právo zdanit příjem 

stát, kde jsou tvořeny zisky podniku, kde prodej a sluţby s tím spojené probíhají. 

Protoţe pan Novák v ČR stroje neskladuje, ale okamţitě je vozí na Kypr, celý výsledek 

hospodaření patří činnosti stálé provozovny a není ničím krácen. 
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Pronájem pozemku 

Pan Novák zdědil po svých rodičích pozemek v katastrálním území Kamenice v ČR. 

Pozemek pronajímá společnosti ZOD Petroupim a.s. (daňový rezident ČR se sídlem  

v obci Petroupim). Roční nájemné činí 50 000 Kč. 

 

Tento příjem se týká pouze ČR. Proto budeme aplikovat český ZDP, kde příjem spadá 

do § 9 odst. (1) písm. a) ZDP, protoţe na tento příjem nemá ţádné prokazatelně 

vynaloţené výdaje, uplatní tak podle § 9 odst. (4) ZDP paušální výdaje ve výši 30 %. 

 

Pronájem nemovitosti na Kypru 

Pan Novák na Kypru vlastní nemovitost, kterou zakoupil v roce 2003. Nemovitost je 

vzdálena necelý kilometr od centra města Famagusta. Má několik vyuţití: pan Novák 

zde bydlí při pracovních pobytech, celá rodina tam jezdí i na dovolenou. Nachází se  

u moře, takţe jí přes letní sezónu i pronajímaná. Pronajímá dva vybavené pokoje, kaţdý 

za 450 €/týden. Oba pokoje byly dohromady pronajaté dvacet týdnů. Čistý zisk z tohoto 

pronájmu činí 6 300 €. 

 

Příjmy z nemovitého majetku jsou v čl. 6 SZDZ. Tyto příjmy z nemovitostí podléhají 

zdanění ve státě, kde se nachází nemovitost, tedy na Kypru.  

 

Licenční poplatky 

Pan Novák pracoval dříve jako programátor. Z této doby vlastní počítačový program, 

který slouţí především podnikům z oblastní logistiky. Hlavní doménou tohoto programu 

je řešení dopravních problémů přepravních firem. Práva pouţívat tento program si 

koupila společnost Agora (daňový rezident Kyperské republiky se sídlem ve městě 

Limassol), která panu Novákovi platí za licenci 9 000 € za rok (750 €/měsíčně). 

 

Licenční poplatky za počítačový program jsou obsahem čl. 12. odst. 3 písm. a) SZDZ. 

Lze je danit podle čl. 12 odst. 2 ve státě zdroje příjmu. Tento příjem tedy můţe 

Kyperská republika zdanit. Daň, kterou lze uloţit nesmí přesáhnout 10 % hrubé částky 

licenčních poplatků. 
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Podíly ve společnosti a prodej části podílu 

Jelikoţ se panu Novákovi dařilo, tak si jiţ v roce 2005 koupil 25 % akcií společnosti 

Greaty (daňový rezident Kyperské republiky se sídlem ve městě Larnaka). Ta v květnu 

2009 vyplatila dividendy ve výši 5 400 €. V listopadu stejného roku část akcií prodal. 

Za prodej 5 % akcií, z tohoto prodeje utrţil 6 500 € brutto. 

 

Dividendy podle čl. 10 SZDZ budou podléhat zdanění ve státě rezidence společnosti, 

vyplácející dividendy. Tuto moţnost má tedy Kyperská republika. I přesto, ţe pan 

Novák vlastní více jak 10 % akcií nebude mít moţnost vyuţít nulové sazby daně 

z důvodu, ţe není společností ale fyzickou osobou. Spadá do čl. 10 odst. 2 písm. b) 

SZDZ a jeho příjem bude podroben maximálně 5 % sazbě daně z hrubé částky. 

 

Z důvodu, ţe akcie nejsou v majetku stálé provozovny na Kypru, jsou zdaněny podle  

čl. 13 odst. 5 SZDZ. Podléhají zdanění ve státě, kde je pan Novák rezidentem a to je 

ČR. 

 

Podnikatelský účet v ČR 

Při podnikatelské činnosti v ČR má pan Novák zřízený podnikatelský účet, který 

pouţívá při obchodování s českými partnery. Úrok z účtu tvořil 4 587 Kč. 

 

Tento příjem se netýká Kyperské republiky, podléhá zdanění v ČR. V českém ZDP jej 

najdeme v § 8 odst. 1 písm. g) ZDP. 

 

Podnikatelský účet v Kyperské republice 

Pan Novák obchoduje na Kypru se stroji (viz výše), proto si zřídil podnikatelský účet  

i na Kypru. Úrok na tomto účtu tvořil 372 €. 

 

Úroky najdeme v čl. 11 SZDZ. Protoţe jiţ dříve vznikla na Kypru stálá provozovna,  

tak tyto spadají do odst. 3. Náleţí stálé provozovně a platí ustanovení čl. 7 SZDZ, který 

říká, ţe stát zdroje má moţnost tyto příjmy zdanit. Na Kypru jsou úroky od daně 

osvobozeny, tento příjem zůstane nezdaněn. 
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5.2 Komparace se starou smlouvou  

 

Komparace rezidence  

Podle staré smlouvy je pan Novák osobou mající bydliště v obou smluvních státech. 

Zde také rozhodoval čl. 4. odst. 2. písm. a) SZDZ, tj. osobní a hospodářské vazby 

nejuţší, se stejným výsledkem. 

 

Komparace příjmů ze závislé činnosti  

Stará smlouva tento druh příjmů řešila v čl. 16 SZDZ stejným způsobem, tj. právo 

zdanit tento příjem je ve státě kde má společnost vyplácející odměny sídlo, tedy  

na Kypru. 

 

Komparace příjmů z podnikatelské činnosti v ČR  

Stará smlouva tyto příjmy určovala v čl. 7 SZDZ totoţným způsobem, tj. pokud 

poplatník nepodniká ve druhém státě prostřednictvím stálé provozovny, jsou příjmy 

z podnikání zdaněny pouze ve státě kde podniká, v tomto případě v ČR. Stálá 

provozovna ani podle staré smlouvy nevznikla, protoţe sklad byl definován  

ve výrazech, které pojem stálá provozovna nezahrnuje (čl. 5 odst. 3 SZDZ). 

 

Komparace příjmů z podnikatelské činnosti na Kypru  

Stará smlouva neznala sluţbovou stálou provozovnu, ale sluţba (montáţ a oprava) byla 

jen doplňkem hlavní činnosti (prodej). I při platnosti staré smlouvy stálá provozovna 

vznikla podle (čl. 5 SZDZ). Zdanění zisků v čl. 7 SZDZ je shodné s předchozí 

smlouvou, právo zdanit tento příjem měla Kyperská republika. Stálá provozovna v ČR 

nevznikla. Pan Novák stroje okamţitě odváţí z ČR na Kypr. 

 

Komparace pronájmu nemovitosti  

Ve staré smlouvě najdeme nemovitý majetek v čl. 6 SZDZ. Je řešený stejným způsobem 

tj. příjem můţe být zdaněn ve státě, kde je nemovitost umístěna tedy na Kypru. 
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Komparace licenčních poplatků  

Stará smlouva neobsahovala přesný pojem počítačový program, tak jako smlouva nová. 

Tento druh licenčního poplatku patřil pod pojem vědecké zařízení. Druh tohoto 

licenčního poplatku byl v čl. 12 odst. 3 písm. a) SZDZ. Moţnost zdanění byla  

v čl. 12 odst. 2 SZDZ určena stejným způsobem jako nyní, ale sazba daně, která mohla 

na tento příjem být uloţena, nesměla přesáhnout 5 % z hrubé částky. 

 

Komparace podílů ve společnosti a prodeji částí podílu  

Dividendy, které vyplácela společnost z Kyperské republiky osobě z ČR, mohly být 

podle čl. 10 odst. 2 SZDZ daněny ve státě, kde má vyplácející společnost sídlo. Daň 

nesmí přesáhnout 10 % z hrubé částky. Dříve byla moţnost aplikace odst. 3, který 

umoţňoval osvobození od daně. Podmínkou bylo, ţe Kypr nesmí na dividendy ukládat 

ţádnou daň. 

 

Stará smlouva se vysloveně o akciích, které prodává FO, nezmiňovala. Příjem z tohoto 

prodeje můţeme zařadit do čl. 13 odst. 3 SZDZ, který určuje, ţe příjem můţe být 

zdaněn ve státě, kde má prodávající bydliště. Tedy obdobně jako nová smlouva. 

 

Komparace podnikatelského účtu v Kyperské republice  

Ve staré smlouvě jsou úroky řešeny v čl. 11 SZDZ. Rozdíl je ten, ţe úroky, které náleţí 

ke stálé provozovně, patří v čl. 11 aţ do odst. 6. Osvobození úroků na Kypru platilo  

i tehdy. 

 

 

5.3 Zdanění na Kypru 

 

Není jednoduché najít podrobnosti o zdanění příjmů FO na Kypru. Proto uvedu jen 

základy ke stanovení částky, kolik pan Novák zaplatí na daních kyperskému FÚ, abych 

mohl vypočítat i daňovou povinnost v ČR. Pro sestavení a aplikaci všech výhod a slev, 

které poskytují kyperské zákony, je vhodné vyuţít místní odborníky na zdanění. 
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Základní daní je daň z příjmů FO. Na Kypru byla v loňském roce progresivní sazba 

daně: 

 

Tabulka 3: Zdanění na Kypru 

Zdanitelný příjem v EUR Sazba daně 

0 - 19 500 0 % 

19 501 - 28 000 20 % 

28 001 - 36 300 25 % 

více jak 36 301 30 % 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (5) 

 

Od daně jsou osvobozeny zejména úroky, dividendy, jednorázová odměna při odchodu 

do důchodu, odškodnění v případě úmrtí či úrazu a zisky z prodeje cenných papírů. 

 

Dividendy však podléhají zvláštnímu příspěvku na obranu republiky, který u FO činí  

15 % z vyplácených dividend společností se sídlem na Kypru (neplatí firmy). Stejný 

příspěvek se vztahuje na pronájem, kde je daň 3 % ze zisků z pronájmu. (5) 

 

5.3.1 Stanovení daňové povinnosti na Kypru 

 

Z příjmů, které pobírá pan Novák, na Kypru budou zdaněny tyto příjmy: 

 
Tabulka 4: Příjmy na Kypru 

Typ příjmu Dani podléhá Omezení ze strany SZDZ 

Tantiémy 6 500 € - 

Podnikání na Kypru 32 697 € - 

Licenční poplatky 9 000 € max. sazba daně 10 % 

Dividendy 5 400 € max. sazba daně 5 % 

Úroky z Kypru 372 € - 

Pronájem nemovitosti 6 300 € - 
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Úroky jsou od daně osvobozené. Proto 372 € zůstává v plné výši a dále s nimi nebudu 

pracovat. 

 

Zisk z pronájmu nemovitosti, ve výši 6 300 €, podléhá zvláštnímu příspěvku na obranu 

republiky ve výši 3 %. Kyperské republice odvede 189 €. 

 

Dividendy mají být zdaněny zvláštním příspěvkem na obranu republiky, ve výši  

15 %. SZDZ ale povoluje maximální sazbu ve výši 5 %. Bude tedy pouţita daň podle 

smlouvy, která má přednost před vnitrostátním zákonem. Daň, kterou srazí společnost 

Greaty bude 270 €, zbývajících 5 130 € vyplatí panu Novákovi. 

 

Posledním příjmem, který je SZDZ omezen ve výši daně jsou licenční poplatky. 

Předpokládám, ţe v případě rezidenta Kyperské republiky by patřily do DPFO, proto 

započítám maximální moţnost sazby, kterou připouští SZDZ, tj. 10 %. Společnost 

Agora, která má práva vyuţívat počítačový program pana Nováka, srazí a odvede FÚ  

na Kypru 900 €, zbývajících 8 100 € vyplatí panu Novákovi. 

 

Zbývající příjmy (tantiémy a příjmy z podnikání) jsou zdaněny podle tabulky č. 3 

(sazeb DPFO). Příjem činí 39 197 €. Tento příjem rozdělím do skupin podle sazby 

daně: 

 

 19 500 €   0 %       0 € 

   8 500 € 20 % 1 700 € 

   8 300 € 25 % 2 075 € 

   2 897 € 30 % 869 € 

   4 644 € Průměrná sazba daně 11,85 %.
2
 

 

Celkově zaplatí pan Novák FÚ na Kypru daň 6 003 € ze všech příjmů, které získal  

na území Kyperské republiky. 

  

                                                 
2
 Průměrná sazba daně je vypočtena jako podíl mezi vypočtenou daní a ZD tj. 39 197 €. Označuje se 

rovněţ jako tzv. efektivní sazba daně. 
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5.3.2 Stanovení daňové povinnosti v ČR 

 

Pan Novák pobírá i příjmy v zahraniční měně, pro přepočet na koruny musí aplikovat  

§ 38 ZDP. Cizí měnu musí přepočítávat, kurzem devizového trhu, aplikovaného  

v účetnictví.
3
 Tyto kursy vyhlašuje ČNB. Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou 

vyuţít jednotného kursu. Tento kurs je průměrem směnného kursu, stanoveného ČNB 

poslední den kaţdého měsíce zdaňovacího období. Kdyby poplatník podával daňové 

přiznání v průběhu zdaňovacího období, můţe pouţít směnný kurs k datu uskutečnění 

jednotlivých příjmů. Avšak kurs devizového trhu a jednotný kurs nelze současně 

uplatnit v jednom zdaňovacím období. Pobírá-li poplatník úroky v cizí měně 

z vkladového účtu, který není určen pro podnikání, daň z úroku se přepočítává podle 

směnného kurzu vyhlášeného ČNB ke dni připsání úroku. Pokud poplatník přepočítává 

příjem pro výpočet zálohy na daň z příjmů (podle § 6 ZDP) nebo pro roční zúčtování, 

pouţije směnný kurs stanovený ČNB pro poslední den kalendářního měsíce 

předcházejícího měsíci, v němţ byla záloha sraţena. 

 

V roce 2009 pouţíval pan Novák průměrný kurs prosince 2008, který byl 26,10 Kč/€. 

 

V následující tabulce uvádím podklady daňového přiznání podaného v ČR, vč. výsledné 

daňové povinnosti. Daňové přiznání je přílohou této práce. 

  

                                                 
3
 Pro zjednodušení, budu pracovat s tím, ţe v účetnictví pouţívá pevný roční kurs. 
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      Tabulka 5: Výpočet daně v ČR 

Dílčí ZD § 7 ZDP 472 000 Kč 

Dílčí ZD § 8 ZDP 174 237 Kč 

Dílčí ZD § 9 ZDP 35 000 Kč 

Příjmy z Kypru 1 489 763 Kč 

   vynětí podle § 38f odst. (4) ZDP
4
 227 331 Kč 

   započet prostý 1 262 432 Kč 

Celosvětové příjmy 2 171 000 Kč 

ZD po vynětí příjmů 1 943 669 Kč 

Dary § 15 ZDP *  - 100 000 Kč 

Úrok z hypotečního úvěru § 15 ZDP - 156 782 Kč 

Základ daně § 16 ZDP 1 686 887 Kč 

Základ daně - zaokrouhlený 1 686 800 Kč 

Daň 15 % 253 020 Kč 

Daň ze zahraničí 

metoda zápočtu prostého ** - 136 574 Kč 

Daň § 16 ZDP 116 446 Kč 

Sleva na dani § 35 ba odst. 1  

písm. a) ZDP - 24 840 Kč 

Sleva na dani § 35 c) ZDP - 10 680 Kč 

Výsledná daňová povinnost 80 926 Kč 

 

* Dary lze uplatnit, při splnění podmínky § 15 odst. 1 ZDP
5
. Hodnota daru, kterou 

 lze započítat je max. 10 % základu daně, tj. 194 366,90 Kč. Tato  podmínka je 

 splněna, dar lze uznat v plné výši. 

** Maximální část ze zaplacené daně v zahraničí, o kterou si můţe sníţit daň 

 v ČR je 

 
 

 
   .  

 Pan Novák zaplatil 136 574 Kč, takţe můţe započíst celou částku.  

                                                 
4
 Výhodnější pro poplatníka je jednostranné opatření českého ZDP před dvoustranným podle SZDZ. 

5
 Dar byl poskytnut PO na financování školství. 
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Celosvětová daňová povinnost 

 

Součtem zaplacených daní v roce 2009 dostaneme daňové povinnosti pana Nováka: 

 

Daně zaplacené na Kypru 156 679 Kč 

Daň zaplacená v ČR 80 926 Kč 

Celosvětově zaplaceno na daních 237 605 Kč 

 

 

5.4 Stanovení daňové povinnosti na Kypru podle staré smlouvy 

 

V roce 2009 byla uzavřena nová SZDZ s Kyprem, proto uvádím i výpočet podle 

předcházející smlouvy. Příjmy, které pobírá na Kypru, budou zdaněny takto: 

 

Tabulka 6: Příjmy na Kypru (při aplikaci staré smlouvy) 

Typ příjmu Dani podléhá Omezení ze strany SZDZ 

Tantiémy 6 500 € - 

Podnikání na Kypru 32 697 € - 

Licenční poplatky 9 000 € max. sazba daně 5 % 

Dividendy 5 400 € max. sazba daně 10 % 

Úroky z Kypru 372 € - 

Pronájem nemovitosti 6 300 € - 

 

Úroky jsou na Kypru od daně osvobozené. Proto 372 € zůstává v plné výši  

a dále s nimi nebudu pracovat. 

 

Zisk, který pan Novák získal pronájmem nemovitosti, ve výši 6 300 € podléhá 

zvláštnímu příspěvku na obranu republiky ve výši 3 %. Státu odvede 189 €. 

 

Dividendy byly zdaněny podle zvláštního příspěvku na obranu republiky ve výši 15 %. 

Stará smlouva v daném případě povolovala maximální sazbu ve výši 10 %. Byla by 

vyuţita výše daně podle smlouvy, která měla přednost před vnitrostátním zákonem. 
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Daň, kterou srazí společnost Greaty byla 540 €, zbývajících 4 860 € vyplatí  

panu Novákovi. 

 

Posledním příjmem, který byl SZDZ omezen ve výši daně jsou licenční poplatky. 

Předpokládám, ţe v případě rezidenta Kyperské republiky by patřily do DPFO, proto 

započítám maximální moţnost sazby, kterou připouští SZDZ, tj. 5 %. Společnost 

Agora, která má práva vyuţívat počítačový program pana Nováka, by srazila a odvedla 

FÚ na Kypru 450 €, zbývajících 8 550 € by vyplatila panu Novákovi. 

 

Zbývající příjmy (tantiémy a příjmy z podnikání) byly obdobně jako u současně platné 

SZDZ daněny progresivně podle tabulky č. 3 (sazby DPFO). Protoţe daná tabulka platí 

stejně je daňová povinnost u zbývajících příjmů totoţná tj. 4 644 €, při průměrné sazbě 

daně 11,85 %. 

 

Celkově by dříve pan Novák zaplatil FÚ na Kypru 5 823 € ze všech příjmů, které získal 

na území Kyperské republiky v roce 2009. 

 

5.4.1 Daňová povinnost v ČR při použití staré smlouvy 

 

Stará smlouva rozlišovala pro osoby s bydlištěm v ČR dva způsoby zamezení dvojího 

zdanění. Základním bylo vynětí s výhradou progrese. Na určité příjmy (dividendy, 

úroky, licenční poplatky či tantiémy) pouţívala metodu prostého zápočtu. 

 

V  tabulce č. 7 uvádím podklady pro daňové přiznání v ČR, při aplikaci staré smlouvy, 

včetně výsledné daňové povinnosti pana Nováka.  
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   Tabulka 7: Výpočet daně v ČR (podle staré smlouvy) 

Dílčí ZD § 7 ZDP 472 000 Kč 

Dílčí ZD § 8 ZDP 174 237 Kč 

Dílčí ZD § 9 ZDP 35 000 Kč 

Příjmy z Kypru 1 489 763 Kč 

   vynětí podle SZDZ 1 027 532 Kč 

   vynětí podle §38f odst. (4) ZDP 227 331 Kč 

   prostému zápočtu 234 900 Kč 

Celosvětové příjmy 2 171 000 Kč 

ZD po vynětí příjmů 916 137 Kč 

Dary § 15 ZDP * - 91 614 Kč 

Úroky z hypotéčního úvěru § 15 ZDP - 156 782 Kč 

Základ daně § 16 ZDP 667 741 Kč 

Základ daně - zaokrouhlený 667 700 Kč 

Daň 15 % 100 155 Kč 

Daň ze zahraničí 

metoda zápočtu prostého ** - 25 839 Kč 

Daň § 16 ZDP 74 316 Kč 

Sleva na dani § 35 ba odst. 1.  

písm. a) ZDP - 24 840 Kč 

Sleva na dani § 35c) ZDP - 10 680 Kč 

Výsledná daňová povinnost 38 796 Kč 

 

* Dary bylo moţné uplatnit, protoţe byly poskytnuté k vzdělávacím účelům. 

 Hodnota daru, kterou bylo moţné započítat, byla max. 10 % základu daně  

 tj. 91 613,70 Kč. Dar byl vyšší, takţe se uplatnil pouze ve výši 91 614 Kč. 

** Maximální část ze zaplacené daně v zahraničí, o kterou si mohl sníţit daň v ČR, 

 potom byla  

   .  

 Pan Novák by zaplatil pouze 25 839 Kč
6
 a mohl započíst celou částku. 

                                                 
6
 Tato částka obsahovala daně zaplacené na Kypru: licenční poplatky 450 €, dividendy  540 €. 
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Celosvětová daňová povinnost podle staré smlouvy 

 

Součtem zaplacených daní za rok 2009 bychom dostali daňové povinnosti pana Nováka: 

 

Daně zaplacené na Kypru 151 981 Kč 

Daň zaplacená v ČR 38 796 Kč 

Celosvětově zaplaceno na daních 190 777 Kč 

 

 

5.5 Porovnání zdanění podle staré a nové smlouvy v ČR 

 

V následující tabulce porovnám výsledky výpočtů v tabulkách č. 5 a 7 pro ukázku 

rozdílů mezi současně platnou a starou SZDZ (změna metod zamezení dvojího 

zdanění). 
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Tabulka 8: Porovnání obou smluv 

Kritérium Stará smlouva Nová smlouva Rozdíly (nárůst) 

Příjmy z ČR 681 237 Kč 681 237 Kč --- 

Příjmy z Kypru 1 489 763 Kč 1 489 763 Kč --- 

Celosvětové příjmy 2 171 000 Kč 2 171 000 Kč --- 

ZD po vynětí 916 137 Kč 1 943 669 Kč 1 027 532 Kč 

Suma § 15 ZDP  - 248 396 Kč - 256 782 Kč 8 386 Kč 

ZD zaokrouhlený 667 700 Kč 1 686 800 Kč 1 019 100 Kč 

Daň § 16 ZDP 100 155 Kč 253 020 Kč 152 865 Kč 

Zápočet prostý  - 25 839 Kč - 136 574 Kč 110 735 Kč 

Součet slev na dani 

(§35 ba, c) ZDP - 35 520 Kč - 35 520 Kč --- 

Výsledná daňová 

povinnost 38 796 Kč 80 926 Kč 42 130 Kč 

Celosvětově zaplacená 

daň 190 777 Kč 237 605 Kč 46 828 Kč 

Daň zaplacená na Kypru 5 823 € 6 003 € 180 € 

 

Z tabulky vyplývá, výhodnost staré smlouvy, umoţňující vynětí daně. V případě pana 

Nováka je to zvýrazněno tím, ţe jeho hlavní příjem byl z podnikání. Na Kypru 

podléhají tyto příjmy niţšímu zdanění neţ u nás (o víc jak 3 %), takţe i celková sazba 

zdanění byla niţší. 

 

Při porovnání míry zdanění obou smluv dojdeme k závěru, ţe příjmy nepodléhaly 

zdanění v takové výši, jako by podléhaly v případě, ţe by byly jen ze zdrojů na území 

ČR. Hlavní příčina je v sazbách DPFO na Kypru, kde je prvních 19 500 € od daně 

osvobozeno. To je důvodem, ţe míra celosvětové daňové povinnosti je niţší, neţ je 

sazba DPFO v ČR (15 %). U staré smlouvy byla míra celosvětového zdanění 8,79 %
7
,  

u nové je jiţ 10,94 %. Důvodem nárůstu zdanění je změna pouţívané metody 

pro zamezení dvojího zdanění. 

                                                 
7
 Celosvětová míra zdanění je podíl mezi celosvětově zaplacenými daněmi a celosvětovými příjmy. 
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6 Zhodnocení a návrhy 

 

Moje návrhy a doporučení vycházejí z poznatků získaných během zpracování této 

bakalářské práce.  

 

Určení rezidentství  

 

Určení rezidentství je důleţité z mnoha pohledů. Jde především o to, kde bude poplatník 

danit své celosvětové příjmy. Kaţdý stát má jiný systém danění, ale i jeho míru. Některé 

státy mají progresivní, jiné rovnou daň. Rozdíl je i v tom, ţe část příjmů je od daně 

osvobozeno s následným vyšším zdaněním příjmů překračující osvobozující hranici.  

Jak jsem uvedl, příjmy FO na Kypru jsou do 19 500 € (přepočet v roce 2009 při kurzu  

26,50 Kč/€ je 516 750 Kč)
8
 osvobozeny. To činilo podnikání na Kypru českými 

rezidenty FO velice zajímavým. Příjem byl na Kypru osvobozen a v ČR zůstal 

nezdaněn z důvodu metody vynětí příjmů ze základu daně. To bylo proti českým 

rezidentům FO podnikajícím v ČR značně zvýhodňující. S novou smlouvou, která vešla 

v platnost 1. 1. 2010, toto zvýhodnění odpadá, metodou zamezující dvojímu zdanění je 

nyní zápočet prostý, tj. nezdaněný příjem na Kypru zdaní ČR. 

 

Pro změnu rezidentství můţe FO činit určité kroky vedoucí k poţadovanému efektu.  

Rozhodujícím kritériem této optimalizace bude efektivní sazba daně (viz poznámka  

pod čarou č. 2 dříve) v daných zemích. Část příjmů totiţ můţe být od daně osvobozeno. 

Další mohou být i výhody, které místní zákon umoţňuje. Tyto výhody můţeme nalézt  

i v českém ZDP jako osvobození některých druhů příjmů, nebo sníţení výše příjmu  

o výdaje. Tyto výdaje jsou buď prokazatelně vynaloţené, nebo určené paušální částkou. 

To jsem pouţil např. v kapitole 5 při zdanění příjmů z pronájmu pozemku v ČR. Kromě 

uvedeného bude dále důleţitá i výše sociálního a zdravotního pojištění nebo politická 

stabilita země. 

 

                                                 
8
 Kurz je stanoven pokynem D-337 jako jednotný kurz pro rok 2009.  
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Důleţité je i potvrzení o rezidenci, které na vyţádání poplatníkovi vydá jeho správce 

daně. Tento doklad je vhodný pro správce daně v jiných zemích, ale i pro plátce, kteří 

vyplácí poplatníkovi jeho příjmy, daněné podle místní legislativy jiţ u zdroje. Pokud 

plátce nemá potvrzení o rezidenci poplatníka, nemůţe aplikovat SZDZ. Hlavním 

důvodem je, ţe plátce neví, kterou smlouvu má pouţít. Neméně důleţité je, zda 

příjemce je skutečným vlastníkem a ne zprostředkovatelem pro skutečného vlastníka. 

 

U PO má správce daně moţnost při rozhodování o rezidenci, funkci tzv. „skutečného 

místa vedení“. Některé české společnosti se snaţí formálně přemístit své místo vedení 

do daňových rájů, kde je zdanění niţší neţ u nás, ale nadále provádí řízení společnosti 

z ČR. V takovém případě můţe správce daně rozhodnout, ţe skutečné místo vedení je 

v ČR a tím se daná PO stává rezidentem ČR s povinností danit své celosvětové příjmy 

zde. K 31. 12. 2009 bylo v daňových rájích evidováno 11 143 českých společnosti,  

coţ činí 3,5 % společností působících na českém trhu. Z daného počtu je 1 411 

evidováno na Kypru, kde je DPPO ve výši 10 %. (3) 

 

Správné zatřídění příjmu 

 

Při zpracování praktické části bakalářské práce jsem se s tímto problémem setkal 

několikrát. Menší problém byl určit jak rozhodnout o úrocích na podnikatelském účtu  

na Kypru. Druhým problémem byly prodané akcie. Jejich příslušnost pod čl. Zisky  

ze zcizení majetku bylo jasné, ale výběr konkrétního ustanovení jiţ představoval 

sloţitější problém. O akciích hovoří v  čl. 13 tři odstavce z pěti. Nejdříve je třeba řešit, 

jakou majetkovou strukturu společnost má, následuje problém, zda pan Novák nemá 

akcie v obchodním majetku stálé provozovny na Kypru. Protoţe ani jedna z těchto 

podmínek není splněna, správná aplikace je v čl. 13 je odst. 5, podle kterého se zdaňují 

zisky ze zcizení jakéhokoliv jiného majetku. 

 

V případě, podnikání v cizím státě se často řeší otázka, zda se daný příjem váţe ke stálé 

provozovně v tomto státě či ne. Tento problém, však můţe nastat i v jiných případech. 

U pasivních příjmů licenčních poplatků rozhoduje, zda se jedná o odprodej práv 

k pouţívání nebo o odprodej celého zdroje licenčního poplatku, tzv. „jednorázový 
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prodej“. Pokud se jedná o jednorázový prodej, tak jiţ nemůţeme aplikovat čl. Licenční 

poplatky, ale čl. Zisky ze zcizení majetku. 

 

Úpravy základu daně 

 

Problematické také bývá, kdyţ FO podnikatel vypočte základ daně podle předpisů  

ve státě existence stálé provozovny. Tento výsledek nelze přepočítat českou měnu a tuto 

částku započítat do daňového přiznání. Zde musí poplatník znovu provést úpravu 

výsledku hospodaření, při pouţití českého zákona o dani z příjmů. 

 

U velkých podniků bývá problém s převáděním zisku na stálé provozovny, které jsou  

ve státech s niţším daňovou zátěţí. Tento problém řeší jak český ZDP v § 23 odst. (7) 

tak i MS čl. 9. Podle obou ustanovení má správce daně nárok upravit základ daně tak, 

jak by byl stanoven mezi kapitálově nezávislými osobami. Drobným nedostatkem ČR je 

oficiální výhrada vůči MS. Proto v SZDZ nenajdeme obdobu čl. 9 odst. 2 MS, který 

hovoří o zrcadlové úpravě základů daně. Tento problém bývá i u samostatných podniků, 

které jsou spojeny kapitálovou účastí. 

 

Novinky v ZDP od roku 2009 

 

V českém ZDP je nově odstavec významně se dotýkající mezinárodního zdanění. Podle 

§ 38f odst. (4) ZDP, který jsem také pouţil v při výpočtu daňové povinnosti pana 

Nováka, můţe poplatník vykonávající závislou činnost ve smluvním státě  

u zaměstnavatele, který je rezidentem tohoto smluvního státu, vyjímat v ČR tyto příjmy  

ze zdanění, pokud jsou ve státě zdroje jiţ zdaněny. Z ostatních příjmů poplatníka se 

vypočte daň ze základu daně sníţeného pouze o vyjmuté příjmy ze závislé činnosti  

ze zdrojů v zahraničí. Tato moţnost se nevyuţije, je-li pro poplatníka výhodnější 

ustanovení konkrétní SZDZ. Poplatníci zaměstnaní ve smluvních státech tak dnes 

počítají obě varianty, a ta která je pro ně výhodnější tu vyuţijí. 

 

Toto ustanovení bude vyuţíváno především tam, kde metoda zápočtu  

a zdanění příjmů ve státě zdroje je niţší neţ daň v ČR. Opačný přístup bude při vyšším 
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zdanění v zemi zdroje nebo tam, kde dovolují aplikovat metodu vynětí. Těch však 

ubývá. 

  

Druhá novinka se týká daňových nerezidentů ČR, kteří jsou rezidenty států EU  

nebo EHS. Jedná se o ustanovení § 36 odst. (7) ZDP, které jim umoţňuje sraţenou daň 

započítat na jejich celkovou daňovou povinnost připadající ČR v případě, ţe tyto příjmy 

zahrnou do svého daňového přiznání v ČR.  

 

Nové smlouvy 

 

Poplatník musí sledovat, zda nevznikla a nevstoupila v platnost nová smlouva se státem, 

který byl „vţdy“ nesmluvním (v roce 2009 se uvedené týkalo Arménské republiky  

a Syrské arabské republiky). Tím by pro něj nastaly změny a jeho příjmy by jiţ nebyly 

v plné výši podrobeny dvojímu zdanění. Další změna, která můţe nastat, je uzavření 

nové mezinárodní smlouvy, která současně ruší starou (to se v roce 2009 týkalo 

Kyperské republiky nebo Číny). Nové smlouvy jsou uzavírány především u těch 

uzavřených za minulého reţimu, které jsou jiţ zastaralé a nevymezují nové oblasti 

příjmů. Třetí změnou, která můţe nastat, je modifikace SZDZ. Tato změna znamená 

uzavření Protokolu k mezinárodní smlouvě. Protokol potom jen upravuje některá 

ustanovení platné smlouvy (v roce 2009 přibyly Protokoly ke smlouvám s Ruskou 

federací nebo s republikou Srbsko). 
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7 Závěr 

 

Jak jsem se zmínil, při daňové optimalizaci poplatníka je velmi důleţitý stát rezidence. 

Na příkladu pana Nováka je vidět, ţe zdanění v Kyperské republice je pro něj 

výhodnější neţ v ČR. Hlavním důvodem je osvobození části příjmů od daně.  

Při porovnání sazeb v ČR a na Kypru jiţ tak výhodné zdanění na Kypru není. U nás je 

v současné době maximální sazba DPFO ve výši 15 %, na Kypru max. 30 %. Pokud by 

byl pan Novák v roce 2009 rezidentem Kyperské republiky, zaplatil by daně vyšší, 

protoţe větší část příjmů by podléhala max. moţné sazbě daně. Proto je pro něj 

výhodnější situace uvedená v řešeném příkladu. 

 

Pokud mám zhodnotit princip mezinárodních smluv o zamezení, příp. omezení dvojího 

zdanění, tak plní svůj účel. Zamezují dvojímu zdanění a podporují mezinárodní obchod, 

ať ve formě zboţí nebo sluţeb. Dříve bylo dvojí zdanění hlavním důvodem  

pro podnikání pouze na jednom trhu. 

 

Pokud se zamyslím nad situací, kam by se mezinárodní právo a tím i zdanění mělo 

ubírat, tak hlavní co bych navrhoval, by byla mnohostranná SZDZ na úrovni států EU. 

Vím, ţe to není jednoduché, některé státy nebudou souhlasit, zejména z důvodu zásahu 

do vlastního systému přímých daní. Ale ke zjednodušení mezinárodní spolupráce  

na úrovni EU by měl být tento krok jednou z priorit. Hlavní nevýhodou současného 

stavu je, ţe kaţdá země má uzavřenou jinou smlouvu s ostatními členy EU. Při realizaci 

mezinárodní transakce je třeba zjistit, s rezidentem kterého státu je obchodováno  

a podle toho pouţít konkrétní smlouvu. Stává se, ţe peníze jsou posílány do jednoho 

státu, ale aplikuji smlouvu s jiným státem. Přitom oba jsou členy EU. To je nejen velmi 

sloţité, ale současně i nelogické. 
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11 Přílohy 

 

Příloha č. 1 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 pana Nováka, vytvořené podle 

nové SZDZ 



1

/

Otisk podacího razítka � nan�ního ú�adu

25 5405   MFin 5405 vzor �. 16

Finan�nímu ú�adu v, ve, pro
  

01 Da�ové identi� ka�ní �íslo

   
02 Rodné �íslo

 

1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
06 P�íjmení 07 Rodné p�íjmení 08 Jméno(-a)

09 Titul 10 Státní p�íslušnost 11 �íslo pasu

Adresa bydlišt� (místa trvalého pobytu) v den podání DAP
12 Obec 13 Ulice / �ást obce  14 �íslo popisné / orienta�ní

15 PS� 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

Adresa pobytu na území �eské republiky, kde se poplatník obvykle ve zda�ovacím období zdržoval
�ádky 23 až 28 vypl�te pouze v p�ípad�, že nemáte bydlišt� (trvalý pobyt) na území �eské republiky.

Adresa bydlišt� (místa trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendá�ního roku, za který se da� vym��uje
�ádky 19 až 22 vypl�te pouze v p�ípad�, že adresa k poslednímu dni kalendá�ního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy 
v den podání DAP.

19 Obec 20 Ulice / �ást obce 21 �íslo popisné / orienta�ní 22 PS�

23 Obec 24 Ulice / �ást obce  25 �íslo popisné / orienta�ní

26 PS� 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail

05 DAP zpracoval a p�edkládá da�ový poradce na základ� plné moci k zastupování, ano ne
 která byla podána správci dan� p�ed uplynutím neprodloužené lh	ty1)

05a Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1) ano ne

Datum

opravné�ádné dodate�né

04 Kód rozlišení typu DAP2)

03 DAP1)

D	vody pro podání dodate�ného
DAP zjišt�ny dne

 C Z

P � I Z N Á N Í
k dani z p�íjm� fyzických osob

podle zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“)

za zda�ovací období (kalendá�ní rok)   nebo jeho �ást2) od   do  
dále jen „DAP“

29 Kód státu – vyplní jen da�ový nerezident 29a Výše celosv�tových p�íjm	 K�

30 Spojení se zahrani�ními osobami1) ano ne

Než za�nete vypl�ovat tiskopis, p�e�t�te si, prosím, pokyny.

Benesovˇ

  6 5 1 0 3 0 7 1 4 6

6 5 1 0 3 0  7 1 4 6

X

X

X

2010

Novak´ Novak´ Petr

Ceska republikaˇ ´

Cercanyˇ ˇ Husova 486/ 6

257 22 771 312 145 Ceska republikaˇ ´

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ

Admin
Psací stroj
Příloha č. 1



2. ODDÍL – Díl�í základ dan�, základ dan�, ztráta
1. Výpo�et díl�ího základu dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� (§ 6 zákona) 

3. ODDÍL – Nezdanitelné �ásti základu dan�, od�itatelné položky a da� celkem

31 Úhrn p�íjm	 od všech zam�stnavatel	

32 Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst.13 zákona

33 Da� zaplacená v zahrani�í podle § 6 odst. 14 zákona
34 Díl�í základ dan� podle § 6 zákona 

(�. 31 + �. 32 – �. 33)
35 Úhrn p�íjm	 plynoucí ze zahrani�í zvýšený o povinné 

pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

 poplatník � nan�ní ú�ad

2. Díl�í základy dan� z p�íjm� fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan� a ztráta 

36 Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona (�. 34)

36a Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona po vyn�tí 
(�. 36 – úhrn vy�atých p�íjm	 ze zdroj	 v zahrani�í podle § 6 zákona 
nebo �. 36)

37  Díl�í základ dan� nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné 
výd�le�né �innosti podle § 7 zákona (�. 113 p�ílohy �. 1 DAP) 

38  Díl�í základ dan� z kapitálového majetku podle § 8 zákona 

39  Díl�í základ dan� nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona 
(�. 206 p�ílohy �. 2 DAP) 

40  Díl�í základ dan� z ostatních p�íjm	 podle § 10 zákona 
(�. 209 p�ílohy �. 2 DAP) 

41  Úhrn �ádk	 (�. 37 + �. 38 + �. 39 + �. 40).

41a  Úhrn díl�ích základ	 dan� podle § 7 až § 10 zákona po vyn�tí (�. 41 – úhrn 
vy�atých p�íjm	 ze zdroj	 v zahrani�í podle § 7 až § 10 zákona nebo �. 41)

42  Základ dan� 
 (36a + kladná hodnota z �. 41a) 

43  (neobsazeno)

44  Uplat�ovaná výše ztráty – vzniklé a vym��ené za p�edcházející 
zda�ovací období maximáln� do výše �. 41a 

45  Základ dan� po ode�tení ztráty (�. 42 – �. 44)

2

�ástka podle § 15

46  Odst. 1 zákona (hodnota daru/dar	) 

47  Odst. 3 a 4 zákona (ode�et úrok	) 

48  Odst. 5 zákona (penzijní p�ipojišt�ní) 

49  Odst. 6 zákona (životní pojišt�ní) 

50  Odst. 7 zákona (odborové p�ísp�vky) 

51  Odst. 8 zákona (úhrada za další vzd�lávání) 

52  § 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj) 

53  Další �ástky

Po�et 
m�síc	

Po�et 
m�síc	

54  Úhrn nezdanitelných �ástí základu dan� a položek 
od�itatelných od základu dan� (�. 46 + �. 47 + �. 48 + 
+ �. 49 + �. 50 + �. 51 + �. 52 + �. 53)

55  Základ dan� snížený o nezdanitelné �ásti základu dan� 
a položky od�itatelné od základu dan� (�. 45 – �. 54)

 56  Základ dan� zaokrouhlený na celá sta K� dol	 

57  Da� podle § 16 zákona

4. ODDÍL – Da� celkem, ztráta
58 Da� podle § 16 zákona (�. 57) nebo �ástka 
 z �. 330 p�ílohy �. 3 DAP
59 (neobsazeno)

60 Da� celkem zaokrouhlená na celé K� nahoru (�. 58)
61 Da�ová ztráta - zaokrouhlená na celé K� nahoru
 bez znaménka mínus

5. ODDÍL – Uplatn�ní slev na dani a da�ového zvýhodn�ní
62  Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63 Sleva podle § 35 odst.6 až 8, § 35a nebo § 35b zákona 
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227 331

227 331

227 331

227 331

0

1 419 352

324 887

199 430

1 943 669

1 943 669

1 943 669

0

1 943 669

100 000

12 156 782

256 782

1 686 887

1 686 800

253 020

116 445,22

116 446
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3

84 Úhrn sražených záloh na da� z p�íjm	 ze závislé �innosti 
a z funk�ních požitk	 (po slevách na dani)

85 Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem 

86 Zaplacená da� stanovená paušální �ástkou podle § 7a 
zákona 

87 Sražená da� podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a Sražená da� podle § 36 odst. 7 zákona 

88 Zajišt�ná da� plátcem podle § 38e zákona 

89 Sražená da� podle § 38f odst. 12 zákona 

90 Zaplacená da�ová povinnost (záloha) 
podle § 38gb odst. 4 zákona 

91 Zbývá doplatit (�. 74 – �. 77 – �. 84 – �. 85 – �. 86 – �. 87 – �. 87a – 
– �. 88 – �. 89 – �. 90) : (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více 

P�íjmení, jméno, titul Rodné �íslo 
manželky (manžela)

Tab. �. 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

�ástka podle § 35ba odst. 1

64  písm. a) zákona (na poplatníka) 

65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela)

65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela, 
 která/který je držitelem ZTP/P)

66 písm. c) zákona (na poživatele �ást. invalidního d	chodu)

67 písm. d) zákona (na poživatele plného invalidního d	chodu)

68 písm. e) zákona (na držitele pr	kazu ZTP/P)

69 písm. f) zákona (studium)

70 Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona 
(�. 62 + �. 63 + �. 64 + �. 65a + �. 65b + �. 66 + �. 67 + �. 68 + �. 69)

71 Da� po uplatn�ní slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba 
zákona (�. 60 – �. 70)

Po�et 
m�síc	

Po�et 
m�síc	

7. ODDÍL – Placení dan�

1

2

3

4

 
P�íjmení a jméno(-a) Rodné �íslo Po�et m�síc	

 Po�et m�síc	 
     se ZTP/P
 1 2 3 4

Tab. �. 2   ÚDAJE O D	TECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

75 Da�ový bonus (�. 72 – �. 73)

76 Úhrn vyplacených m�sí�ních da�ových bonus	 podle § 35d 
zákona (v�etn� p�ípadného doplatku na da�ovém bonusu) 

77 Rozdíl na da�ovém bonusu (�. 75 – �. 76)

Celkem

72  Da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít�

73  Sleva na dani (�ástka z �. 72, uplatn�ná maximáln� 
do výše dan� na �. 71)

74 Da� po uplatn�ní slevy podle § 35c zákona (�. 71 – �. 73) 

78 Poslední známá da�ová povinnost 

79 Zjišt�ná da�ová povinnost podle § 41 zákona �. 337/1992 Sb., 
o správ� daní a poplatk	, ve zn�ní pozd�jších p�edpis	 (�. 74)

80 Rozdíl �ádk	 (�. 79 – �. 78) : zvýšení (+) �ástka dan� 
se zvyšuje, snížení (–) �ástka dan� se snižuje 

81 Poslední známá da�ová povinnost - da�ová ztráta 
 podle § 5 zákona
82 Zjišt�ná ztráta podle § 41 zákona �. 337/1992 Sb., o správ� 

daní a poplatk	, ve zn�ní pozd�jších p�edpis	 (�. 61)
83 Rozdíl �ádk	 (�. 82 – �. 81) : zvýšení (+) - da�ová ztráta 

se zvyšuje, snížení (–) da�ová ztráta se snižuje

6. ODDÍL – Dodate�né DAP
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695314/4372Novakova Pavla´ ´

24 840

24 840

91 606

Novak Jan´ 990424/1648 12

12

10 680

10 680

80 926

80 926
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Otisk podacího razítka � nan�ního ú�adu

4

ŽÁDOST O VRÁCENÍ P�EPLATKU NA DANI Z P�ÍJM
 FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 64 odst. 4 zákona �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk	, ve zn�ní pozd�jších p�edpis	, žádám o vrácení:

p�eplatku na dani z p�íjm	 fyzických osob  .......................................................................................................................................  K�. 

P�eplatek zašlete na adresu:  ...................................................................................................................................................................

P�eplatek vra
te na ú�et vedený u  .............................................................................. �. .......................................................................

kód banky  .........................................................................................  speci� cký symbol  ........................................................................

Vlastník ú�tu  ...................................................................  m�na, ve které je ú�et veden  ........................................................................

V  ............................................................ dne  ...................................  Podpis poplatníka (zástupce)  ....................................................

VYPLNÍ FINAN�NÍ Ú�AD

   Za � nan�ní ú�ad p�iznanou da�ovou povinnost a ztrátu vym��il1)         – dodate�n� vym��il1)         podle § 46 odst. 5 zákona �. 337/1992 Sb.,

o správ� daní a poplatk	, ve zn�ní pozd�jších p�edpis	, dne ke dni

 Podpis odpov�dného pracovníka  

VYPLNÍ FINAN�NÍ Ú�AD

P�ÍLOHY DAP: 
Ve sloupci uve�te po�et list	 p�íloh. 

Název p�ílohy

P�íloha �. 1 – „Výpo�et díl�ího základu dan� z p�íjm	 z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7 zákona)“ 

P�íloha �. 2 – „Výpo�et díl�ích základ	 dan� z p�íjm	 z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních p�íjm	 (§ 10 zákona)“

P�íloha �. 3 – „Výpo�et dan� z p�íjm	 ze zahrani�í (§ 38f zákona) a dan� po slev�“ v�etn� Samostatných list	 1. oddílu

Ú�etní záv�rka poplatníka, který vede ú�etnictví

Seznam pro poplatníky uplat�ující nárok na vylou�ení dvojího zdan�ní podle § 38f odst. 10 zákona
„Potvrzení o zdanitelných p�íjmech ze závislé �innosti a z funk�ních požitk	 a o sražených zálohách na da� a da�ovém 
zvýhodn�ní“ za p�íslušné zda�ovací období od všech zam�stnavatel	 (nap�. podle § 38j odst. 3 zákona)

Doklad o poskytnutém daru 

Potvrzení o poskytnutém úv�ru na bytové pot�eby a o výši úrok	 z tohoto úv�ru

Potvrzení o zaplacených �ástkách na penzijní p�ipojišt�ní

Potvrzení o zaplacených �ástkách na soukromé životní pojišt�ní

Potvrzení o zaplacené úhrad� na další vzd�lávání

Další p�ílohy výše neuvedené 

Po�et list	 p�íloh celkem

1) Ozna�te k�ížkem odpovídající variantu
2) Údaj vypl�te, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v p�ípadech uvedených 

v § 38gb zákona a dále v p�ípadech uvedených v § 40 a v § 40b zákona 
�. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk	, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis	

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P�IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)
Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis
da�ového subjektu / osoby oprávn�né k podpisu
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PŘÍLOHA č. 1 
je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob 
za zdaňovací období 2009 – 25 5405  MFin 5405 vzor č. 16 (dále jen „DAP“) 

/Rodné číslo:

(1)

Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

  poplatník  finanční úřad

2.  Doplňující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje  o obratu a odpisech 
Roční úhrn čistého obratu  Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí

101 Příjmy podle § 7 zákona 
   

102 Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona   
 

103 (neobsazeno)

104 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 – ř. 102)  
nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta)

105 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující 
– uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl 
mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2) 

106 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující 
– uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi 
příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2) 

107 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou 
rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona

108 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), 
kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle

 § 13 zákona 

109 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která 
připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona 

110 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),  
která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

111 (neobsazeno)

112 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo 
komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu, 
označte svůj podíl znaménkem minus (–)   

113 Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona 
(ř. 104 + ř. 105 – ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 – ř. 111 + ř. 112)

Vedu daňovou evidenci1) Vedu účetnictví1)
 Uplatňuji výdaje

  procentem z příjmů1)

25 5405/P1  MFin 5405/P1 - vzor č. 5

B. Druh činnosti 2) Sazba výdajů
Název hlavní (převažující) činnosti % z příjmů  Příjmy Výdaje CZ - NACE

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení 
§ 46a odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí 
s přesností na dvě desetinná místa. 

Název dalších činností

Celkem

6 5 1 0 3 0 7 1 4 6

X X

3 548 380

2 129 028

1 419 352

1 419 352

prodej stroju ˚ 60 2 133 480 1 280 088

prodej citrusovych plodu´ ˚ 60 1 180 000 708 000

licencní poplatkyˇ 60 234 900 140 940

3 548 379 2 129 028
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(2)

F. Údaje o účastnících sdružení 2) 
Jste-li účastník sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení 

  Jména Příjmení DIČ 
Podíl Podíl

    na příjmech v % na výdajích v %

 1.     

 2.     

 3.     

D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona 
Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých Kč.

 Na začátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období

 1. Hmotný majetek

 2. Peněžní prostředky v hotovosti*)

 3. Peněžní prostředky na bankovních účtech*)   

 4. Zásoby  

 5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček  

 6. Ostatní majetek*)

 7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček  

 8. Rezervy

9. Mzdy  

*) označené údaje jsou nepovinné

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)

 č. ř. Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující  poplatník uvede v celých Kč
  výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

 1.  

 2.  

  3.

 4.

 č. ř. Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující  poplatník uvede v celých Kč
  výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

 1.  

 2.  

  3.

 4.

G. Údaje o spolupracující osobě 2)

Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte údaje o spolupracující osobě

  Jména Příjmení DIČ (RČ) Podíl na příjmech a výdajích v %

 1.     

 2.     

H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje

 Jména Příjmení DIČ Podíl na příjmech a výdajích v %

 1.      

I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 2) 

Daňové identifikační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní  DIČ   %
společnosti, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech

1) Z předtištěných možností v rámečku vyberte odpovídající variantu a označte křížkem
2) Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu

C. Údaje o podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
Datum zahájení činnosti  Datum přerušení činnosti  Datum ukončení činnosti   Datum obnovení činnosti Počet měsíců činnosti

RC:ˇ 651030/7146
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PŘÍLOHA č. 2 
je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ  k dani z příjmů fyzických osob 
za zdaňovací období 2009 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 16 (dále jen „DAP“)

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení 
§ 46a odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí 
s přesností na dvě desetinná místa. 

/Rodné číslo:

1) Označte křížkem odpovídající variantu
2) Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby), uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „p“. Pokud příjmy plynou z majetku, který 

je ve společném jmění manželů, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „s“. Pokud příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „z“.

 poplatník finanční úřad

207 Příjmy podle § 10 zákona  

208 Výdaje podle § 10 zákona (maximálně do výše příjmů) 

209 Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle § 10 zákona 
 (ř. 207 – ř. 208)

Uplatňuji výdaje procentem z příjmů (30 %)1)     Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů1)  

201 Příjmy  podle  § 9 zákona           

202 Výdaje podle  § 9 zákona  
      
203 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 201 – ř. 202) nebo výsledek 

hospodaření před zdaněním (zisk, ztráta)    
204 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona  
 zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření 
 před zdaněním (zisk, ztráta)
205 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona  
 snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření 
 před zdaněním (zisk, ztráta)

206 Dílčí základ daně, daňová ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
 (ř. 203 + ř. 204 – ř. 205)

 Druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona Příjmy Výdaje Rozdíl Kód2)
    (sloupec 2 – sloupec 3) 
 1 2 3 4 5

 1        

 2        

 3     

 4     

Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů     

25 5405/P2  MFin 5405/P2 - vzor č. 5

Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy ze zdrojů v zahraničí

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)
Příjmy  plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

poplatník finanční úřad

Rezervy na začátku Rezervy na konci
zdaňovacího období zdaňovacího období

6 5 1 0 3 0 7 1 4 6

X

284 900

85 470

199 430

0

0

0
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PŘÍLOHA č. 3
je součástí tiskopisu  P Ř I Z N Á N Í  k dani z příjmů fyzických osob 
za zdaňovací období 2009 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 16 (dále jen „DAP“).
Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení 
§ 46a odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí 
s přesností na dvě desetinná místa. 

/Rodné číslo:

Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)

25 5405/P3  MFin 5405/P3 - vzor č. 5

330 Rozdíl řádků (ř. 57 – ř. 328)

Příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí 

Podle § 38f odst. 8 zákona se metoda prostého zápočtu provádí za každý stát samostatně. Proto v případě, že Vám  
plynou příjmy z více států, použijte k výpočtu za každý další stát Samostatný list Přílohy č. 3 zveřejněný na webové  adrese 
http://www.mfcr.cz, v nabídce Daně a cla, Daně, Tiskopisy ke stažení.

Vyplní v celých Kč
 poplatník finanční úřad

%

321 Příjmy ze zdrojů v zahraničí, u nichž se použije metoda zápočtu 

322 Výdaje

323 Daň zaplacená v zahraničí 

324 Koeficient zápočtu  
(ř. 321 – ř. 322) děleno ř. 42 výsledek vynásobte stem

325 Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat 
(ř. 57 násobeno ř. 324, děleno stem)

326 Daň uznaná k zápočtu (ř. 323 maximálně však do výše ř. 325)

327 Rozdíl řádků (ř. 323 – ř. 326)

328 Daň uznaná k zápočtu (úhrn řádků 326 i ze samostatných listů)

329 Daň neuznaná k zápočtu (úhrn řádků 327 i ze samostatných listů)

Kód státu 

6 5 1 0 3 0 7 1 4 6

CY

3 477 472

2 215 040

136 574,78

74,84

189 360,17

136 574,78

0

136 574,78

0

116 445,22
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