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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou aplikace mezinárodních smluv o zamezení 

dvojího zdanění, která Česká republika podepsala se Slovenskou republikou, Polskou 

republikou, Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou při určování 

daňové povinnosti daňových nerezidentů. V bakalářské práci jsou rozebrány některé 

články Smluv, které mají vliv na daňovou povinnost nerezidentů z příjmu ze závislé 

činnosti. V závěru práce jsou uvedeny příklady na porovnání rozdílů, které jsou mezi 

Smlouvami 

 

 

Annotation  

 

The bachelor thesis deals with the application of international conventions on double 

taxation, the Czech Republic signed with the Slovak Republic, Poland, Germany and 

Austria in determining the tax liability of non-residents. In the thesis are analyzed some 

of the articles of the Treaties, which have a bearing on non-resident income tax  

on income from employment. Finally there are examples to compare the differences are 

between contracts 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci budu zpracovávat velmi zajímavé a aktuální téma – zamezení 

mezinárodního dvojího zdanění v oblasti zdanění příjmů českých daňových nerezidentů 

z příjmu ze závislé činnosti. Vzhledem k obsáhlosti tématu se zaměřím na zamezení 

mezinárodního dvojího zdanění českých daňových nerezidentů, na které se uplatňují 

mezinárodní smlouvy podepsané s Rakouskou republikou, Slovenskou republikou, 

Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo.  

 

Důvod, proč jsem zvolila právě mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

uzavřené mezi Českou republikou a těmito státy je ten, že zaměstnanost jejich státních 

příslušníků, je v České republice v rámci Evropské unie nejvyšší.
1
 

 

Ve své práci budu rozebírat pouze zdanění příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 

písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daní z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

k právnímu stavu k 1. 1. 2010 (dále jen ZDP) tedy zdanění mezd, platů a odměn 

plynoucí z pracovně právního vztahu. Upřesním, která ustanovení ZDP se na ně 

vztahují. Do této části bude pak spadat i rozebrání relevantních článků mezinárodních 

smluv a následné porovnání. 

Podrobně se budu zabývat i vzorovou smlouvu OECD, která slouží jako vzor a většina 

státu při uzavírání a vyjednávání o podpisu právě vychází z této vzorové smlouvy.  

V praktické části na příkladech pak ukážu jejich praktickou aplikaci na vzorových 

příkladech. 

 

Cíl 

Cílem mé bakalářské práce je dát přehledný návod pro řešení problémů zdaňování 

českých daňových nerezidentů, kteří jsou rezidenti sousedních států. Dílčími cíli bude 

porovnání čtyř mezinárodních smluv, konkrétně několika jejich článků, relevantních pro 

zdaňování nerezidentů.   

                                                
1 Zaměstnanost cizinců - občané EU, EHP, ESVO; 2000-2009 (31. 12.). [online]. 2010.  Dostupné z  
<http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/datove_udaje/ciz_zamestnanost> 
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V teoretické části bude cílem konkrétně určit, která ustanovení Smluv o zamezení 

mezinárodního zdanění, dále jen SZDZ, a, jsou pro určení daňové povinnosti vůči 

České republice směrodatné.  

Konkrétně se bude jednat o: 

 porovnání pojmu rezidentství v zákoně o dani z příjmů a Smluv se Slovenskou 

republikou, Polskou republikou, Spolkovou republikou Německo a Rakouskou 

republikou; 

 porovnání podmínek pro osvobození od daně ze zaměstnání, jak je určují 

Smlouvy a 

 porovnání definice pojmu stálá provozovna jak je definuje zákon o daních 

z příjmů a Smlouvy. 

V praktické části je pak cílem na příkladech určit dopad rozdílných ustanovení, 

především pak jejich vliv na daňové nerezident pro určení jejich daňové povinnosti vůči 

České republiky při danění příjmů ze závislé činnosti, kterou na území ČR daňový 

nerezidenti vykonávají. 

 

Metodické postupy použité při tvorbě bakalářské práce
2
 

Základní metoda, kterou využívám při zpracovávání práce, je analyticky – systematická 

metoda.   

Pro tuto metodu je typické analyzování většího celku a jeho rozložení na části.  Takto 

oddělené části pak zkoumá a určuje jejich vzájemné vazby a vliv na celek.  

S pomocí této metody budu analyzovat vztah mezi mezinárodními smlouvami  

a vnitrostátním právním systémem.  V konfrontaci těchto dvou právních aktů pak budu 

určovat jejich vliv na postup zdaňování. 

 

Jako další metodický postup poznávání používám ve své práci induktivní metodu. Tato 

metoda je opakem analyticko – systematické metody. Induktivní metoda nejprve 

zkoumá jednotlivé jevy a konkrétní případy. Ty pak dává do souvislosti a určuje vliv  

na celek.  

                                                
2 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 2004. s. 53 
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1 Počet zaměstnanců-cizinců pracující v ČR
3
  

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila čtyři geografické sousedy České republiky, 

protože zaměstnanost jejich občanů je u nás jedna z největší ze všech států Evropské 

unie a Švýcarska. Jelikož se zabývám zdaněním podle §6 odst. 1 ZDP, nebudu se 

zabývat cizinci, kteří vykonávají ekonomickou činnost na území České republiky  

na základě živnostenského oprávnění. 

 

Pro účely této kapitoly nebudu rozlišovat, zda se jedná o daňového rezidenta České 

republiky nebo republiky sousední. Získávání informací by v tomto ohledu bylo velmi 

problematické, proto budu zpracovávat informace pouze o cizích státních příslušnících, 

kteří jsou na našem území zaměstnáni a pobírají z tohoto pracovněprávního vztahu 

příjem.   

 

1.1 Slovensko 

Zaměstnanost slovenských občanů na našem území je nejvyšší. Jako hlavní důvod 

vidím úzké historické a ekonomické vazby obou zemí, dalším důvodem je také 

jazyková blízkost, která netvoří barieru při zaměstnávání slovenských občanů. 

 

Horáková ve své publikaci uvádí, že slovenští občané k 31. 6. 2008 pracovali v těchto 

odvětvích českého hospodářství: 

 zpracovatelský průmysl (40%),  

 stavebnictví (13%),  

 obchod (11%), 

 odvětví profesí vědeckých a technických činností (10%). 

 

Méně významná je pak zaměstnanost ve zdravotní a sociální péči (4%), informační  

a komunikační činnosti (3%), ubytování a stravování (2,4%), administrativní  

a podpůrné činnosti (2%) a činnost v oblasti nemovitostí (1,7%). 

                                                
3 HORÁKOVÁ, M. Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v České republice. [online]. 2008. 
Dostupné z < www.cizinci.cz/files/clanky/574/Dlouhodobe_trendy.pdf > 
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Vývoj počtu zaměstnaných občanů Slovenské republiky na našem území demonstruje 

graf, který ukazuje vývoj od roku 2000 do konce roku 2009 vždy ke konci roku k 31.12. 

 

 

Graf 1: Vývoj počtu zaměstnaných občanů Slovenské republiky 

Zdroj:  Vlastní zpracování za pomoci ČSÚ, Zaměstnanost cizinců - občané EU, EHP,  

ESVO; 2000-2009 (31. 12.) 

 

Z grafu můžeme vyčíst, že počet zaměstnaných osob se slovenským občanstvím  

na začátku sledovaného období (2000 – 2001) mírně vzrostl. V následujícím roce došlo 

k úbytku zaměstnanců občanů Slovenské republiky. Od roku 2002 do 2004 bylo 

zaznamenáno, že počet těchto zaměstnanců mírně vzrostl. Po r. 2004 byl nárůst Slováků 

již výrazný. Zpomalení tempa růstu zaměstnaných Slováků v roce 2007 je dán 

utlumením ekonomického růstu před příchodem ekonomické krize, kterou právě 

prožíváme. Tento propad je způsoben strukturou odvětví, ve kterých jsou slovenští 

občané nejčastěji zaměstnávání, tedy zpracovatelský průmysl a stavebnictví.  

1.2 Polsko 

Občané Polské republiky podle Horákové k datu 31. 6 2008 byli nejčastěji 

zaměstnáváni v těchto oborech: 

 ve zpracovatelském průmyslu (55%),  

 těžbě a dobývání surovin (11%),  

 odvětví profesní vědecké a technické činnosti (10%) a stavebnictví (9%). 
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Vývoj počtu zaměstnaných občanů Polské republiky na našem území demonstruje graf, 

který ukazuje vývoj od roku 2000 do konce roku 2009 vždy ke konci roku k 31.12. 

 

 

 

Graf 2: Vývoj počtu zaměstnaných občanů z Polské republiky 

Zdroj:  Vlastní zpracování za pomoci ČSÚ, Zaměstnanost cizinců - občané EU, EHP,  

ESVO; 2000-2009 (31. 12.) 

 

Na začátku sledovaného období je zaznamenána stagnace počtu polských zaměstnanců, 

až po roce 2004 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců s polským občanstvím. Propad 

zaměstnanosti, který můžeme pozorovat v roce 2008 je u zaměstnanců z Polska nejvíce 

markantní, jelikož odvětví, ve kterém jsou největším procentem zaměstnáváni, jsou 

právě obory, na které ekonomická krize dopadla nejvíce. 

 

1.3 Německo 

Občané Spolkové republiky Německa byli k 31. 6. 2008 podle Horákové nejčastěji 

zaměstnávání v následujících oborech: 

 zpracovatelský průmysl (41%),  

 obchod (12%),  

 profese vědeckých a technických činností (10%),  

 informační a komunikační činnosti (5%), 
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  peněžnictví (4,5%). 

 

Vývoj počtu zaměstnaných občanů Spolkové republiky Německo na našem území 

demonstruje graf, který ukazuje vývoj od roku 2000 do konce roku 2009 vždy ke konci 

roku k 31.12. 

 

 

 

Graf 3: Vývoj počtu zaměstnaných občanů Spolkové republiky Německo 

Zdroj:  Vlastní zpracování za pomoci ČSÚ, Zaměstnanost cizinců - občané EU, EHP,  

ESVO; 2000-2009 (31. 12.) 

 

 

Trend, který zde sledujeme, je stejný jako u předchozích skupin: nejprve stagnace či 

mírný pokles počtu zaměstnanců na začátku sledovaného období, poté od roku 2004 

výrazný vzestup po roce 2007 opět stagnace. 

 

1.4 Rakousko 

Občané Rakouské republiky pracující na našem území vykonávají odbornou práci. 

Počet zaměstnaných Rakušanů ze sledovaných cizinců je nejnižší na našem území. 

Přesto v rámci počtu státních příslušníků Evropské unie je stále na předních příčkách. 
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Vývoj počtu zaměstnaných občanů Rakouské republiky na našem území demonstruje 

graf, který ukazuje vývoj od roku 2000 do konce roku 2009 vždy ke konci roku k 31.12. 

 

 

 

Graf 4: Vývoj počtu zaměstnaných občanů Rakouské republiky 

Zdroj:  Vlastní zpracování za pomoci ČSÚ, Zaměstnanost cizinců - občané EU, EHP,  

ESVO; 2000-2009 (31. 12.) 

 

Od roku 2000 do roku 2003 byl zaznamenán mírný rovnoměrný vzrůst počtu 

zaměstnanců z Rakouska, který je však přerušen krátkým obdobím let 2003 až 2004, 

kdy došlo k patrnému poklesu počtu občanů z Rakouska zaměstnaných v ČR. Po tomto 

období dochází k opětovnému nárůstu těchto zaměstnanců, který je výrazný a opět 

rovnoměrný.  
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2 Základní pojmy 

V této kapitole budou vysvětleny definice několika pojmů, které budu ve své práci 

používat. Jedná se především o pojmy spojené s daňovou tématiku, ale mohou  

se dotýkat i jiných oblastí práva, např. pracovní právo. Definice těchto pojmů jsem 

čerpala především z platných zákonů. 

 

2.1 Poplatník a plátce 

K vysvětlení těchto pojmů budu používat definice, tak jak jsou uvedeny v zákoně  

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP) 

 

Definice pojmu poplatník tak jak je v § 6 odst. 2 ZSDP uveden říká, že: „Poplatníkem 

se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani.“ 

Definice pojmu plátce nalezneme v § 6 odst. 3 ZSDP, ve kterém je uvedeno, že: 

„Plátcem daně je osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci 

daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.“   

 

Rozdíl mezi plátcem a poplatníkem je tedy ten, že poplatník nese náklady, ale samotnou 

daň odvádí plátce. Plátce také nese odpovědnost za odvedení daně.. 

V kontextu mé bakalářské práce bude poplatník vždy zaměstnancem, jelikož z jeho 

peněžité odměny za práci bude odváděna daň a plátcem bude vždy zaměstnavatel, který 

bude za zaměstnance odvádět daň. 

 

2.2 Daňové rezidentství a stálá provozovna 

V následujících částech bakalářské práce budu ve velké míře pracovat s pojmem daňový 

rezident a nerezident určitého státu. K vymezení těchto pojmů bude použit zákon  

o daních z příjmů. 

 

Daňoví rezidenti České republiky, tak jak jej definuje § 2 odst. 2 ZDP, jsou: 

„Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, 
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mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy ze zdrojů na území České 

republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.“  

Mají tedy povinnost v České republice danit své příjmy ze zdrojů na území České 

republiky, ale také i příjmy ze zdrojů v zahraničí. Hovoří se o tzv. celosvětové daňové 

povinnosti. 

 

Daňový nerezidenti jsou pak definováni v § 2 odst. 3 ZDP jako: „Poplatníci, neuvedeni 

v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, 

která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22)…“ 

Daňoví nerezidenti mají tedy vůči České republice pouze omezenou daňovou povinnost. 

 

V § 2 odst. 4 ZDP jsou pak podmínky pro určení, zda se jedná o daňového rezidenta, 

toto ustanovení definuje daňové rezidenty jako: „Poplatníky, obvykle se zdržujícími  

na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném 

kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do lhůty 183 dnů  

se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro 

účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze 

usuzovat na jeho úmysl trvale v tomto bytě zdržovat.“ 

 

Pojem stálý byt, který je jednou z podmínek pro určení daňové rezidence, je definován 

v pokynu D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších přepisů. Stálým bytem se  

ve smyslu uvedeného pokynu rozumí: „…byt, který je poplatníkovi kdykoli k dispozici 

podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat 

jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání 

poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě  

se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. má-li zde 

rovněž manželku, děti, rodiče, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické 

aktivity (podnikání, zaměstnání apod. 

 

Definici a podmínky vzniku stálé provozovny nalezneme v § 22 odst. 2 ZDP, kde se 

stanoví, že: „Stálou provozovnou se rozumí místo k výkonu činnosti poplatníků 
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uvedených v § 2 odst. 3 (nerezident fyzická osoba – pozn. autorky) a § 17 odst. 4 

(nerezident právnická osoba – pozn. autorky) na území České republiky, např. dílna, 

kancelář, místo k těžbě přírodních zdrojů, místo prodeje (odbytiště), staveniště. 

Staveniště, místo provádění stavebně montážních projektů a dále poskytování činností 

 a služeb uvedených v odst. 1 písm. c) a f) bod 1 poplatníkem nebo zaměstnanci či 

osobami pro něho pracujícími se považují za stálou provozovnu, přesáhne-li jejich doba 

trvání šest měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 

Jestliže osoba jedná na území České republiky v zastoupení poplatníka uvedeného v § 2 

odst. 3 a § 17 odst. 4 má a obvykle zde vykonává oprávnění uzavírat smlouvy, které jsou 

závazné pro tohoto poplatníka, má se za to, že tento poplatník má stálou provozovnu  

na území České republiky, a to ve vztahu ke všem činnostem, které osoba pro poplatníka 

na území České republiky provádí.“ 

 

Tento pojem je velmi složité vysvětlit, jelikož se nejedná o hmatatelné označení 

prostoru nebo budovy. Stálou provozovnu nelze založit, stálá provozovna vzniká. Pan 

Sojka uvádí :„Stálá provozovna může vzniknout buď z důvodu existence trvalého místa 

pro podnikání nebo i bez takového trvalého místa, jedná-li se o poskytování služeb po 

dobu delší, než určuje časový test.“
4
 

Stálá provozovna je tedy abstraktní pojem, označení určitého stavu. Aby daňovému 

rezidentovi vznikla stálá provozovna, musí v podnikání nastat určité podmínky. Tyto 

podmínky upravují smlouvy samotné ale i tuzemské zákony. Pro vysvětlení pojmu je 

pak důležitý pokyn D-300, který ten to pojem vysvětluje. Konkrétní podmínky 

nalezneme v mezinárodní smlouvách a budou i pro nás směrodatné. Všechny definice 

ale mají stejné podmínky a to: 

 místní souvislost, 

 věcná souvislost a 

 časová souvislost. 

                                                
4 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2008. s. 58.  
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2.3 Plat, mzda a odměna 

Definice těchto pojmů jsou obsaženy v zákoně č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZP) 

V § 109 ZP je uvedena definice pojmu mzda, kde je stanovena jako: „… peněžité plnění 

a plnění nepeněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem 

zaměstnanci za práci,…“ 

 

Ve stejném ustanovení pak nalezneme i definici platu, která říká, že:„Plat je peněžité 

plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: 

a) stát, 

b) územní samosprávní celek, 

c) státní fond, 

d) příspěvková organizace,… 

e) školská právnická osoba zřízena Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy,…. 

f) veřejné neziskové ústavní zařízení….“
5
 

 

Poslední pojem, který se řadí pod peněžitá plnění, je odměna z dohody. Definici 

nalezneme rovněž v §109 ZP. Toto ustanovení uvádí, že:„Odměna z dohody je peněžité 

plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti.“ 

 

Rozdíly mezi těmito pojmy jsou: 

 od jakého subjektu jsou peněžitá plnění přijímány a  

 na základě jakého právního úkonu sjednaného mezi zaměstnavatelem  

a zaměstnancem. 

 

                                                
5 Výčet není úplný, pouze demonstrativní 
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2.4 Zaměstnanec a zaměstnavatel a příjmy ze závislé činnosti  

Tyto pojmy definuje ZDP a to ve svém § 6. 

Zaměstnanec je definován v § 6 odst. 2 ZDP jako: „Poplatník s příjmy ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků…“ 

 

§6 odst. 2 ZDP pak uvádí, že: „Zaměstnavatel je i poplatník …, u kterého zaměstnanci 

vykonávají práci podle jeho příkazů, i když za tuto práci jsou na základě smluvního 

vtahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí“ 

Tato definice je velmi důležitá, de facto určující je, kdo zaměstnanci dává úkoly a ne to, 

kdo nese náklady na jeho peněžitou odměnu. 

 

Výčet příjmů ze závislé činnosti uvádím jen pro vysvětlení a úplnost relevantních 

informací, jelikož ve své práci, vzhledem k rozsáhlosti, se budu zabývat pouze  

§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP. Funkční požitky ve své práci pak nebudu rozebírat. 

„Příjmy ze závislé činnosti jsou: 

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro 

plátce je povinen dbát příkazů plátce, 

b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 

omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni 

při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a příjmy  

za práci likvidátorů, 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

závislé činnosti podle písmena a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou 

od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo  

od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává.“ 
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3 Prameny práva
6
 

V této kapitole budou uváděny zdroje práva, které je třeba znát a brát v potaz při řešení 

problému mezinárodního dvojího zdanění. 

Normy právního charakteru zde budou uváděny podle právní síly sestupně.  

V této kapitole pak budou i představeny v obecné rovině mezinárodní smlouvy, které 

mají vůči systému práva zvláštní postavení.  

 

3.1 Právní předpisy s nejvyšší právní silou 

Právním aktem, který má nejvyšší právní moc v naší republice je Ústava České 

republiky z roku 1992. Další významné právní normy jsou Listina základních práv  

a svobod z roku 1991 a Ústavní zákony.   

 

Pro mezinárodní právo je jedním ze stěžejních článků Čl. 10 Ústavy České republiky, 

ve kterém je uvedeno, že: ,,Ratifikované a vyhlášení mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně 

závazné a mají přednost před zákonem.“ 

 

Mezinárodní smlouvy rozebírám právě z důvodu jejich aplikační přednosti před 

národními zákony. 

 

3.2 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

V následujícím krátkém seznámení řadím SZDZ podepsané s jednotlivými zeměmi 

chronologicky podle jejich doby ratifikace. 

 

3.2.1 Smlouva se Spolkovou republikou Německo 

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou 

Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku byla 

                                                
6 VARVAŘOVSKÝ, P. Základy práva. O právu, státě a moci. 2009. s. 30 – 45.  
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podepsána za Československou  socialistickou republiku Ing. Bohuslavem Chňoupkem 

a za Německou republikou Hansem Dietrichem Genscherem  roku 1983. Tato Smlouva 

vstoupila v platnost na základě svého Čl. 29 odst. 2 dnem 17. listopadu 1984. Ve Sbírce 

zákonů je vyhlášena pod číslem 18/1984 Sb. 

Jedná se o nejstarší smlouvu, kterou se ve své bakalářské práci budu zabývat. Tento fakt 

je velmi zvláštní vzhledem k ekonomické blízkosti našich republik. 

 

3.2.2 Smlouva s Polskou republikou 

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojímu 

zdanění v oboru daní z příjmu a majetku byla podepsána v roce 1993 a v platnost 

vstoupila, podle svého Čl. 29 odst. 2, dnem 20. prosince 1993. Ve Sbírce zákonů byla 

vyhlášena pod číslem 31/1994 Sb. Za Českou republiku ji podepsal J. Stránský a za 

Polskou republiku J. Osiatinskim. 

 

3.2.3 Smlouva se Slovenskou republikou  

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána 

českým ministrem financí Ing. Jiřím Rusnokem a slovenským ministrem financí 

Františkem Hajnovičem. Smlouvu podepsali 26. března 2002 v Bratislavě. Po té byla 

smlouva schválena Parlamentem České republiky a ratifikována Prezidentem české 

republiky. Smlouva vstoupila v platnost podle svého článku 27 odstavce 2. Smlouva 

byla vyhlášena pod číslem 100/2003 Sb. m. s.  

 

Vstupem v platnost této smlouvy se přestalo postupovat podle smlouvy mezi Českou 

republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu 

a z majetku, podepsané v Bratislavě dne 23. 12. 1992.     
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3.2.4 Smlouva s Rakouskem 

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění 

a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku je nejmladší ze smluv, 

kterými se ve své práci zabývám. Podepsána byla v Praze dne 8. června 2006  

a v platnost vstoupila 22. března roku následujícího.  

Ve sbírce mezinárodních smluv je vedena pod číslem 31/2007 Sb.m.s. 

 

Na základě Pokynu č. D-311.  FZ č. 6-7/2007  K uplatňování Smlouvy mezi Českou 

republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému 

úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní platí, že podle Čl. č. 27  

se její ustanovení uplatňuje následovně: 

a) „Pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo 

připisované k 1. lednu 2008 nebo později; 

b) Pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za 

každý daňový rok začínající 1. Ledna 2008 nebo později.“ 

 

Smlouva se tedy uplatňuje na daňová přiznání, která jsou podávána za daňové období 

roku 2008 a na daně, které se sráží zvláštní sazbou daně a to od 1. 1. 2008.  

 

3.3 Tuzemské zákony 

Jak uvádí Sojka: „Smlouvy o zamezení dvojího zdanění neřeší techniku zdanění  

a ponechávají plně na vnitrostátní úpravě, zda příjem ze zdroje na území smluvního 

státu bude zdaněn zaměstnancem samotným nebo plátcem jeho příjmů…“
7
, právě proto 

nelze odhlédnout od tuzemského zákona a nelze se spokojit jen se znalostí smluv  

o zamezení dvojího zdaněné. 

V této části se budu zmiňovat pouze o českém daňovém zákoně, jelikož téma mé 

bakalářské práce je zdaňování českých daňových nerezidentů, tedy zdaňování jejich 

příjmu v České republice ze zdrojů na našem území. 

                                                
7 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2008. s. 123.  
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3.3.1 Zákon a dani z příjmu 

Jak bylo řečeno výše, je tento zákon důležitý při samotném postupu určení daňové 

povinnosti. Nalezneme v něm definice pojmů, sazbu daně aj., ale také způsob určení 

daňové povinnosti vůči České republice. 

 

Ustanovení § 22 ZDP je jedním z nejdůležitějších ve vztahu k problematice zdanění 

daňových nerezidentů. V tomto ustanovení nalezneme taxativní výčet příjmů ze zdrojů 

na území České republiky, které podléhají zdanění v České republice. Příjmy ze závislé 

činnosti (zaměstnání) nalezneme v §22 odst. 1 písm. b)  ZDP. 

 

Další relevantní ustanovení ZDP spolu s postupem řešení uvedu v praktické části své 

bakalářské práce a následně při aplikaci na konkrétních příkladech. 

 

3.4 Podzákonné normy 

Do této části zařazuji pokyny D ministerstva financi, které mají vysvětlující charakter 

pro ZDP, nebo pro jednotné uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění. 

 

Jedná se především o tyto pokyny: 

 Pokyn č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů 

V tomto pokynu nalezneme definice pojmů, které ZDP sám neobsahuje. 

 

 Pokyn č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů 

na území 
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4 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění
8
 

V první části  této kapitoly rozeberu modelovou smlouvu OECD o zamezení dvojího 

zdanění příjmů a majetku, která slouží jako vzor při uzavírání většiny mezinárodních 

smluv o zamezení dvojího zdanění. Další vzorová smlouva používaná v mezinárodních 

vztazích je smlouva OSN, která se ovšem nepoužívá tak často, jako právě vzorová 

smlouva OECD, a slouží při uzavírání smluv s rozvojovými státy. 

 

Česká republika nastavila moderní trend uzavírání smluv tak, že dnes již podepisuje 

mezinárodní smlouvy pouze podle modelové smlouvy OECD. Modelovou smlouvu 

OSN tedy nepoužívá, pokud ano, tak se jedná pouze o jednotlivé prvky, které jsou 

zakomponovány do smlouvy OECD. 

 

4.1 Vzorová smlouvy OECD 

Důvodem, proč OECD vytvářila a v průběhu let aktualizuje vzorovou smlouvu, je 

globalizace v ekonomice a narůstající mezinárodní obchod. Rostoucí ekonomická 

činnost si tedy vynutila, aby v oboru mezinárodního zdanění došlo ke sjednocení pojmů  

a postupů. Pokud by se tak nestalo, problematika zdanění by byla tak velká, že by to 

mohlo od ekonomické činnosti odrazovat. Dalším důvodem je také samozřejmě 

zabránění daňových úniků z důvodu absence jasně vymezených pravidel zdaňování. 

 

4.1.1 Vybrané Články modelové smlouvy 

Článek číslo 1 – osobní rozsah smlouvy 

V tomto článku je ujednáno, na které osoby se podepsaná smlouva vztahuje. Většinou 

jsou to daňoví rezidenti obou států s tím, že na jejich státní příslušnost se neklade žádný 

zřetel. 

 

                                                
8 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2008. s. 218-227.  
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Článek číslo 2 – věcný rozsah smlouvy 

Zde se uvádějí daně, na které se smlouva vztahuje. Konkrétně je jmenuje s dovětkem, že 

se smlouva vztahuje i na „daně obdobné“. To je pojistka, pro případ, kdy by  

se v jednom ze smluvních států měnil daňový zákon a tím by došlo i ke změně 

terminologie. 

 

Článek číslo 3 – pojmy užívané ve smlouvách 

Důležitý článek, který sjednocuje definice důležitých základních pojmů, jelikož termíny 

se mohou lišit od termínů používaných v tuzemských zákonech, a nebo mají jiné 

podmínky.  

 

Článek číslo 4
9
 – definice výrazu rezident 

Dovoluji si tvrdit, že se jedná o jedno z nejdůležitějších ustanovení, které modelová 

smlouva OECD podává. Definice pojmu rezident jednoho smluvního státu je totiž velmi 

důležitá, neboť, jak již bylo uvedeno výše, rezident ve státě své daňové rezidence 

zdaňuje své celosvětové příjmy. Základní funkcí tohoto článku je tedy určit pouze jeden 

stát daňové rezidence, jelikož se v praxi můžeme setkat, že tuzemské zákony dvou 

smluvních státu budou tak napsány, že jedna osoba fyzická či právnická by byla 

rezidentem obou smluvních států, což by vedlo k dvojímu zdanění, nebo by se nestala 

daňovým rezidentem ani jednoho smluvního státu, což by naopak vedlo k daňovým 

únikům. 

 

Článek číslo 5
10

 – stálá provozovna 

Tento článek by se mohl jevit pro zdaňování příjmů fyzických osob nepodstatný, ale 

není tomu tak. Pokud stálé provozovna vznikne nebo ne, může mít velký dopad na 

daňovou povinnost pro zaměstnance. 

 

Zákaz diskriminace  

Je to jeden z prvotních důvodů, proč mezinárodní smlouvy byly uzavírány. Pan Sojka 

na toto téma uvádí, že: ,,Podstatou je pravidlo, že státní příslušníci a stálé provozovny 

podniků smluvního státu nesmějí být při zdaňování příjmů podrobeni tíživějšímu  

                                                
9 Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku: stručná verze. 2008. s. 67. 
10 tamtéž, s. 75. 
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a nevýhodnějšímu zdanění a s ním spojeným povinnostem pouze z důvodu svého 

zahraničního bydliště nebo sídla nebo odlišného občanství.“
11

 

 

Řešení případů vzájemnou dohodou  

Předmětem tohoto článku je tzv. dohadovací řízení. Je to situace, kdy se poplatník 

obrátí na stát, kde je jeho daňový domicil. Obrací se na ně, pokud jeho zdanění 

neodpovídá smlouvě. K dohadovacímu řízení se přistoupí v okamžiku, kdy situaci již 

nelze řešit jednostranně.  

 

Výměna informací 

Od roku 2000, kdy se tento článek aktualizoval, došlo k rozšíření výměny informací 

mezi dvěma smluvními státy o výměnu informací, které se týkají všech daní. Tedy  

i těch, které nejsou předmětem té dané smlouvy. Součástí je také ochrana důvěrných 

informací.   

 

Závěrečné články 

Na konci nalezneme důležitá ustanovení, například kdy smlouva vstupuje v platnost,  

na jaké území se vztahuje, možnost výpovědi a další. 

 

Dodatkový protokol 

Doplňuje a vysvětluje některé články.  

 

4.2 Daňové rezidentství 

Problematiku určení daňového rezidentství popisuje Joklová ve své publikace takto: 

„V případech, kdy má osoba příjem z více zemí, je vždy třeba rozhodnout, kde je 

daňovým rezidentem s neomezenou daňovou povinností…Postupuje se dle smluv  

o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a příslušnou zemí.“ 
12

 

 

                                                
11

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů : Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z 

příjmů. 2008. s. 222.  
12 JOKLOVÁ, K. RYŠAVÝ, J. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí.  2009.  
s. 133.  
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Pojem daňový rezident, tak jak ho definuje ZDP, bylo uvedeno již výše, ale pro 

návaznost této kapitoly si ho dovolím ještě jednou uvést. Definici nalezneme v § 2 odst. 

2 ZDP, kde se říká, že: ,,Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo 

se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy ze 

zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.“  

 

Toto je výchozí definice, která je směrodatná pro rezidenty z nesmluvních států  

a v mnoha případech i pro rezidenty ze smluvních států. V praxi však může dojít 

k tomu, že zákony dvou smluvních států jsou nastavené tak, že poplatník se stane 

daňovým rezidentem dvou zemí zároveň. Tento fakt by vedl k dvojímu zdanění příjmů 

poplatníka, což je jev nežádoucí, který by odrazoval od výdělečné činnosti, proto jsou 

přijímána opatření proti mezinárodnímu dvojímu zdanění. Jedno z množiny možných 

opatření je uzavírání mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.  

 

Mezinárodní smlouvy se tedy použijí, pokud dojde k situaci, ve kterých by se jeden 

poplatník stal rezidentem dvou zemí nebo žádné z nich, tato situace by pak vedla 

k daňovému úniku.  

 

4.2.1 Daňový rezident dle smlouvy se Slovenskou republikou 

V Čl. č. 4 odst. 1 SZDZ se Slovenskou republikou je definice, která se odkazuje na 

tuzemské zákony obou republik, tedy: „Výraz „rezident smluvního státu“ označuje pro 

účely této smlouvy každou osobu, která je podle právních předpisů tohoto státu 

podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, trvalého pobytu, místa vedení 

nebo jakéhokoli podobného kriteria.“ 

V Čl. č. 4 odst. 1 SZDZ se Slovenkou republikou je dále uvedeno, z jakého titulu 

rezidence k určitému státu nevzniká: „Tento výraz (rezident smluvního státu – pozn. 

autorky) však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě pouze 

z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam umístěného.“ 
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Pokud by došlo k situaci, že by poplatník-fyzická osoba byl rezidentem obou smluvních 

států, bude se postupovat podle Čl. č. 4 odst. 2 Smlouvy takto: 

a) rezidentem je ve státě, kde má k dispozici stálý byt, pokud má stálý byt 

k dispozici v obou smluvních státech, je rezidentem pouze v tom státě, ke 

kterému má užší osobní a hospodářské vztahy, hovoříme o takzvaném středisku 

životních zájmů; 

b) pokud ani určení užších osobních a hospodářských vztahů nevede 

k jednoznačnému určení rezidentství, předpokládá se, že osoba je rezidentem 

v tom smluvním státě, ve kterém se obvykle zdržuje; 

c) jestliže se osoba obvykle zdržuje v obou smluvních státech, předpokládá se, že 

je rezidentem v tom státě, jehož je státním příslušníkem; 

d) jestliže je státním příslušníkem České i Slovenské republiky, stanoví se určení 

rezidentství vzájemnou dohodou příslušných úřadů. 

 

4.2.2 Daňový rezident dle Smlouvy s Polskou republikou 

V Čl. č. 4 odst. 1 SZDZ s Polskou republikou je odkaz na tuzemské zákony obou 

smluvních států. „Pro účely této smlouvy výraz „rezident jednoho smluvního státu“ 

označuje každou osobu, která je podle práva tohoto státu podrobena v tomto státě 

zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoli 

podobného kritéria.“  I tato Smlouva uvádí podmínky, které na určení rezidentství 

nemají vliv: „Tento výraz („rezident smluvního státu“ – pozn. autorky) však nezahrnuje 

osobu, která je podrobena zdanění v tomto smluvním státě pouze z důvodu příjmu ze 

zdrojů v tomto státě nebo majetku v tomto státě umístěného.“ 

 

Pokud by došlo k situaci, že by jedna fyzická osoba byla zároveň rezidentem obou 

smluvních státu, bude se postupovat podle Čl. č. 4 odst. 2 SZDZ s Polskou republikou 

takto: 

a) osoba je rezidentem v tom smluvním státě, ve kterém má stálý byt, pokud má 

stálý byt k dispozici v obou smluvních státech, předpokládá se, že je rezidentem 

v tom smluvním státě, ke kterému má užší osobní a hospodářské vztahy, tedy 

tam kde se nachází její středisko životních zájmů; 
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b) jestliže nemůže být přesně určeno, ke kterému státu má osoba užší osobní  

a hospodářské vztahy, přepokládá se, že osoba je rezidentem v tom smluvním 

státě, kde se obvykle zdržuje; 

c)  pokud se osoba obvykle zdržuje v obou smluvních státech, předpokládá se, že je 

rezidentem toho smluvního státu, jehož je státním příslušníkem; 

d) pokud je osoba státním příslušníkem obou státu, určí se stát daňové rezidence 

vzájemnou dohodou příslušných úřadů obou smluvních států. 

 

4.2.3 Daňový domicil dle smlouvy se Spolkovou republikou Německo 

Smlouva používá termín daňový domicil, který se používal ve starších smlouvách. 

V nových smlouvách se  místo něj již používá termín daňový rezident. Další rozdíl mezi 

touto starší smlouvou a ostatními smlouvami, které jsou mladší, je ten, že v textu 

nepoužívá moderní pojem rezident, ale bydliště. Ve výsledku to ovšem nemá dopad na 

určení daňového domicilu neboli rezidentství. 

 

Smlouva s SRN v Čl. č. 4 odst. 1, který je společný pro fyzické i právnické osoby, 

uvádí, že: „Výraz „osoba mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě“ označuje ve 

smyslu této smlouvy osobu, která je podrobena zdanění podle předpisů tohoto státu 

z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa vedení, nebo jiného podobného kritéria.“ 

 

Pokud by osoba, myšleno fyzická, měla bydliště v obou smluvních státech, postupuje se 

podle Čl. č. 4 odst. 2 Smlouvy se SRN následovně: 

a) „Předpokládá se, že má osoba bydliště v tom smluvním státě, kde má stálý byt. 

Jestliže má stálý byt v obou smluvních státech, předpokládá se, že má bydliště 

v tom státě, ke kterému má užší osobní a hospodářské vztahy. 

b) Jestliže nemůže být jednoznačně určeno, ke kterému smluvnímu státu má 

poplatník užší osobní a hospodářské vztahy, předpokládá se, že má bydliště 

v tom smluvním státě, ve kterém se obvykle zdržuje.“ 

Další vodítka pro určení rezidentství nebo daňového domicilu Smlouva nenabízí. 
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4.2.4 Daňový rezident dle Smlouvy s Rakouskou republikou 

Smlouva v Čl. č. 4 odst. 1 s Rakouskou republikou, který je společný jak pro fyzické, 

tak pro právnické osoby, odkazuje na tuzemské zákony smluvních států a říká: „Výraz 

„rezident smluvního státu“ označuje pro účely této smlouvy každou osobu, která je 

podle právních předpisů tohoto státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého 

bydliště, stálého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoli podobného kritéria.“ Jako ostatní 

smlouvy, i tato SZDZ s Rakouskou republikou určuje, z jakého titulu nevzniká 

rezidence k určitému státu a to takto: „Tento výraz (rezident smluvního státu – pozn. 

autorky) nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě pouze 

z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam umístěného.“ 

 

Pokud by se fyzická osoba, na základě Čl. č. 4 odst. 1 SZDZ s Rakouskou republikou, 

stala rezidentem obou smluvních států, postupuje se podle druhého odstavce takto: 

a) „předpokládá se, že fyzická osoba je rezidentem toho smluvního státu, ve kterém 

má k dispozici stálý byt, jestliže má k dispozici stálý byt v obou smluvních 

státech, předpokládá se, že je rezidentem v tom smluvním státě, ke kterému má 

užší osobní a hospodářské vztahy (středisko životních zájmů); 

b) jestliže nemůže být jednoznačně určeno, ve kterém státě má poplatník své 

středisko životních zájmů, předpokládá se, že je rezidentem pouze v tom 

smluvním státě, ve kterém se obvykle zdržuje; 

c) pokud se obvykle zdržuje v obou smluvních státech, předpokládá se, že je 

rezidentem toho smluvního státu, kterého je státním příslušníkem; 

d) pokud je fyzická osoba státním příslušníkem obou smluvních státu nebo žádného 

z nich, upraví příslušné úřady smluvních států tuto otázku vzájemnou dohodou.“ 
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Tabulka 1: Porovnání znaků rezidentství podle jednotlivých Smluv 

PODMÍNKY PRO 

URČENÍ REZIDENSTVÍ 
ZDP 

SZDZ s 

Slovenskem Polskem Německem Rakouskem 

Bydliště ano ano  ano ano ano 

Obvyklý pobyt ano ano ano ano ano 

Stálý byt   ano ano ano ano 

Užší osobní a hospodářské 

vztahy 
  ano ano ano ano 

Obvykle se zdržuje   ano ano ano ano 

Státní příslušnost   ano ano   ano 

Dohoda příslušných úřadů   ano ano   ano 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě SZDZ s Sl, Pl, SRN a RR 

 

4.3 Příjmy ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti podléhají zdanění ve státě, kde je vykonávána tato závislá 

činnost. V Článcích Smluv, které se řeší zdaňování příjmů ze závislé činnosti, je určeno, 

který stát má právo daný příjem zdanit a v druhé části pak, za jakých podmínek je 

příjem osvobozen.  

 

4.3.1 Příjmy ze závislé činnosti dle Smlouvy se Slovenskou republikou 

V Čl. č. 14 odst. 1 Smlouvy se Slovenskou republikou je uvedeno, že: „Platy, mzdy  

a jiné podobné odměny, které jsou pobírány rezidentem jednoho smluvního státu 

z důvodu zaměstnání, podléhají…zdaněny jen v tom smluvním státě, pokud zaměstnání 

není vykonáváno ve druhém smluvním státě. Je-li tam zaměstnání vykonáváno, mohou 

být odměny z něj pobírané zdaněny v tomto druhém státě.“ 

Z toho vyplývá, že příjmy ze závislé činnosti daňového rezidenta Slovenské republiky 

mohou být zdaněny v České republice z titulu zaměstnání na našem území. 

 

Příjmy slovenského daňového rezidenta ze zaměstnání mohou však být osvobozeny  

od zdaňování v České republice, pokud jsou splněny kumulativně tři podmínky, které 

jsou v Čl. č. 14 odst. 2 Smlouvy se Slovenskou republikou uvedené: 
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a) „příjemce je zaměstnán ve druhém státě po jedno nebo více období 

nepřesahující v úhrnu 183 dny v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období 

začínajícím nebo končím v příslušném daňovém roce, a 

b) odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem nebo za zaměstnavatele, který není 

rezidentem druhého státu, a 

c) odměny nejdou k tíži stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel v druhém 

státě.“ 

Pokud tedy slovenský daňový rezident je zaměstnán na území České republiky, avšak 

kratší dobu než 183 dní v jakémkoli dvanáctiměsíčním období, a jeho odměny nejdou 

k tíži českého daňového rezidenta nebo stálé provozovny slovenského daňového 

rezidenta na území ČR, jsou příjmy tohoto zaměstnance v České republice osvobozeny. 

 

Do doby 183 dnů se podle Čl. č. 14 odst. 3 SZDZ se Slovenskou republikou 

započítávají: 

a) „všechny dny fyzické přítomnosti včetně dní příjezdů a odjezdů a  

b) dny strávené mimo stát zaměstnání, jako jsou soboty a neděle státní svátky, 

dovolené, a služební cesty přímo spojené se zaměstnáním příjemce v tomto státě, 

po kterých bylo v činnosti na území tohoto státu pokračováno.“ 

  

4.3.2 Zaměstnání dle Smlouvy s Polskou republikou 

V Čl. č. 14 odst. 1 Smlouvy s Polskou republikou uvádí, že příjmy polského daňového 

rezidenta podléhají zdanění v Polské republice, pokud ovšem zaměstnání není 

vykonáváno na území České republiky, poté mohou být příjmy zdaněni v České 

republice. 

Smlouva v Čl. č. 14 odst. 1 přesně říká, že:„Platy, mzdy a jiné odměny, které rezident 

jednoho smluvního státu pobírá z důvodu zaměstnání, podléhají…zdanění jen v tomto 

státě, pokud zaměstnání není vykonáváno v druhém smluvním státě. Je-li tam 

zaměstnání vykonáváno, mohou být odměny přijaté za ně zdaněny v tom to druhém 

státě.“ 
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Příjmy ze závislé činnosti polského daňového rezidenta však mohou být v České 

republice osvobozeny, pokud splní tyto tři podmínky zároveň: 

a) „příjemce se zdržuje v druhém státě po jedno nebo více období, která 

nepřesáhnou v úhrnu 183 dny v jakémkoli dvanáctiměsíčním období, a  

b) odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem, nebo za zaměstnavatele, který není 

rezidentem v druhém státě, a 

c) odměny nejdou k tíži stálé provozovny nebo stálé základně, které má 

zaměstnavatel v druhém státě.“ 

 

4.3.3 Zaměstnání dle Smlouvy se Spolkovou republikou Německo 

V Čl. č. 15 odst. 1 SZDZ s Spolkovou republikou Německo je uvedeno, že příjmy  

ze závislé činnosti německého daňového rezidenta podléhají zdanění v SRN. Pokud je 

závislá činnost vykonává na našem území, příjmy z této činnosti podléhají zdanění 

v ČR. 

 Čl. č. 15 odst. 1 Smlouvy s SRN doslova uvádí, že: „Platy, mzdy a jiné podobné 

odměny, které fyzická osoba mající bydliště v jednom smluvním státě pobírá z důvodu 

zaměstnání, mohou být… zdaněny jen v tom státě, pokud zaměstnání není vykonáváno 

v druhém smluvním státě. Je-li tam zaměstnání vykonáváno, mohou být odměny za mě 

zdaněny v tomto druhém státě.“ 

 

I tato Smlouva s SRN v Čl. č. 15 odst. 2 nabízí možnost osvobození příjmů ze závislé 

činnosti v ČR, pokud budou splněny 3 podmínky: 

a) „příjemce se nezdržuje v druhém státě během příslušného kalendářního roku 

déle než 183 dnů, zde je rozdíl oproti ostatním smlouvám uzavřeným později, 

kdy se v této Smlouvě sleduje období kalendářního roku, kdežto u novějších 

smluv se sleduje jakékoli dvanáctiměsíční období – pozn. autorky; 

b) odměny jsou vypláceny osobou nebo za osobu, která nemá bydliště či sídlo 

v tomto druhém státě, další rozdíl oproti novějším smlouvám, který zde jen 

připomínám, je ten, že nevyužívá pojem daňová rezidence, ale místo něj používá 

pojem bydliště – pozn. autorky; 
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c) odměny nejdou k tíži stálé provozovně, kterou má osoba, která odměny platí, 

v tomto druhém státě.“ 

Pokud je německý daňový rezident zaměstnán na území ČR po dobu kratší než je 183 

dnů v kalendářním roce a náklady na jeho peněžité plnění nejdou k tíži českého 

daňového rezidenta nebo k tíži stálé provozovny německého zaměstnavatele, je tento 

příjem v ČR osvobozen a poplatník ho bude danit pouze ve státě své rezidence. 

 

4.3.4 Příjmy ze zaměstnání dle Smlouvy s Rakouskou republikou 

V Čl. č. 14 odst. 1 SZDZ s Rakouskou republikou je řečeno, že příjem zaměstnance-

rakouského daňového rezidenta je zdaňován v Rakouské republice, pokud není 

zaměstnání vykonáváno v České republice. Pokud je zaměstnání vykonáváno v ČR, 

mohou být tyto příjmy zdaněny v tuzemsku. 

Doslovná citace Smlouvy je takováto: „Platy, mzdy a jiné podobné odměny, které 

pobírá rezident jednoho smluvního státu z důvodu zaměstnání, podléhají…zdanění jen 

v tomto státě, pokud zaměstnání není vykonáván ve druhém smluvním státě. Je-li tam 

zaměstnání vykonáváno, mohou být odměny z něj pobírané zdaněny v tomto státě.“ 

 

Z Čl. č. 14 odst. 2 SZDZ s Rakouskem existují i výjimky, kdy příjem ze zaměstnání 

v České republice nebude rezident Rakouské republiky vůbec zdaňovat v tuzemsku. 

Budou tedy tyto příjmy ze závislé činnosti v České republice osvobozeny. 

K osvobození těchto příjmů, musejí být ale splněny všechny tři podmínky zároveň: 

a) „příjemce je zaměstnán ve druhém státě po jedno nebo více období 

nepřesahující v úhrnu 183 dní v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období začínající 

nebo končící v příslušném daňovém roce a 

b) odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem nebo za zaměstnavatele, který není 

rezidentem druhého státu, a 

c) odměny nejdou k tíži stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel ve druhém 

státě.“ 

  

Příjem bude osvobozen pokud zaměstnanec nezůstane v České republice více jak 183 

dní v dvanáctiměsíčním období a mzda, kterou dostává za svoji práci, nepůjde k tíži 
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českého daňového rezidenta nebo stálé provozovny na území České republiky, bude 

jeho plat v České republice osvobozen. 

 

SZDZ  s Rakouskou republikou v Čl. č. 14 odst. 3 uvádí, jaké dny se zahrnují do doby 

strávené na území České republiky: 

a) „všechny dny fyzické přítomnosti včetně příjezdů a odjezdů a  

b) dny strávené mimo stát činností, jako jsou soboty a neděle, státní svátky, 

dovolené, a služební cesty přímo spojené se zaměstnáním příjemce v tomto státě, 

po kterých bylo v činnosti na území tohoto státu pokračováno.“ 

 

Tabulka 2: Porovnání podmínek pro osvobození u jednotlivých Smluv 

KRITERIA 

OSVOBOZENÍ 

SZDZ s 

Slovenskem Polskem Německem Rakouskem 

Pobyt nepřesahující v 

úhrnu 183 dní 
ano ano ano ano 

V kalendářním roce ne ne ano ne 

V jakémkoli 

dvanáctiměsíčním období 
ano ano ne ano 

Zaměstnavatel nesmí být 

rezidentem ČR 
ano ano ano ano 

Náklady na mzdy nejdou 

k tíži stálé provozovny 
ano ano ano ano 

Počítání času ve Smlouvě 
podle pokynu        

D-300 

podle pokynu       

D-300 
ve Smlouvě 

Dny fyzické přítomnosti       

+ dny příjezdů a odjezdů 
ano ano ano ano 

Dny strávené mimo ČR, 

po které činnost 

pokračovala 

ano ano ano ano 

Zdroj: Vlastní zpracování s pomocí SZDZ s Sl, Pl, SRN a RR 

 

4.4 Stálá provozovna 

Pojem stálá provozovna souvisí především se zahraničními osobami, jelikož existence 

stálé provozovny podmiňuje vznik daňové povinnosti vůči České republice. Jedná se 

tedy o zdaňování zisku stálých provozoven ze zdrojů na území České republiky. Jakkoli 

se tedy stálá provozovna vztahuje na zaměstnavatele než na zaměstnance má její 



40 

 

existence vliv i na zaměstnance této zahraniční osoby. Jelikož se Čl. č. 14 (v SZDZ 

s SRN se jedná o Čl. č. 15) přímo odkazuje na stálou provozovnu, budu zde uvádět, jaké 

podmínky musí být splněny, aby stálá provozovna vznikla podle SZDZ. 

 

Jako výchozí definice stálé provozovny slouží ta, která je uvedena v zákoně o daních 

z příjmu, kterou jsem citovala výše. Jak uvádí pan Sojka: „Ve většině ohledů je však 

vymezení stálé provozovny v ZDP širší než ve smlouvách o zamezení dvojího 

zdanění.“
13

  Proto v následujících odstavcích popíšu stálé provozovny podle 

jednotlivých smluv. 

 

4.4.1 Stálá provozovna dle Smlouvy se Slovenskou republikou 

V Čl. č. 5 odst. 1 SZDZ se Slovenskou republikou je uvedeno, že :„výraz „stálá 

provozovna“ označuje trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, jehož 

prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku.“ 

 

Vznik stálé provozovny se dá rozčlenit do dvou kategorií. První kategorie je vznik stálé 

provozovny bez časového testu a druhá kategorie je vznik stálé provozovny po uplynutí 

časového testu. Smlouva se Slovenskou republikou dále vyjmenovává situace, které 

nevedou ke vzniku stálé provozovny. 

 

Stálá provozovna bez časového testu 

V Čl. č. 5 odst. 2 SZDZ se Slovenskou republikou je uvedeno, kdy vzniká stálá 

provozovna okamžitě a bez nutnosti plnění dalších podmínek. Výraz: ,,stálá provozovna 

zahrnuje obzvláště: 

a) místo vedení části podniku; 

b) pobočku; 

c) kancelář; 

d) továrnu; 

e) dílnu a 

                                                
13 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2008. s. 57.  
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f) důl, naleziště ropy nebo plynu, lom nebo jakékoliv jiné místo, kde se těží přírodní 

zdroje.“ 

 

Stálá provozovna také podle Čl. č. 5 odst. 5 SZDZ se Slovensku republikou vzniká 

společnosti, pokud na našem území podniká závislý zástupce. Závislý zástupce je 

definován jako:„osoba – jiná než nezávislý zástupce… -  jedná ve smluvním státě na 

účet podniku a má a obvykle používá oprávnění uzavírat jménem podniku, má se za to, 

že podnik má stálou provozovnu v tomto státě ve vztahu ke všem činnostem, která tato 

osoba vykonává pro podnik…“ 

 

 

Stálá provozovna po uplynutí časového testu 

Tato kategorie je odlišná od předchozí tím, že aby vznikla stálá provozovna zahraniční 

osobě, musí projít tzv. časovým testem. Samotná činnost nezpůsobí, že podniku vznikne 

stálá provozovna, ta vznikne až po uplynutí tzv. časového testu. 

Podle Čl. č. 5 odst. 3 SZDZ se Slovenskou republikou zahrnuje tato kategorie dvě 

skupiny činnosti: 

a) „staveniště nebo stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor s tím 

spojený, avšak pouze pokud takové staveniště, projekt nebo dozor trvá déle než 

dvanáct měsíců; 

b) poskytování služeb, včetně poradenských nebo manažerských služeb, podnikem 

jednoho smluvního státu nebo prostřednictvím zaměstnancům nebo jiných 

pracovníků najatých podnikem pro tento účel, avšak pouze pokud činnosti 

takového charakteru trvají na území druhého smluvního státu po jedno nebo více 

období přesahující v úhrnu šest měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období.“ 

 

SZDZ se Slovenskou republikou pak ve svém textu určuje situace, které pokud 

nastanou, neznamenají vznik stálé provozovny. 

Stálá provozovna vůbec nevzniká 

V Čl. č. 5 odst. 4 Smlouvy se Slovenskou republikou pak nalezneme situace, které 

neindikují vznik stálé provozovny: 

a) „zařízení, které se využívá pouze za účelem uskladnění, vstavení nebo dodání 

zboží patřícího podniku; 
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b) zásobu zboží patřící podniku, která se udržuje pouze za účelem uskladnění, 

vystavení nebo dodání; 

c) zásobu zboží patřící podniku, které se udržují pouze za účelem zpracování jiným 

podnikem; 

d) trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem 

nákupu zboží nebo shromažďování informací pro podnik; 

e) trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem 

vykonávání jakékoliv jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo 

pomocný charakter; 

f) trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, které se udržuje pouze k vykonávání 

jakékoliv kombinace činností uvedených v písmenech a) až e), pokud celková 

činnost trvalého místa nebo zařízení k výkonu činnosti vyplývající z této 

kombinace je přípravného nebo pomocného charakteru.“ 

 

Společnosti také podle Čl. č. 5 odst. 6 Smlouvy s Slovenskou republikou nevzniká stálá 

provozovna, pokud na našem území provozuje činnost makléř, generální komisionář 

nebo jakýkoliv jiný nezávislý zástupce. 

 

Společnosti dále nevzniká stálá provozovna podle Čl. č. 5 odst. 7 SZDZ se Slovenskem 

z důvodu, že „…společnost jednoho smluvního státu, ovládá nebo je ovládána 

společností, která je rezidentem druhého smluvního státu…“ 

 

4.4.2 Stálá provozovna dle Smlouvy s Polskou republikou 

V Čl. č. 5 odst. 1 Smlouvy s Polskou republikou obecně vymezuje stálou provozovnu 

jako: „…trvalé zařízení pro podnikání, ve kterém podnik vykonává nebo zcela nebo 

z části svoji činnosti.“ 

 

Vznik stálé provozovny se dá rozčlenit do dvou kategorií. První kategorie je vznik stálé 

provozovny bez časového testu a druhá kategorie je vznik stálé provozovny po uplynutí 

časového testu. Smlouva s Polskou republikou dále vyjmenovává situace, které nevedou 

ke vzniku stálé provozovny. 
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Stálá provozovna bez časového testu 

Dle Čl. č. 5 odst. 2  SZDZ s Polskou republikou výraz stálá provozovna zahrnuje 

obzvláště: 

a) „místo vedení; 

b) závod; 

c) kancelář; 

d) továrnu; 

e) dílnu; 

f) důl, naleziště nafty nebo plynu, lom nebo jiné místo, kde se těží přírodní zdroje.“ 

 

V těchto taxativně uvedených případech stálá provozovna vzniká bez nutnosti splnění 

dalších podmínek. 

Jako další způsob vzniku stálé provozovny bez časového testu je podle Čl. 5 odst. 5 

Smlouvy s Polskou republikou „osoba – jiná než nezávislý zástupce… - jedná  

ve smluvním státě na účet podniku a má k dispozici a obvykle využívá plnou moc, která 

ji dovoluje uzavírat smlouvy jménem podniku, má se za to, že tento podnik má stálou 

provozovnu v tomto státě ve vztahu ke všem činnostem, které tato osoba provádí pro 

podnik, pokud činnosti této osoby nejsou omezeny na činnosti uvedené v odstavci 4…“ 

Činnosti podle Čl. č. 5 odst. 4 SZDZ s Polskou republikou uvádím níže v odstavci 

pojednávajícím o situaci, kdy stálá provozovna nevzniká. 

 

Stálá provozovna po uplynutí časového testu 

Podle Čl. č. 5 odst. 3 SZDZ s Polskou republikou se jedná jen o jeden možný případ  

a to:  

 „Staveniště nebo stavba nebo montáž nebo instalační projekt se považují za 

stálou provozovnu, trvají-li déle než 12 měsíců počínající dnem, kdy byla 

skutečně zahájena práce.“ 

 

V porovnání s předchozí Smlouvou se Slovenskou republikou zde chybí ustanovení, 

které by zakládalo vznik stálé provozovny z důvodu poskytování služeb. 
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SZDZ s Polskou republikou pak dále uvádí situace, které, pokud nastanou, neznamenají 

vznik stálé provozovny.  

 

Stálá provozovna vůbec nevzniká  

V Čl. č. 5 odst. 4 SZDZ s Polskou republikou nalezneme seznam činností, které se pod 

pojem stálá provozovna nezahrnují: 

a) „zařízení, které se využívá pouze k uskladnění, vyskladnění nebo dodání zboží 

patřícího podniku; 

b) zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje za účelem uskladnění, vystavení 

nebo dodání; 

c) zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracování 

jiným podnikem; 

d) trvalé zařízení pro podnikání, které se udržuje za účelem nákupu zboží nebo 

shromažďování informací pro podnik; 

e) trvalé zařízení pro podnikání, které se udržuje pouze za účelem reklamy, 

poskytování informací, vědeckého výzkumu nebo podobných činností, které mají 

pro podnik přípravný nebo pomocný charakter; 

f) trvalé zařízení pro podnikání, které se udržuje pouze k výkonu jakéhokoliv 

spojení činnosti uvedených v pododstavcích a) – e), pokud celková činnost 

trvalého zařízení, vyplývající z tohoto spojení, má přípravný charakter.“ 

 

Stálá provozovna nevniká z dalších dvou důvodů: 

 činnosti makléře, generálního komisionáře nebo jiného nezávislého zástupce, 

pokud tyto soby jednají v rámci své řádné činnosti podle Čl. č. 5 odst. 5 SZDZ 

s Polskou republikou; 

 stálá provozovna nevzniká, pokud rezident jednoho smluvního státu ovládá nebo 

je ovládán rezident druhého smluvního státu na základě Čl. č. 4 odst. 7 SZDZ 

s Polskou republikou 
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4.4.3 Stálá provozovna dle Smlouvy se Spolkovou republikou Německo 

V Čl. č. 5 odst. 1 SZDZ s SRN je stálá provozovna označena jako „…trvalé zařízení pro 

podnikání, v němž podnik vykonává zcela nebo z části svoji činnost.“ Jelikož je 

Smlouva podepsaná s SRN nejstarší ze SZDZ, které ve své práci popisuji, má i odlišné 

podmínky pro vznik stálé provozovny. Stejně jako u smluv předcházejících, tedy Smluv 

s Polskou a Slovenskou republikou a pak další Smlouvy s Rakouskou republikou, 

kterou rozebírám dále, se vznik stálé provozovny dá rozčlenit do dvou kategorií. První 

kategorie je vznik stálé provozovny bez časového testu a druhá kategorie je vznik stálé 

provozovny po uplynutí časového testu. Smlouva se Spolkovou republikou Německo 

dále vyjmenovává situace, které nevedou ke vzniku stálé provozovny. 

 

Stálá provozovna vzniká bez časového testu 

V Čl. č. 5 odst. 2 Smlouvy se SRN je uvedeno, že výraz stálá provozovna zahrnuje 

obzvláště: 

a) „místo vedení, 

b) závod, 

c) kancelář, 

d) továrnu, 

e) dílnu, 

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

 

V tomto se tato Smlouva podstatně neliší od Smluv mladších. 

Jako další možný důvod pro vznik stálé provozovny nabízí Smlouva v Čl. č. 5 odst. 4, 

kdy společnosti vznikne stálá provozovna podniku pokud: „osoba jednající v jednom 

smluvním státě za podnik druhého smluvního státu – jiná než nezávislý zástupce… - se 

považuje za stálou provozovnu v prvním jmenovaném státě, jestliže je vybavena plnou 

mocí, která ji dovoluje uzavírat smlouvy jménem podniku a kterou v tomto státě obvykle 

využívá, pokud její činnost není omezena na nákupy zboží pro podnik.“ 
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Stálá provozovna vznikající po uplynutí časového testu 

Tato kategorie nemá ve Smlouvě samostatný odstavec, tak jak je to u ostatních Smluv. 

Jedinou podmínku pro vznik stálé provozovny po uplynutí časového testu nalezneme 

v Čl. č. 5 v odst. 2 písmeno g) SZDZ s SRN, kde je uvedeno, že stálá provozovna je 

„staveniště nebo montáž, které trvají déle než 12 měsíců.“ 

 

Stálá provozovna nevzniká 

V Čl. č. 5 odst. 3 SZDZ s SRN pak nalezneme druhy činností, které nevedou ke vzniku 

stálé provozovny: 

a) „zařízení, které se využívá pouze k uskladnění, vystavení nebo k dodání zboží 

patřícího podniku, 

b) zásoba zboží patřící podniku, která se za účelem uskladnění, vystavení nebo 

dodání, 

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

jiným podnikem, 

d) trvalé zařízení sloužící podnikání, které je využíváno pouze za účelem nákupu 

zboží nebo shromažďování informací pro podnik, 

e)  trvalé zařízení sloužící podnikání, které je využíváno pro podnik pouze za 

účelem reklamy, poskytování informací, vědeckých rešerší nebo podobných 

činností, které mají přípravný nebo pomocný charakter.“ 

 

4.4.4 Stálá provozovna dle Smlouvy s Rakouskou republikou 

Čl. č. 5 odst. 1 Smlouvy s Rakouskou republikou obecně vymezuje stálou provozovnu, 

jako: „trvalé místo k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo z části 

vykonávána činnost podniku.“ 

Vznik stálé provozovny se dá rozčlenit do dvou kategorií. První kategorie je vznik stálé 

provozovny bez časového testu a druhá kategorie je vznik stálé provozovny po uplynutí 

časového testu. Smlouva se Rakouskou republikou dále vyjmenovává situace, které 

nevedou ke vzniku stálé provozovny. 
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Stálá provozovna bez časového testu 

Podle Čl. č. 5 odst. 2 SZDZ s Rakouskem se jedná zejména o:  

a) „závod, 

b) kancelář, 

c) továrnu, 

d) dílnu, a 

e) důl, naleziště ropy nebo plynu, lom nebo jakékoli jiné místo těžby přírodních 

zdrojů.“ 

 

Stálá provozovna po uplynutí časového testu 

Podle Čl. č. 5 odst. 3 SZDZ s Rakouskou republikou zahrnuje dvě skupiny činnosti: 

a) „staveniště nebo stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor s tím 

spojený, pokud trvá tento projekt více než 12 měsíců; 

b) poskytování služeb (poradenských nebo manažerských) prostřednictvím podniku 

jednoho smluvního státu nebo prostřednictvím zaměstnance nebo jiným najatým 

pracovníkem, stálá provozovna vznikne, pokud toková činnost trvá na území 

druhého smluvního státu po jedno nebo více období přesahující v úhrnu šest 

měsíců v jakémkoli dvanáctiměsíčním období.“ 

 

Stálá provozovna také vniká podle Čl. č. 5 odst. 5 SZDZ s Rakouskem činností 

závislého zástupce, který má a obvykle vykonává oprávnění uzavírat jménem podniku 

smlouvy. 

 

Stálá provozovna vůbec nevzniká 

V Čl. č. 5 odst. 4 SZDZ s Rakouskou republikou  nalezneme typy činností, které se pod 

,,stálá provozovna“ nezahrnují: 

a) „zařízení, které se využívá pouze za účelem uskladnění, vystavení nebo dodání 

zboží patřící podniku; 

b) zásobu zboží patřící podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracování jiným 

podnikem; 

c) zásobu zboží patřící podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracování jiným 

podnikem; 
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d) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem nákupu zboží 

nebo shromažďování informací pro podnik; 

e) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje poze za účelem vykonávání 

jakékoliv jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo pomocný charakter; 

f) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze k vykonávání jakéhokoliv 

spojení činností uvedených v písmenech a.) až e.), pokud celková činnost 

trvalého místa k výkonu činnosti vyplývající z tohoto spojení je přípravného 

nebo pomocného charakteru.“ 

 

Zahraničnímu subjektu rovněž nevzniká stálá provozovna podle Čl. č. 5 odst. 6 SZDZ  

s Rakouskem jen proto, že v to tomto státě vykonává svou činnost nezávislý zástupce. 

Stálá provozovna nevzniká společnosti podle Čl. č. 5 odst. 7 SZDZ s Rakouskem, která 

ovládá nebo je sama ovládána rezidentem smluvního státu. 

 

Tabulka 3: Porovnání definice pojmu stálá provozovna dle jednotlivých Smluv 

PODMÍNKY VZNIKU 

STÁLÉ PROVOZOVNY 

SZDZ s 

Slovenskem Polskem Německem Rakouskem 

Trvalé místo nebo zařízení 

k výkonu činnosti 
ano ano ano ano 

Časový test 12 měsíců staveniště staveniště staveniště staveniště 

Časový test 6 měsíců v 

12měsíčním období 
služby ne ne služby 

Závislý zástupce ano ano ano ano 

Zdroj: Vlastní zpracování s pomocí SZDZ s Sl, Pl, SRN a RR 
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5  Zdaňování příjmů českých daňových nerezidentů
14

 

V této části bude popsán postup při určení daňové povinnosti rezidentů z Polské 

republiky, Slovenské republiky, Rakouské republiky a Spolkové republiky Německo, 

kteří mají příjmy ze zdrojů na území České republiky, který jim plyne z vykonávání 

závislé činnosti na našem území. 

 

Nejprve je důležité určit, od koho jsou příjmy ze závislé činnosti pobírány. To má 

rozhodující vliv na to, jestli příjmy budou osvobozeny nebo ne. 

Prvním třídícím hlediskem je místo sídla zaměstnavatele. Existují dvě možnosti. První 

je, že zaměstnavatel má sídlo v České republice. Tato situace pro zaměstnance 

znamená, že jeho příjmy ze zaměstnání nemohou být osvobozeny 

Druhá možnost je taková, že zaměstnavatel v České republice nemá své sídlo. Tato 

situace je poněkud složitější, jelikož zaměstnavateli může a nemusí vzniknout stálá 

provozovna. A právě stálá provozovna pak má i velký vliv na zdaňování příjmů 

zaměstnanců. 

 

5.1 Zaměstnavatel se sídlem v ČR 

Pokud zaměstnavatel má sídlo v České republice, jsou příjmy jeho zaměstnanců 

zdaňovaní a to buď jako příjmy rezidentů nebo nerezidentů. To, jestli se zaměstnanec 

stane daňovým rezidentem, či nikoli se určí podle § 2 odst. 2 ZDP pro rezidenta a § 2 

odst. 3 ZDP pro nerezidenta v souladu s  SZDZ, konkrétně podle článku, který udává 

podmínky pro rezidentství.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 VYŠKOVSKÁ, M. Cizinci a daně: Zdaňování příjmů fyzických osob – cizích státních příslušníků 
v České republice. 2005. s. 48-58.  
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Obrázek 1: Vliv sídla zaměstnavatele na status zaměstnance 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

Na obrázku již není naznačena třetí možnost, která by teoreticky mohla být osvobození 

daného příjmu v České republice. V tomto případě však nelze uvažovat o osvobození, 

jelikož náklady na mzdu jdou k tíži zaměstnavatele, českého daňového rezidenta. 

 

5.1.1 Zaměstnanec je českým daňovým rezidentem 

Zaměstnanec se stane českým daňovým rezidentem a to pokud se naplní podmínky, 

které jsou v ZDP a v jednotlivých SZDZ uvedeny. Jednotlivé smlouvy a podmínky pro 

vznik rezidentství jsem již popsala výše. 

Zjednodušený postup zdaňování příjmů českého daňového rezidenta uvedu později. 

Zjednodušený proto, jelikož budu odhlížet od ostatních příjmů, které by poplatníkovi 

mohly plynout mimo příjmů ze zaměstnání v ČR. 

 

5.1.2 Zaměstnanec je českým daňovým nerezidentem 

Pokud zaměstnanec není českým daňovým rezidentem podle  ZDP a mezinárodních 

smluv a bude i nadále rezidentem jedné ze 4 sousedních zemí, bude postup při 

Zaměstnavatel 

má: 

Sídlo v ČR 

Sídlo mimo 

ČR 

Zaměstnanec je 

daňovým rezidentem 

ČR 

Zaměstnanec je 

daňovým 

nerezidentem 
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zdaňování jeho příjmu obdobný jako u předchozího případu. V postupu budou určité 

odlišnosti, na které upozorním.  

 

Hlavním rozdílem je, že poplatníci budou v ČR danit pouze příjmy ze zdrojů  

na území České republiky, v kontextu mé bakalářské práce se tedy bude jednat o příjmy 

ze závislé činnosti. Zjednodušený postup výpočtu daňové povinnosti daňového 

nerezidenta bude uveden níže.  

 

 

5.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo ČR 

Zaměstnanec vykonává závislou činnosti u zaměstnavatele, který má sídlo mimo 

Českou republiku, tedy se jeho sídlo nachází na území Slovenské republiky, Polské 

republiky, Rakouské republiky nebo na území Spolkové republiky Německo. Tento 

zaměstnanecký vztah je možné rozdělit do tří kategorií, podle zaměstnavatele a jeho 

vztahu vůči České republice.  

 

První varianta je, že zařízení, které se nachází na našem území je organizační složkou. 

Organizační složka pak může být zároveň stálou provozovnou nebo také ne.  

Druhá varianta je, že zahraniční zaměstnavatel vyšle svého pracovníka, aby vykonával 

práci v ČR. Tento vyslaný zaměstnanec pak vykonává určitou činnost, která může 

způsobit, že zahraničnímu zaměstnavateli vznikne stálá provozovna, pokud naplní 

podmínky uvedené v ZDP a příslušné SZDZ.   

Poslední ze tří mnou definovaných skupin tedy výkon závislé činnosti formou tzv. 

mezinárodního pronájmu pracovních sil se ve své bakalářské práci nebudu rozvádět, 

jelikož toto téma není předmětem mé práce. 
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Obrázek 2: Možné alternativy zaměstnance se zaměstnavatel se sídlem v zahraničí 

Zdroj:Vlastní zpracování 

 

 

5.2.1 Zaměstnavatel je organizační složkou společnosti se sídlem mimo ČR 

U této kategorie je důležité, zda organizační složka společnosti se sídlem mimo ČR je 

zároveň stálou provozovnou. Podmínky pro vznik stálé provozovny jsou určeny 

v odstavci SZDZ v článku stálá provozovna. 

 

 

 

 

Nerezident  

Zaměstnavatel se 

sídlem mimo ČR 

Organizační 

složka 

Vyslaný 

zaměstnanec 

Mezinárodní 

pronájem 

pracovních sil 

Je stálou 

provozovn

ou 

Není stálou 

provozovn

ou 

Vede ke 

vzniku stálé 

provozovny 

Nevede ke 

vzniku stálé 

provozovny 

Rezident  

Nereziden

t 

Osvobozeno  

Rezident  

Nerezident  

Osvobozeno  



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3:Variace pro organizační složku  

Zdroj:Vlastní zpracování 

 

Zaměstnavateli – organizační složce vzniká stálá provozovna podle SZDZ 

Pokud zaměstnavateli vznikne stálá provozovna, znamená to pro jeho zaměstnance, že 

jejich příjem ze zdrojů na území České republiky nemůže být osvobozen. 

Postup zdanění příjmu zaměstnance je pak podle toho jestli se zaměstnanec stane, nebo 

nestane daňovým rezidentem České republiky. 

 

Zaměstnavateli – organizační složce nevznikla stálá provozovna 

Pokud zaměstnavateli nevznikne stálá provozovna podle odstavce SZDZ, má tento fakt 

vliv na zaměstnance v tom, že může být jeho příjem ze závislé činnosti osvobozen  

od zdanění u českého správce daně. 
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Pokud je mzda, plat nebo odměna zaměstnance osvobozena, nepodléhá tento příjem  

na základě SZDZ zdanění v České republice. 

Pokud nesplní podmínky pro osvobození, zaměstnanec bude muset zdanit svůj příjem 

v České republice. Teoreticky mohou nastat dvě možnosti zdanění. 

První možností je, že zaměstnanec bude svůj příjem danit jako daňový nerezident.  

A druhá možnost je, že se zaměstnanec stane českým daňovým rezidentem. Pokud tato 

možnost nastane, může zaměstnavateli vzniknout stálá provozovna.  

 

5.2.2 Vyslaný zaměstnanec 

Tento zaměstnanecký poměr vzniká nejčastěji na základě uzavřené smlouvy  

o poskytování služeb mezi Českou společností a zahraničním zaměstnavatelem.  

Vyškovská uvádí, že nejčastěji se jedná o službu, kterou: “… provádí jménem svého 

zahraničního zaměstnavatele zaměstnanec-cizinec na území České republiky s tím, že 

zahraniční zaměstnavatel vykovává službu na vlastní zodpovědnost, na vlastní riziko, 

 a že zaměstnance řídí a kontroluje. V této situaci vzniká obvykle v souladu s § 22 odst. 

1 písm. c) a odst. 2 ZDP zahraničnímu zaměstnavateli v České republice stálá 

provozovna.“
15

 

Vznik stálé provozovny je upraven v článku stálá provozovna příslušné SZDZ. 

Pro zaměstnance je tedy opět dvojí možné vyústění této situace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 4: Možnosti pro zahraničního zaměstnavatele 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                
15 VYŠKOVSKÁ, M. Cizinci a daně: Zdaňování příjmů fyzických osob – cizích státních příslušníků 
v České republice. 2005. s. 12.  
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6 Postup výpočtu daňové povinnosti
16

  

Ve své práci se zmiňuji o rozdílu ve výpočtu daňové povinnosti českého daňového 

rezidenta a nerezidenta. V této kapitole popíši zjednodušený postup výpočtu daně 

z příjmů fyzických osob daňových rezidentů a nerezidentů. Následně pak oba postupy 

porovnám. 

 

6.1 Dílčí základ dle § 6 ZDP 

Pro správné stanovení výše dílčího základu daně je velmi důležitý § 6 odst. 13 ZDP, 

tedy odstavec, který určuje, že základ daně podle § 6 jsou příjmy ze závislé činnosti 

navýšené o povinné pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel. Povinné pojištění 

zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti  

a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění. 

Toto je celkem jednoduché pro české daňové rezidenty, kteří jsou účastníci českého 

zdravotního a sociálního pojištění. Rozdílná skutečnost je však vůči nerezidentům, kteří 

nejsou účastníci českého pojištění z důvodu toho, že takto jsou pojištěni ve státě své 

daňové rezidence. V tuto chvíli nastupuje právní fikce, kdy jak stanový § 6 odst. 15 

ZDP, český daňový nerezident, které mu plynou příjmy ze zdrojů na území ČR ze 

závislé činnosti, postupuje se stejně, jak uvádí § 6 odst. 13 ZDP. 

Pro zaměstnavatele to tedy znamená, že hrubý příjem zaměstnance (rezidenta  

i nerezidenta, který není účastníkem povinného pojištění v ČR) se navýší o 34% .
17

 

Sazba platná pro roky 2009 a 2010. 

 

Další úpravy základu daně podle § 6 ZDP je naprosto stejný pro daňové rezidenty  

i nerezidenty. 

 

                                                
16 KYSELÁK, P. Příjmy nerezidentů ze zaměstnání–občané Slovenska. [onlie]. 2008. Dostupné z 

<www.linde-nakladatelstvi.cz/getfile.php4?fileid=22953&website=20> 
17KRÁKOROVÁ, I., FIALKOVÁ, L. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. ledna 2009. 
[online]. Dostupné z <http://www.kpmg.cz/czech/images/but/FA_CZ_2009-1.htm> 
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6.2 Položky snižující základ daně podle § 15 ZDP 

Daňoví nerezidenti mají právo si od základu daně odečíst všechny položky snižující 

základ daně. Existuje však omezení pro uplatnění § 15 odst. 3 a 4 ZDP, kdy částku 

zaplacených úroků z úvěrů a půjček poskytnutých na bytovou potřebu mohou daňový 

nerezidenti snížít základ daně, pokud jejich celosvětové příjmy jsou tvořeny alespoň  

z 90% příjmem ze zdrojů na území České republiky. 

 

6.3 Slevy na dani podle § 35 ba ZDP 

Slevy na dani se dají rozdělit do dvou skupin: 

1. Slevy podle § 35ba odst. 1 písm. a) a f) ZDP 

2. Slevy podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP 

 

Ad1.  

První skupina tvoří tyto slevy:  

 sleva podle § 35ba odst. 1 písmena a) ZDP což je sleva na poplatníka v roční 

výši 24 840 Kč (dále jen sleva na poplatníka) a  

 sleva podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP což je sleva pro poplatníka, který se 

soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem 

a to do dovršení věku 26 let nebo do 28 let, pokud se jedná o doktorské studium 

na vysoké škole (dále jen sleva na studenta). 

 

Ad2. 

Druhá skupina slev na dani jsou: 

 sleva podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP na manželku (manžela) žijícího 

s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za 

zdaňovací období 68 000 Kč ve výši 24 840 Kč (dále jen sleva na manželku 

nebo manžela bez vlastních příjmů),  

 sleva podle § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP pro poplatníka pobírající částečný 

invalidní důchod ve výši 2 520 Kč, 

 sleva podle § 35ba odst. 1 písm. d) pro poplatníka pobírající plný invalidní 

důchod tato slevy je ve výši 5 040 Kč, 
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 sleva podle § 35ba odst. 1 písm. e) pro držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 

Kč. 

 

Rozdíl mezi těmito kategoriemi slev je v podmínce uvedené v § 35ba odst. 2 ZDP, která 

říká, že druhou kategorii slev může poplatník uplatnit, pokud příjmy ze zdrojů na území 

České republiky tvoří nejméně 90% všech jeho příjmů, mimo příjmy, které jsou od daně 

osvobozeny, nebo je daň z těchto příjmů vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Navíc pokud poplatník český daňový nerezident chce tyto slevy uplatnit, musí podat 

daňové přiznání z příjmu fyzických osob. 

 

Slevu na poplatníka a studenta může poplatník uplatnit vždy, pokud podepíše 

Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků (dále jen 

Prohlášení). 

 

6.4 Sleva na dani, daňový bonus 

Podle § 35c ZDP (dále jen daňové zvýhodnění na dítě) může daňový nerezident uplatnit 

roční slevu 11 604 Kč, pokud neuplatní slevy na dani podle § 35a ZDP nebo 35b ZDP 

(jedná se o slevy poskytnuté podnikatelům, pokud dostanou příslib investiční pobídky 

podle zvláštního právního předpisu), a 90% jeho celosvětových příjmů je ze zdrojů na 

území ČR. Toto daňové zvýhodnění se uplatňuje až po odečtu slev podle §§ 35 a 35ba 

ZDP jako sleva na dani, daňový bonus nebo sleva na dani a daňový bonus. 
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Tabulka 4:Postup zdaňování rezidenta a nerezidenta ČR 

SROVNÁNÍ POSTUPU URČENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI PRO 

REZIDENTA NEBO NEREZIDENTA ČR 

  REZIDENT NEREZIDENT 

KROKY POSTUP POSTUP PODMÍNKA 

1 

určení dílčího základu 

daně podle § 6 ZDP 

určení dílčího základu 

daně podle  

§ 6 ZDP 

  

2 

odečtení položek 

snižujících základ daně 

podle § 15 ZDP 

odečtení položek 

snižujících základ daně 

podle § 15 ZDP 

90% celosvětových 

příjmů nerezidenta musí 

být ze zdrojů na území 

ČR + podat daňové 

přiznání 

3 
zaokrouhlení na celé 

stokoruny dolů 

zaokrouhlení na celé 

stokoruny dolů 

  

4 výpočet 15% daně výpočet 15% daně   

5 

uplatnění slev podle 

§35ba odst. 1 písm. a) 

až f) ZDP 

uplatnění slev podle 

§35ba odst. 1 písm. a) 

až f) ZDP 

  

6 

uplatnění slev podle 

§35ba odst. 1 písm. b) 

až e) ZDP 

uplatnění slev podle 

§35ba odst. 1 písm. b) 

až e) ZDP 

90% celosvětových 

příjmů nerezidenta musí 

být ze zdrojů na území 

ČR + podat daňové 

přiznání 

7 

uplatnění slev podle  

§ 35c ZDP 

uplatnění slev podle  

§ 35c ZDP 

90% celosvětových 

příjmů nerezidenta musí 

být ze zdrojů na území 

ČR + podat daňové 

přiznání 
 

Zdroj 1:Vlastní zpracování 

 

6.5 Roční zúčtování záloh
18

 

Zaměstnanec může svoji daňovou povinnost řešit třemi různými způsoby. První je, že 

podá daňové přiznání, další možnost, kterou může využit je požádat svého posledního 

zaměstnavatele, pokud měl v jednom roce více zaměstnavatelů, o roční zúčtování záloh 

(dále jen RZZ). Poslední možnost je, že nepodá daňové přiznání ani neprovede roční 

zúčtování záloh. 

                                                
18 RÝLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2006. s. 72 – 74. 
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6.5.1 Daňové přiznání 

Tato varianta je pro poplatníka nejvýhodnější, jelikož zaměstnanec může některé slevy, 

které uvádím výše, využít, ale pouze za předpokladu, že podá daňové přiznání. Pokud 

by zaměstnanci provedl jeho zaměstnavatel roční zúčtování záloh, nemohl by tyto 

daňová zvýhodnění využít.  

6.5.2 Roční účtování záloh 

Rýlová uvádí definici ročního zúčtování takto: „Ročním zúčtováním záloh se rozumí 

porovnání vypočtené celoroční daně s úhrnem sražených záloh na daň a provádí ho ten 

zaměstnavatel, který byl v daném zdaňovacím období zaměstnavatelem posledním.“
19

  

Tato varianta je výhodná pro zaměstnance, kteří neměli příjem ze zaměstnání po celý 

kalendářní rok, a zároveň mu byla strhávána měsíční záloha na daň. Ve výsledku pro 

zaměstnance bude znamenat, že si bude moci uplatnit např. celou slevu na poplatníka  

a ne pouze poměrnou část. 

  

RZZ je dostačující pro zaměstnance, kteří nemají nárok na další daňová zvýhodnění, 

jako je sleva na manželku (manžela) bez vlastních příjmů nebo sleva na vyživované 

dítě. Poplatník, který nemá na tyto slevy nárok, by tedy podáním daňové přiznání nic 

nezískal.  

 

Zaměstnanec nemá povinnost požádat svého zaměstnavatele o RZZ a ani  nemá vždy za 

povinnost podat daňové přiznání. Jak uvádí Rýlová: „Není-li povinen podat daňové 

přiznání a nepožádá-li o roční zúčtování, je zálohami sraženými ze mzdy jeho daňová 

povinnost splněna.“
20

 Tato možnost je za určitých okolností pro zaměstnance velmi 

nevýhodná. 

                                                
19 RÝLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2006. s. 72. 
20 tamtéž 
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7 Příklady 

Cílem této kapitoly je použití teorie a její aplikace na reálné příklady. Na příkladech 

ukázat rozdíly mezi jednotlivými smlouvami a jejich dopad na daňovou zátěž českého 

daňového nerezidenta. 

Příklady jsem volila tak, aby tyto rozdíly byly více patrné. 

 

7.1 Příklady na osvobození příjmů ze závislé činnosti 

 V prvním případě budu uvažovat zaměstnance, který pracuje u české společnosti  

na základě obchodní smlouvy mezi českým podnikem a zahraničním zaměstnavatelem. 

Zahraniční zaměstnavatel poskytuje českému podniku software a zahraniční rezident 

pracuje u české společnosti, aby pomohl nastavit software přesně podle požadavků 

zákazníka a poté i zaškolil zaměstnance české společnosti.  

 

Zaměstnanec dostává mzdu od zahraničního zaměstnavatele. Mzda tohoto zaměstnance 

tedy bude příjmem ze zdrojů na území České republiky a zaměstnanec je tedy bude 

zdaňovat v České republice. 

Hrubý příjem zaměstnance měsíčně je v české měně 90 000 Kč. 

 

7.1.1 Osvobození I 

Zaměstnanec je tedy českým daňovým nerezidentem, u společnosti se v roce 2010 

zdržuje na základě smlouvy od 1. 3. 2010 do 30. 6. 2010. Tedy dobu kratší než 183 dní.  

 

Nyní budu zjišťovat, zda bude mít vliv daňová rezidence zaměstnance na jeho daňovou 

zátěž. V tomto případě stát daňové rezidence nebyl rozhodující a pro všechny je příjem 

ze zdrojů na území ČR osvobozen. 

 

Tabulka 5: Příklad na osvobození I 

  rezident SL rezident PL rezident SRN rezident RR 

osvobozeno ano ano ano ano 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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7.1.2 Osvobození II 

Předešlé podmínky nechám stejné a na modelovém příkladu budu prezentovat důsledky 

toho, pokud by k české společnosti nastoupil na základě smlouvy už 1. 9. 2009 a skončil 

by k 31. 3. 2010. 

 

V tomto případ u české společnosti stráví v roce 2009 122 dnů a v roce 2010 90 dnů. 

Dohromady u české společnosti strávil 212 dnů. 

Aby nedošlo ke spekulaci, zda se zaměstnanec nebude českým daňovým rezidentem, 

dodám, že v zahraničí má svou rodinu, kterou každý víkend navštěvuje a tudíž k této 

zemi má užší osobní a hospodářské vztahy. 

Tabulka 6: Příklad na osvobození II 

  rezident SL rezident PL rezident SRN rezident RR 

Osvobozeno ne ne ano ne 

Zdroj:Vlastní zpracování 

 

Právě na tomto příkladě je vidět aplikace Čl. č. 15 odst. 2 SZDZ se SRN, kdy ve 

Smlouvě je uvedeno, že aby příjem mohl být osvobozen, doba zaměstnání nesmí 

přesáhnout 183 dní v kalendářním roce, kdežto v ostatních třech Smlouvách je jako 

rozhodné období určeno jakékoliv dvanáctiměsíční období. 

 

Příjmy rezidenta Spolkové republiky budou osvobozeny. Příjmy zbylých rezidentů 

budou zdaněny postupem, kterým se zdaňují příjmy daňových nerezidentů.  

Tabulka 7: výpočet daňové povinnosti daňového nerezidenta 

  Měsíční Roční bez DP Roční s RZZ 

Hrubý příjem 90 000 Kč 630 000 Kč 630 000 Kč 

Superhrubá mzda 120 600 Kč 844 200 Kč 844 200 Kč 

Zaokrouhlený dílčí základ 

daně podle § 6 ZDP 
120 600 Kč 844 200 Kč 844 200 Kč 

Daň podle § 16 ZDP 18 090 Kč 126 630 Kč 126 630 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 14 490 Kč 24 840 Kč 

Výsledná daňová povinnost 16 020 Kč 112 140 Kč 101 790 Kč 

Daňová optimalizace 10 350 Kč 
 Zdroj:Vlastní zpracování 
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V tabulce je naznačen výpočet daňové povinnosti daňových nerezidentů (příjmy 

rezidenta z Německa jsou osvobozeny). Ze zadání příkladu je dáno, že měsíční příjem 

byl 90 000 Kč a zaměstnanec byl zaměstnán v České republice po dobu 7 měsíců. Pro 

upřesnění proč je zaměstnanci poskytována sleva na poplatníka, doplním, že podepsal 

Prohlášení k dani z příjmů podle 38k ZDP. Po odečtení slevy na poplatníka byla 

zaměstnanci odvedena měsíční záloha ve výši 16 020 Kč. Za dobu jeho zaměstnání má 

zaměstnance zaplaceno na zálohách 112 140 Kč. Tato částka by mohla být i jeho 

celková daňová povinnost, ve sloupci roční zúčtování záloh uvádím výpočet celkové 

daňové povinnosti, kdyby zaměstnanec požádal o roční zúčtování záloh. Přeplatek, 

který by mu vzniknul, by byl ve výši 10 350 Kč. 

 

Zaměstnavatelům ze Slovenské republiky a Rakouské republiky vznikla stálá 

provozovna na základě poradenských služeb, které poskytuje jejich zaměstnanec. Ze 

společnosti se podle § 38c ZDP nestává zahraniční plátce daně. § 38c ZDP uvádí, že: 

„Zahraničním plátcem podle § 38d (daň vybíraná podle zvláštní sazby daně - pozn. 

autorky), 38e (zajištění daně – pozn. autorky) a 38h (vybírání a placení záloh na daň  

a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků – pozn. 

autorky) se rozumí též poplatník uvedený v § 2 odst. 3 (fyzické osoby, čeští daňoví 

nerezidenti – pozn. autorky) a § 17 odst. 4 (právnické osoby, čeští daňový nerezidenti – 

pozn. autorky), který má na území České republiky stálou provozovnu (§ 22 odst. 2) 

nebo zaměstnává zde své zaměstnance déle než 183 dní s výjimkou případů poskytování 

služeb ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) (příjmy ze služeb, ale výjimkou jsou 

poradenské služby)…“ 

Z tohoto vyplývá, že podle ZDP v tomto případě zahraniční zaměstnavatel nestává 

zahraničním plátcem daně, ale na základě článku stálá provozovna Smluv jim vzniká 

stálá provozovna, tzv. službová stálá provozovna, a mají za povinnost splnit svoji 

registrační povinnost. 

 

7.2 Příklady na určení daňového rezidentství 

Budeme uvažovat zaměstnance, který pracuje v příhraničí (se Slovenskem, Polskem, 

Německem nebo Rakouskem). Je zaměstnán u české společnosti, jeho manželka žije 
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spolu se dvěmy dětmi na Slovensku, resp. Polsku, Německu, Rakousku. Stálý byt má 

k dispozici v obou státech. Jelikož bydlí v příhraničí, jezdí často navštěvovat svoji 

rodinu. 

Tabulka 8: příklad na rezidentství  

  SZDZ se SL SZDZ s PL SZDZ s SRN SZDZ s RR 

Daňovým 

rezidentem 

Slovenské 

republiky 

Polské 

republiky 

Spolkové republiky 

Německo 

Rakouské 

republiky 
Zdroj:Vlastní zpracování 

 

Nyní na příkladu uvedu, jak by vypadal výpočet jejich daňové povinnosti: 

 v případě, že zaměstnanec nemá jiný příjem než ze zaměstnání u českého 

zaměstnavatele; 

 v případě že má další příjem z podnikání v zahraničí. 

 

7.2.1 Zaměstnanec nemá jiné příjmy než ze zaměstnání 

Hrubí měsíční příjem ze zaměstnání v české měně……30 000 Kč 

 

Rezidenti Slovenské a Polské republiky pracovali u českého zaměstnavatele po celou 

dobu jednoho roku, tedy 12 měsíců. Rezidenti Německé a Rakouské republiky pouze 10 

měsíců v kalendářním roce. Všichni měli podepsané Prohlášení k daní z příjmu 

fyzických osob, proto jim zaměstnavatel odváděl zálohy na daň snížení o jednu 

dvanáctinu slevy na poplatníka. 

 

Po skončení zdaňovacího období se každý ze zaměstnanců rozhodl pro jiné zúčtování 

záloh. Rezidenti Slovenské a Německé republiky se rozhodli pro podání daňového 

přiznání, Polský rezident požádal svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh  

a rezident Rakouské republiky v tomto směru nepodnikl žádné kroky. 
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Tabulka 9: Výpočet daňové povinnosti pro daňové nerezidenty I 

  

Slovenský 

rezident  

(12 měsíců) 

Polský 

rezident  

(12 měsíců) 

Rezidentem 

SRN  

(10 měsíců) 

Rakouský 

rezident  

(10 měsíců) 

Měsíční příjem 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 

Prohlášení k dani z příjmu 

podle § 38k ZDP 
podepsal podepsal podepsal podepsal 

Hrubý příjem 360 000 360 000 300 000 300 000 

Superhrubá mzda podle § 

6 odst. 15 ZDP 
482 400 482 400 402 000 402 000 

Zaokrouhlený dílčí základ 

daně podle § 16 ZDP  
482 400 482 400 402 000 402 000 

Daň podle § 16 ZDP 72 360 72 360 60 300 60 300 

  DP RZZ DP nic 

Sleva na poplatníka §35ba 

odst. 1 písm. a) ZDP 
24 840 24 840 24 840 20 700 

Sleva na manželku §35ba 

odst. 1 písm. b) ZDP 
24 840 nemůže 24 840 nemůže 

Daň 22 680 47 520 10 620 39 600 

Daňové zvýhodnění na 

dítě podle § 35c ZDP 
23 208 nemůže 23 208 nemůže 

Výsledná daňová 

povinnost 
0 47 520 0 39 600 

Daňový bonus  528 0 12 588 0 

Zaplacené zálohy 47 520 47 520 39 600 39 600 

Daňový přeplatek 48 048 0 52 188 0 

Zdroj:Vlastní zpracování 

 

 

V tabulce č. 9 je uveden postup a rozdíl, které vyplívají z jejich rozdílného rozhodnutí  

o zúčtování daně.  Z výpočtu vyplývá, že nerezidenti ČR, kteří se rozhodli podat daňové 

přiznání, mají možnost mnohem většího uznání slev a daňových zvýhodnění pro svoji 

daňovou optimalizaci. Tito poplatníci mohou využít slevy na poplatníka v roční výši, 

stejně tak i rezident Polska, který požádal o RZZ. Jediný rezident Rakouské republiky 

nemůže tuto slevu uplatnit celou, jelikož mu ze záloh byla poskytnuta sleva jen jedné 

dvanáctiny měsíčně, v České republice praocal jen 10 měsíců. 

 

Další sleva na manželku (manžela) bez vlastních příjmů můžou využít pouze 

zaměstnanci, kteří si podali daňové přiznání. Ostatní poplatníci, ač by splňovali 

podmínky pro získání této slevy, si ji bez daňového přiznání nemohou nárokovat. 
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Daňová zvýhodnění, kterým si mohou nerezidenti snížit daňovou povinnost,  podle  

§ 35c ZDP daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti. Toto 

daňové zvýhodnění mohou opět využít pouze zaměstnanci, kteří podají daňové přiznání.  

 

Výslednou daňovou povinnost porovnáme se zálohami, které zaměstnanci odváděli 

v průběhu zdaňovacího období. 

Rezident Slovenské republiky: tento zaměstnanec mohl využít všech slev a daňových 

zvýhodnění, které ZDP nabízí, jelikož jeho příjmy ze zdrojů na území ČR tvořili více 

než 90% jeho celosvětových příjmů. Možnost využití těchto zvýhodnění využil, když 

podal daňové přiznání, na základě kterého mu vznikl daňový bonus ve výši 528 Kč  

a navíc mu vznikl přeplatek na zálohách ve výši 47 520 Kč. V úhrnu tedy od státu 

dostane ze své daňové povinnosti nazpět 48 048 Kč. 

 

Rezident Polské republiky: i tento poplatník měl nárok na všechny slevy, ale nepodal 

daňové přiznání a požádal svého zaměstnavatele o RZZ, ze kterého vyplynulo, že jeho 

daňová povinnost byla zaplacenými zálohy splněna. Na dani tak zaplatil 47 520 Kč. 

Pokud by podal daňové přiznání a tím prokázal, že jeho příjem je tvořen z 90% ze 

zdrojů na našem území, byla by jeho daňová zátěž stejná jako u slovenského rezidenta. 

 

Rezident SRN: pracoval na našem území pouze 10 měsíců, proto má i nižší odvody na 

zálohách. Po konci zdaňovacího období ale podal daňové přiznání. Tento krok byl pro 

něj z daňového hlediska velmi výhodný, jelikož mu vznikl daňový bonus 12 588 Kč  

a přeplatek na zálohách (39 600 Kč), který se v úhrnu rovná částce 52 188 Kč.  

 

Rezident Rakouské republiky: tento poplatník, tím že nepodal daňové přiznání a ani 

nepožádal svého zaměstnavatele o RZZ zaplatil v poměru ke svému příjmu nejvíce. 

Tímto rozhodnutím nemohl využít ani na roční částky slevy na poplatníka a mohla mu 

byt přiznána pouze částečně za 10 měsíců, které na našem území pracoval. Na dani 

zaplatil 39 600 Kč. 
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7.2.2 Zaměstnanec má i jiné příjmy mimo příjmy ze zaměstnání 

Hrubý příjem ze zaměstnání v české měně….240 000 Kč 

Příjem z podnikání v zahraničí………………500 000 Kč 

Příjem ze zdrojů na území České republiky tedy netvoří 90% z jeho celosvětových 

příjmů. 

 

Tabulka 10: Výpočet daňové povinnosti nerezidentů II 

  

Slovenský 

rezident - 

DP 

Polský 

rezident - 

RZZ 

Německý 

rezident -  

RZZ 

Rakouský 

rezident -  

nic 

Hrubý příjem za 8 

měsíců 
240 000 240 000 240 000 240 000 

Prohlášení k dani 

podle § 35k ZDP 
podepsal podepsal nepodepsal nepodepsal 

Superhrubá mzda 

podle § 6 odst. 15 

ZDP 

321 600 321 600 321 600 321 600 

Položky snižující 

základ daně 

nemůže 

uplatnit 

nemůže 

uplatnit 

nemůže 

uplatnit 

nemůže 

uplatnit 

Zaokrouhlený dílčí 

základ daně podle  

§ 16 ZDP 

321 600 321 600 321 600 321 600 

Daň podle § 16 ZDP 48 240 48 240 48 240 48 240 

Sleva na poplatníka 

§35ba odst. 1 písm. a) 

ZDP 

24 840 24 840 24 840 
nemůže 

uplatnit 

Sleva na manželku § 

35ba odst. 1 písm. b) 

ZDP 

nemůže 

uplatnit 

nemůže 

uplatnit 

nemůže 

uplatnit 

nemůže 

uplatnit 

Výsledná daňová 

povinnost 
23 400 23 400 23 400 48 240 

Daňové zvýhodnění 

na 2 děti § 35c ZDP 

nemůže 

uplatnit 

nemůže 

uplatnit 

nemůže 

uplatnit 

nemůže 

uplatnit 

Zaplaceno na 

zálohách 
31 680 31 680 48 240 48 240 

Přeplatek na zálohách 8 280 8 280 24 840 0 

Zdroj2:Vlastní zpracování 
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V tomto příkladě je naznačen postup výpočtu daňové povinnosti daňových nerezidentů 

ČR, jejichž příjmy, ze zdrojů na území České republiky, netvoří 90%  jejich 

celosvětových příjmů.  

Rozdíly, které uvádím,  jsou pouze: 

 zda u svého zaměstnavatele v České republice podepsali Prohlášení nebo  

 požádali svého zaměstnavatele o RZZ nebo podali daňové přiznání. 

Rezident ze Slovenska a z Polska podepsali Prohlášení a tím měli i nižší zálohy oproti 

rezidentům z Německa a Rakouska, kteří Prohlášení nepodepsali. V tomto případě má 

stejné důsledek pro nerezidenty z hlediska daňové zátěže, zda podají daňové přiznání 

nebo požádají svého zaměstnavatele o RZZ. Obě řešení mají stejný dopad, jelikož 

příjem nerezidentů ze zdrojů na území České republiky netvoří 90% všech jejich 

příjmů, proto i kdyby podali daňové přiznání, jinou slevu než na poplatníka a případně 

sleva na studenta nemohou nárokovat. 

Rozdíl je, pokud učiní nějaké kroky po zdaňovacím období nebo ne a také zda podepsali 

Prohlášení u svého zaměstnavatele, jak vyplývá z výpočtu v tabulce č. 10. 

 

Rezident Slovenské republiky a rezident Polské republiky mají totožnou daňovou zátěž 

a to 23 400 Kč, oba podepsali u svého českého zaměstnavatele prohlášení a proto jim 

byla o jednu dvanáctinu slevy na poplatníka snížena měsíční záloha na dani z příjmu, na 

zálohách zaplatili 31 680 Kč. Jak se zmiňuji výše, to zda podali daňové přiznání nebo 

požádali o RZZ nemá vliv na jejich celkovou daňovou zátěž. Rezidentům ze Slovenska 

a Polska vznikl přeplatek 8 280 Kč, který jim bude vrácen. 

 

Rezidenti Německa a Rakouska jsou již v jiné situaci, oba sice u svých zaměstnavatelů 

Prohlášení k dani nepodepsali a tím zaplatili na zálohách více a to 48 240 Kč, ale 

německý rezident požádal svého zaměstnavatele o RZZ. Díky tomuto mu mohla být 

uznána celá sleva na poplatníka. Celková daňová povinnost německého rezidenta je 

potom stejná jako u rezidentů ze Slovenska a Polska tedy 23 400 Kč. Přeplatek na 

zálohách, který mu bude navrácen, je 24 840 Kč. Rakouský rezident nepodal daňové 

přiznání a ani nepožádal svého zaměstnavatele o RZZ, proto mu nemůže být ani sleva 

na poplatníka uznána v plné roční výši, proto má tento nerezident pak nejvyšší daňovou 

povinnost vůči ČR, která činí 48 240 Kč.    
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8 Návrhy a doporučení 

Následující návrhy a doporučení budou rozdělena podle postupu zdanění, kterého bude 

chtít poplatník dosáhnout.  

 

8.1 Osvobození 

Osvobození příjmu od zdanění je samozřejmě pro poplatníka nejvýhodnější, aby tohoto 

docílil, musí splnit podmínky podle příslušní SZDZ podle místa své daňové rezidence. 

První podmínka je, že zaměstnanec závislou činnost nesmí vykonávat delší dobu jak 

183 dní. Časový rámec za jakou dobu se zmíněných 183 dní počítá, uvádí  SZDZ 

s Německem odlišně od ostatních tří Smluv. Pokud bude chtít rezident SRN dosáhnout 

osvobození svých příjmů, 183 dní se mu bude počítat po kalendářních rocích. Ostatním 

nerezidentům se doba 183 dnů bude počítat v rámci jakéhokoli dvanáctiměsíčního 

období. Německý rezident díky tomuto rozdílu může snáze dosáhnout osvobození svých 

příjmů než rezidenti z ostatních států. Německému rezidentovi bych tedy doporučila, 

aby svou činnost vykonával na přelomu roku, tak aby ani v jednom roce nestrávil prací 

na zemí ČR víc jak 183 dní.  

Pro rezidenty Rakouska, Slovenska a Polska toto doporučení neplatí, ti, aby byl jejich 

příjem osvobozen, nesmí prací na našem území strávit další dobu než 183 dní. 

Doba 183 dní se počítá pro všechny nerezidenty stejně, jedná se tedy od dny příjezdů  

a odjezdů, dny fyzické přítomnosti na našem území, dále se této doby započítává i doba 

volna, když v práci na našem území bylo pokračováno. Přesnou definici doby nalezne 

nerezident v příslušné SZDZ nebo v pokynu D-300. 

 

Další podmínky, které musí zaměstnance splnit je, že mu jeho mzda není vyplácena 

českým daňovým rezidentem a náklady na jeho mzdu nejdou k tíži stálé provozovny na 

našem území. Tuto skutečnost může ovlivnit zaměstnavatel ze státu jeho daňové 

rezidentce a osoba, u které zaměstnanec vykonává závislou činnost. Nejlépe tento fakt 

ovlivní smluvní ujednání, kdo bude zaměstnanci vyplácet mzdu. Pro všechny daňové 

nerezidenty tedy platí, že mzdu jim musí vyplácet jejich zaměstnavatel ze státu jejich 

daňové rezidence, aby tato mzda mohla být osvobozena. 
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8.2  Daňové nerezidenství 

Pro každého zaměstnance by mělo být prvotní zjistit si stát své daňové rezidence.  

Podmínky pro určení daňového rezidentství jsou jasně dané v příslušných SZDZ a jako 

první, co může poplatník ovlivnit je stálý byt. Pokud nechce být daňový rezidentem naší 

republiky, neměl by si zde zařizovat bydlení, které by naplňovalo znaky stálého bytu. 

Podmínka, která následuje, je místo středisko jeho životních zájmů. Do těchto 

podmínek se zařazují rodinné a společenské vztahy, místo podnikání atd. 

 

Další podmínky již neplatí pro daňové rezidenty SRN jelikož SZDZ s Německou 

republikou pro určení rezidentství nenabízí další podmínky. 

Rezidenti Slovenska, Polska a Rakouska mohou svoji daňovou rezidenci dále ovlivnit 

počtem dnů strávených na našem území tím, že se zde nebudou obvykle zdržovat.  

Další podmínky, které mohou rezidenti ze Slovenska, Polska a Rakouska ovlivnit, je 

jejich státní občanství.  

 

Pokud je zaměstnanec českým daňovým nerezidentem a jeho příjem nemůže být již 

osvobozen, měl by optimalizovat zdroje svých příjmů, tak aby mohl maximálně využít 

slev, které český ZDP nabízí. 

 

8.2.1 Nerezident s 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR 

Nerezident, jehož příjmy tvoří z 90% příjmy ze zdrojů na našem území, může plně 

využít slev z § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP.  

Zaměstnancům bych doporučila podepsat prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti, 

na jehož základě mu zaměstnavatel bude snižovat odvody záloha o jednu dvanáctinu 

slevy měsíčně. Slevy, které po podepsání tohoto Prohlášení bude moci využívat, jsou 

slevu na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP a pak sleva na studenta podle  

§ 35ba odst. 1 písm. f).  

Po skočení zdaňovacího období může daňový nerezident ČR požádat svého 

zaměstnavatele o roční zúčtování záloh, toto bych doporučila těm poplatníkům, kteří 

nemají nárok na žádné další slevy nebo daňová zvýhodnění. 



70 

 

Další možnost je podat daňové přiznání, tato alternativa je nejvýhodnější pro 

poplatníka, který má nárok na další slevy podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP nebo 

na daňová zvýhodnění podle § 35c ZDP. 

Zaměstnancům bych rozhodně nedoporučila, aby po skončení zdaňovacího období 

neučinili nic. 

 

V rozsahu své bakalářské práce jsem rozebírala pouze daňovou povinnost vůči České 

republice, ta však pro daňového nerezidenta není konečná, jelikož poté nastupuje 

daňová povinnost vůči státu daňové rezidence. Každý poplatník by tedy měl provést 

vlastní daňovou optimalizaci a případně upravit určité aspekty, které může ovlivnit. 
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Závěr 

Pro minimalizování daňové povinnosti osob, na které se vztahují mezinárodní smlouvy, 

je důležitá orientace nejen v těchto smlouvách, ale i v zákoně o daních z příjmů.  

Jen pokud se dají tyto informace dohromady, může být uvažováno o daňové 

optimalizaci.  

 

Čtyři smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které Česká republiky podepsala se 

Slovenskou republikou, Polskou republikou, Spolkovou republikou Německo  

a Rakouskou republikou byly sepsány podle vzorové smlouvy OECD, ale každá v jiném 

roce. Z čehož vyplývají jejich drobné rozdíly. 

V teoretické části jsem naznačila rozdíly, které nakonec měli vliv na výslednou daňovou 

povinnost daňových nerezidentů v České republice, jak jsem ukázala na příkladech. 

 

SZDZ s SRN je pro daňového nerezidenta nejvýhodnější, jelikož nabízí větší možnost 

daňové optimalizace. Ostatní smlouvy, které jsem ve své práci popisovala, jsou  

ve svých článcích více striktní a svým rezidentům nenabízí volnost snížení své daňové 

povinnosti.   

 

V praktické části jsem se zaměřila na popis postupu zdanění českých daňových 

nerezidentů vůči České republice. Rozborem jsem došla k závěru, že postup určení 

daňové povinnosti je obdobný pro daňového rezidenta i nerezidenta. Rozdíly tvoří 

souhrn podmínek, které musí daňový nerezident splnit, aby dosáhl stejných daňových 

slev či zvýhodnění jako daňový rezident, který tyto podmínky splňovat nemusí.  

 

Přínosem této bakalářské práce je podrobný popis relevantních norem vztahujících se 

k tématu mé práce. Základem mé práce bylo určení konkrétních ustanovení ZDP  

a SZDZ a jejich následná aplikace na příklady.  
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Seznam zkratek 

ČR     Česká republika 

PL     Polská republika 

RR     Rakouská republika 

RZZ     Roční zúčtování záloh 

SL     Slovenská republika 

SRN     Spolková republika Německo 

SZDZ     Smlouva o zamezení dvojího zdanění 

ZDP     Zákon o dani z příjmu 

ZP     Zákoník práce 

ZSDP     Zákon o správě daní a poplatků 
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