
 



  



  



  

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů daňových nerezidentů 

v ČR, konkrétně pasivních příjmů - dividend, úroků a licenčních poplatků. Cílem je 

sestavit návod jak postupovat při zdaňování těchto příjmů a tím usnadnit daňovým 

subjektům orientaci v problematice mezinárodního zdanění.  

 

 

 

Abstract 

This bachelor´s work deals with the theme of income taxation of tax non-residents  

in the Czech Republic, especially their passive incomes – dividends, interest, and 

royalties. The goal of the work is to give directions for taxing the income, which can 

come to make the area of international taxation for tax subjects friendlier. 
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ÚVOD 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila zdaňování příjmů daňových nerezidentů 

v ČR. Konkrétněji se pak budu zabývat pasivními příjmy, tj. dividendy, úroky a licenční 

poplatky. Tyto příjmy můžeme charakterizovat jako příjmy, které nevyžadují naší 

fyzickou přítomnost nebo aktivní účast.  

 

Mezinárodní zdanění je rozsáhlou oblastí, která byla dlouho vnímána jako okrajová 

záležitost daňové problematiky. V posledních letech se ale situace, díky nastupujícímu 

trendu globalizace, zvýšení počtu mezinárodních transakcí a vstupu České republiky  

do Evropské unie, výrazně změnila. Na území ČR v dnešní době působí mnoho 

zahraničních firem, u nichž je znalost mezinárodní daňové problematiky nezbytným 

předpokladem pro úspěšné fungování. Z hlediska mezinárodního zdanění příjmů má 

v posledních letech velký význam i migrace lidí za prací do zahraničí, nejen  

do zámoří, ale po vstupu do EU, kdy většina členských zemí otevřela svůj pracovní trh, 

také do zemí evropských. Mezinárodní zdanění se tak čím dál víc stává běžnou praxí. 

Přesto je však v mnoha ohledech pro daňové subjekty složité a těžké se v legislativě, 

právu EU a smlouvách o zamezení dvojího zdanění orientovat.  

 

Má práce je rozdělena do tří částí. V úvodu definuji cíle, kterých má být dosaženo  

a metody, které při zpracování použiji. První část – Teoretická východiska – obsahuje 

základní pojmy, které je nutno znát pro hlubší pochopení problematiky mezinárodního 

zdanění. Velký význam v této oblasti mají smlouvy o zamezení dvojího zdanění   

a právo Evropské unie. Od vstupu do EU se Česká republika kromě mezinárodních 

smluv musí při zdanění příjmů daňových nerezidentů řídit rovněž směrnicemi  

a nařízeními EU. Ve své práci se zabývám směrnicemi, jež ovlivňují zdaňování 

pasivních příjmů. V závěru první části se věnuji metodám zamezení dvojího zdanění, 

které představují nástroj, jehož účelem je zabránit tomu, aby stejný předmět daně byl 

podroben dvojnásobnému zdanění. 

V další části své práce popisuji způsoby, jimiž lze daň vybrat a postup při zdanění 

jednotlivých příjmů - dividend, úroků a licenčních poplatků. Jedná se o obecný návod, 
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který je v přílohách doplněn důležitými formuláři, jež je nutné při zdanění těchto příjmů 

odevzdat svému správci daně.  

Poslední část je praktická. Zaměřím se na srovnání zdanění pasivních příjmů a výpočet 

daňového zatížení v případě poplatníka ze smluvního státu, poplatníka z nesmluvního 

státu a poplatníka z nesmluvního státu, který se stane daňovým rezidentem ČR.  

Vše ukážu na modelovém příkladu. Také zde uvádím způsob, jak lze u daňového 

nerezidenta ze smluvního státu optimalizovat jeho daňovou povinnost. 

 

 

Cíl práce 

Cílem mé bakalářská práce je vypracování návodu jak postupovat při zdanění příjmů 

daňových nerezidentů v ČR. Zaměřím se především na pasivní příjmy, jmenovitě pak 

dividendy, úroky a licenční poplatky. Chci také poukázat na možnosti optimalizace  

při zdaňování těchto příjmů. 

 

Má bakalářská práce by měla být přínosem hlavně těm, kteří se potýkají se zdaněním 

pasivních příjmů daňových nerezidentů v ČR. Usnadnit by jim měla jednak práci,  

ale hlavně orientaci v daňové legislativě. 

 

 

Metody použité při zpracování práce1 

 

 Metoda abstrakce 

Tato metoda spočívá v tom, že u zkoumaného objektu nebo soustavy objektů 

vyzdvihneme ty vlastnosti objektů, které nás zajímají a které zkoumáme. Naproti tomu 

jako nepodstatné a  nepotřebné označíme ty vlastnosti, které nás nezajímají a už s nimi 

dále nepracujeme. 

Tuto metodu využiji v tom smyslu, že se nebudu zabývat celou problematikou 

zdaňování příjmů daňových nerezidentů, ale zaměřím se pouze na pasivní příjmy,  

tzn. dividendy, úroky a licenční poplatky, a aktivními příjmy se nebudu zabývat. 
                                                
1 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena : Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 1. vyd. Brno : 

Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-7204-348-X. s. 48-49. 
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 Metoda analýzy 

Je to metoda, která je založena na rozložení celku na menší části. Jejím cílem je 

identifikovat a zhodnotit vlastnosti těchto elementárních častí celku.  

Tématika zdaňování příjmů daňových nerezidentů je obsáhlá a ne vždy jasně 

srozumitelná. Proto se ji budu snažit rozdělit na menší části, které detailněji popíši  

a analyzuji. 

 

 Metoda syntézy 

Je to opačný proces než analýza. Na základě poznatků o elementárních částech nám 

syntéza poskytuje informace o zkoumaném celku. Tím, že skládá a dává do souvislostí 

jednotlivé vlastnosti těchto částic.   

Jednotlivé části, získané prostřednictvím analýzy, se budu snažit dát do souvislého 

pořadí, tak aby vznikl přehledný obecný návod jak postupovat při zdanění 

mezinárodních příjmů. Zaměřím se pouze na ty pasivní.  

 

 Metoda klasifikace 

Tato metoda spočívá v řazení pojmů do skupin podle určitých hledisek. 

Podle této metody uspořádám základní teoretická východiska tak, aby jejich 

posloupnost byla logická a obsahově na sebe navazovala.  

 

 Metoda srovnávání 

Cílem této metody je porovnání objektů a stanovení jejich shodných nebo odlišných 

znaků. 

Tato metoda najde uplatnění především v praktické části, kde se zaměřím na pasivní 

příjmy, na postup při jejich zdaňování a případné stejné či rozdílné znaky. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

V první části své bakalářské práce se zaměřím na teoretická východiska při zdaňování 

příjmů daňových nerezidentů v České republice. Patří tam základní pojmy, dále 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jejich historie a význam v dané problematice, 

metody, které se používají při zamezení dvojího zdanění mezi smluvními státy. Důležitý 

význam mají od vstupu do Evropské unie také směrnice EU. Budu se zabývat těmi, 

které ovlivňují zdaňování pasivních příjmů, tzn. dividend, úroků a licenčních poplatků. 

 

1.1 Základní pojmy2 

Pro pochopení problematiky dvojího zdanění je důležitá znalost několika základních 

pojmů, jako je poplatník a plátce daně, daňový rezident a nerezident, skutečný vlastník 

příjmů a stálá provozovna. 

 

1.1.1 Poplatník a plátce daně z příjmů 

Poplatníka a plátce daně považujeme dle § 6 odst. 1, zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP),  za daňové subjekty. 

 

Poplatník daně 

Ustanovení § 6 odst. 2 ZSDP uvádí: „Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, 

majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani.“ 

 

Plátce daně 

V § 6 odst. 3 ZSDP je plátce definován jako osoba, která pod vlastní majetkovou 

odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou 

poplatníkům. 

 

                                                
2 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI. 2008. 328 s.  

     ISBN 978-80-7357-354-6 
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1.1.2 Daňový rezident 

Jak uvádí V. Sojka: „Daňový rezident určitého státu je poplatník s neomezenou 

(celosvětovou) daňovou povinností“3)  

 

V případě ČR je daňový rezident poplatník s neomezenou daňovou povinností,  

která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy 

plynoucí ze zdrojů v zahraničí. U fyzických osob se při určování rezidentství vychází  

ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZDP), který v § 2 odst. 2 uvádí, že poplatník daně z příjmů fyzických osob je ten,  

kdo zde má bydliště nebo se zde trvale zdržuje. V § 2 odst. 4 ZDP se pak dále uvádí,  

že poplatníci obvykle se zdržující na území ČR jsou ti, kteří zde pobývají alespoň  

183 dní v roce, a to souvisle nebo v několika obdobích.  

 

Právnická osoba je podle § 17 odst. 3 ZDP rezidentem ČR tehdy, má-li zde své sídlo 

nebo místo vedení. K interpretaci pojmu „místo vedení“ bylo Ministerstvem financí 

v roce 2000 vydáno Sdělení č.j. 251/122 867/2000 k problematice pojmů "místo vedení" 

a "skutečný vlastník" (dále jen Sdělení č.j. 251/122 867/2000), které říká: „Lze ho 

definovat jako místo, kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová řídící a obchodní 

rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku 

jako celku a která nemohou být na nižších úrovních řízení měněna. Místo vedení je 

obvykle místem, kde ředitel společnosti nebo skupina jejích představitelů (např. správní 

rada) přijímá svá rozhodnutí, jinými slovy místem, kde jsou určovány činnosti,  

které mají být provedeny podnikem jakožto celkem. Ještě obecněji ho lze definovat jako 

místo, kde je formulována a odkud je nařizována praktická politika podniku s konečným 

účinkem. V tomto místě se také běžně nachází přiměřené věcné a personální vybavení 

pro takovouto činnost.“4)  

 

                                                
3) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 13. 
4  publikováno ve Finančním zpravodaji č. 1/2001. 
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Při určovaní rezidentství je důležité vycházet i z toho, zda je uzavřena mezinárodní 

smlouva o zamezení dvojího zdanění (dále jen SZDZ). Dle § 37 ZDP má aplikace 

SZDZ přednost.  

 

Jak uvádí V. Sojka: „Smlouva se v první řadě odkazuje na vymezení daňových rezidentů 

tak, jak jej definují zákony smluvních států, jestliže se toto vymezení opírá o bydliště, 

stálý pobyt, místo vedení nebo podobné kritérium. Znamená to, že pokud ze samotné 

legislativy určitého smluvního státu daňová rezidence určitému poplatníkovi nevzniká, 

nemůže se stát daňovým rezidentem tohoto státu ani prostřednictvím SZDZ.“5)  

Zmiňovaná daňová rezidence pak spadá do článku č. 4 SZDZ. 

 

1.1.3 Daňový nerezident 

Daňový nerezident je poplatník s omezenou daňovou povinností, která se vztahuje 

pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR.  

 

Daňového nerezidenta  v rámci fyzických osob vymezuje ZDP v § 2 odst. 3: „Poplatníci 

neuvedení 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). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia  

nebo léčení, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí  

ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky  

obvykle zdržují.“ 

 

U právnických osob jsou nerezidenty dle § 17 odst. 4 ZDP ti, kteří zde nemají sídlo 

nebo místo vedení a nejsou fyzickými osobami. Daňová povinnost se pak rovněž 

vztahuje pouze na příjmy z ČR. 

 

Příjmy, které se považují za příjmy ze zdrojů na našem území jsou definovány  

v § 22 ZDP.  

                                                
5) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 18. 
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1.1.4 Skutečný vlastník příjmů 

Jak uvádí V. Sojka:„Okamžitým příjemcem v podstatě může být každý, komu je tento 

příjem poukázán, aniž by z něj měl reálný užitek. Naproti domu skutečný vlastník je 

osoba, které je třeba tento příjem ekonomicky objektivně přisoudit a která ho je také 

povinna zdanit.“6) 

 

Pojem skutečný vlastník je důležitý zejména při zdaňování pasivních příjmů.             

Zákon o dani z příjmů vymezuje tento pojem v § 19 odst. 6 ZDP a to v souvislosti 

s dividendami, úroky z úvěrů nebo půjček a licenčními poplatky. Dále se o něm 

předmětný zákon zmiňuje ve svém § 38nb odst. 2 ZDP, který se týká licenčních 

poplatků a v § 19 odst. 9 ZDP , kde se hovoří o úpravě osvobození dividend přijatých 

mateřskými společnostmi.  

 

Ministerstvo financi vydalo k tomuto pojmu Sdělení č.j. 251/122 867/2000, ve kterém 

mj. stanovuje: „Zatímco okamžitým příjemcem může být v podstatě kdokoli, komu je 

tento příjem poukázán bez ohledu na to, zda z něj má skutečný užitek, skutečný vlastník 

je osoba, které lze tento příjem objektivně přisoudit a která ho také zdaňuje.  

To znamená, že pokud příjem ve formě dividend, úroků nebo licenčních poplatků obdrží 

rezident jednoho smluvního státu jednající jako zprostředkovatel nebo pověřenec  

(čili okamžitý příjemce) pro někoho jiného, nelze ho chápat jako skutečného vlastníka 

a bylo by proto v rozporu s předmětem a účelem smlouvy, kdyby stát zdroje tohoto 

příjmu poskytoval daňové úlevy nebo osvobození pouze proto, že tento okamžitý 

příjemce je rezidentem státu, s nímž má uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího 

zdanění.“7) 

 

 

 

 

                                                
6) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 24. 
7  publikováno ve Finančním zpravodaji č. 1/2001. 
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1.1.5 Stálá provozovna 

V § 22 odst. 2 ZDP je pojem stálá provozovna vymezen jako „místo k výkonu činností 

poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 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 odstavci 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.“ 

 

Jelikož je tato charakteristika velmi široká, specifičtější výklad nabízí modelová 

smlouva OECD, kde se v čl. 5 odst. 1 uvádí, že „..výraz „stálá provozovna“ označuje 

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

činnost.“8) 

 

Z definice stálé provozovny v rámci modelové smlouvy OECD pak vyplývají tři její 

charakteristické znaky. 

 reálné místo podnikání, které je spojeno s konkrétní lokalitou. Může jít  

o geografický bod, nemovitost nebo jakýkoli prostor, kde se uskutečňuje 

podnikání daňového nerezidenta.  

 stálost. Místo podnikaní by mělo být založeno s dlouhodobým účelem, ne pouze 

na přechodnou dobu.  

 účel, tzn., že prostřednictvím stálé provozovny vykonává daňový nerezident 

podnikatelskou činnost. 

 

Jak již bylo zmíněno, při řešení otázek, týkajících se mezinárodního zdanění příjmů je 

důležité přihlédnout k tomu, zda má ČR s daným státem podepsanou SZDZ.  

O mezinárodních smlouvách hovoří již Ústava ČR ve svém článku č. 10: „Vyhlášené 

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

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

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“   

                                                
8) cit. v lit.: SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 59. 
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1.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění9 

 

Historie 

První smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřela, tehdy ještě Československá 

republika, již v meziválečném období. Jednalo se o smlouvy s Rakouskem,  

Německem, Maďarskem, Polskem a Rumunskem. Po druhé světové válce  

uzavírání smluv stagnovalo, a to až do 60. let 20. století. Mezi významné smlouvy,  

které Československá republika uzavřela, patřily multilaterální smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění se zeměmi RVHP. Do roku 1992 byly uzavřeny další smlouvy,  

např. s Nigérií, Tuniskem atd. Většina smluv o zamezení dvojího zdanění byla ovšem 

uzavřena  Českou republikou po roce 1992. V současnosti má ČR uzavřeno více  

než 70 smluv (viz příloha 1).  

 

Význam 

Jak uvádí Z. Rylová: „Zásadním principem mezinárodního zdanění je, že prioritní 

právo na zdanění příjmů má stát zdroje a stát příjemce, čili rezidenta, je zavázán daň 

zaplacenou v druhém státě určitým způsobem zohlednit tak, aby nedocházelo ke dvojímu 

zdanění.“10)  

SZDZ dále zamezují nebo snižují možnosti daňových úniků, a to díky výměně 

informací, která probíhá mezi daňovými správami smluvních států. Cílem smluv je také 

přispívat k podpoře hospodářských, kulturních a jiných vztahů a zajistit daňovou 

nediskriminaci. 

Jak uvádí V. Sojka: „Její podstatou je, že státní příslušníci a stálé provozovny podniků 

smluvního státu nesmějí být při zdaňování příjmů podrobeni tíživějšímu  

                                                
9  NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha : ASPI. 2008. 

260 s. ISBN 978-80-7357-386-7 

    SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI. 2008. 328 s.  

ISBN 978-80-7357-354-6 

 
10) RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009. s. 25. 
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a nevýhodnějšímu zdanění a s ním spojeným povinnostem pouze z důvodu svého 

zahraničního bydliště nebo sídla nebo odlišného občanství.“11) 

 

Existují dva mezinárodně akceptované modely smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Model OECD (Model Tax Convention on Income and Capital) je určený pro vyspělé 

země, neboť právo zdanit příjem je ponecháno státu, v němž je poplatník rezidentem. 

 

Model OSN (United Nations Model Double Taxation Convention between Developed 

and Developing Countries) je uzavírán především s rozvojovými zeměmi. Právo zdanit 

příjem je ponecháno státu, ve kterém se nachází zdroj příjmu poplatníka. 

 

Jako třetí model smlouvy lze považovat tzv. model USA, který se odlišuje od výše 

zmíněných postupem při určení rezidentství. Zatímco v případě modelové smlouvy 

OECD a OSN je rezidentství vázáno na trvalé bydliště, u modelové smlouvy USA je to 

státní občanství. 

 

Z hlediska oblastí, kterých se smlouvy o zamezení dvojího zdanění týkají je můžeme 

dělit na: 

 omezené, které se týkají pouze specifického druhu příjmů, 

 komplexní, které se týkají všech druhů příjmů. 

 

Podle smluvních stran je dělíme na: 

 bilaterální, kde smluvními stranami jsou dva státy, jde o nejčastější typ smluv, 

 multilaterální, kde je smluvních stran více. 

 

Příkladem multilaterální smlouvy může být tzv. Severská smlouva (Nordic Treaty), 

kterou uzavřeli Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko a Faerské ostrovy v roce 1996. 

Tato smlouva je postavena na modelu OECD. Dalším příkladem je tzv. CARICOM 

(Caribbean Community), která se týká daní z příjmů a byla uzavřena v roce 1994 mezi 

                                                
11) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 222. 
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státy Karibské oblasti. Česká republika uzavřela v minulosti také multilaterální 

smlouvu, a to s tehdejší RVHP. 

 

Vzhledem k tomu, že Česká republika je od roku 2004 členem EU, je povinna se řídit 

směrnicemi a nařízeními, které EU vydává. Některé z nich se týkají i zdaňování 

pasivních příjmů. 

 

1.3 Směrnice EU ovlivňující zdaňování pasivních příjmů12 

 

Jak uvádí J. Široký: „Koordinace a harmonizace daní se v Evropské unii provádí 

zejména implementací (začleňováním) či přímou působností příslušného komunitárního 

práva Evropských společenství do legislativy jednotlivých členských států. Za hlavní 

nástroje považujeme Směrnice Rady (Directives) a Nařízení (Regulations). Důležitou 

úlohu mají rovněž judikáty Evropského soudního dvora ve věcech daňových.“13) 

 

Mezi směrnice EU, které ovlivňují zdaňování pasivních příjmů patří: 

 Směrnice č. 90/435/EEC o společném systému zdanění mateřských a dceřiných   

společností (The Parent-Subsidiary Directive) 

 Směrnice č. 2003/49/EC o zdaňování úroků a licenčních poplatků (The Interest 

and Royalties Directive) 

 Směrnice č. 2003/48/EC o zdanění příjmů z úspor ve formě plateb úrokového 

charakteru (The Savings Directive) 

 

Směrnice č. 90/435/EEC 

Jak uvádí V. Sojka: „Smyslem jejího přijetí  bylo odstranit znevýhodňování daňových 

nerezidentů při repartizaci zisků od jejich dceřiných společností v jiných členských 

státech. Praktický význam spočívá v odstranění stupňovitého zdanění kapitálových 

                                                
12 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI. 2008. 328 s.  

      ISBN 978-80-7357-354-6 

 
13) ŠIROKÝ, J. a kol. Daňová teorie. 2008. s. 235. 
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výnosů a soustředění jejich daňového zatížení až na výplatu konečnému příjemci.  

To bylo před vstupem ČR do EU řešeno v § 36 odst. 5 ZDP jiným způsobem.“14) 

 

Směrnice ovlivňuje zdaňování dividendových příjmů současně dvěma způsoby: 

 příjmy, přijaté mateřskou společností od její dceřiné společnosti, která sídlí 

v jednom ze členských států EU, jsou v zemi, v níž je mateřská společnost 

rezidentem, osvobozeny od zdanění nebo se na ně vztahuje daňová úleva. 

 pokud jde o výplatu mateřské společnosti a pokud jsou splněna další kritéria, 

poskytne země, kde je dceřiná společnost rezidentem, daňovou úlevu nebo 

osvobodí vyplácené podíly na zisku. 

 

Jak uvádí V. Sojka: „Česká republika realizuje směrnici 90/435/EHS prostřednictvím 

ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP  až § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP tak, že u plátce i u 

příjemce transfer zisku mezi dceřinou a mateřskou společností osvobozuje od zdanění. 

Osvobození se přitom vztahuje na výplaty dividend a podílů na zisku ve prospěch 

mateřských společnost, které jsou daňovými rezidenty jiných členských států EU, 

daňovými rezidenty ČR nebo jde o výplatu ve prospěch stálé provozovny daňových 

nerezidentů z kteréhokoli teritoria.“15 

 

Směrnice č. 2003/49/EC 

Tato směrnice upravuje v rámci EU společný systém zdanění kapitálově spojených osob 

v oblasti úroků a licenčních poplatků. Byla přijata s cílem zamezit horšímu zdanění 

transakcí, probíhajících mezi společnostmi z různých států. 

Dalším cílem zavedení této směrnice bylo snížit administrativní zatížení, které vzniká 

spolu s aplikací smluv o zamezení dvojího zdanění. 

 

Jak uvádí V. Sojka: „Směrnice tak vytváří jednodušší režim, jehož podstata spočívá  

v tom, že jsou úrokové příjmy i příjmy charakteru licenčních poplatků zdaňovány 

                                                
14) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 191. 
15) tamtéž, s. 191. 



 22 

 

výhradně v zemi sídla vlastníka příjmů. Stát zdroje naopak na jejich zdanění nárok 

nemá.“16) 

Některé státy si vyjednaly tzv. přechodná období, mezi nimi i Česká republika.  

To umožňuje, aby zdaňovaly licenční poplatky se zdrojem na svém území, vyplácené 

kapitálově spojeným daňovým rezidentům jiných členských států. Pro tyto přechodná 

období jsou dány časové limity a limity rozsahu zdanění. V případě ČR je sazba daně 

limitována 10%, a to do 30.6.2011.  

 

Od 1.1. 2011 vstoupí v účinnost ustanovení v § 19 odst. 1 písm. zj) ZDP, kde se uvádí, 

že: „Od daně jsou osvobozeny licenční poplatky plynoucí společnosti, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu Evropské unie, od obchodní společnosti nebo 

družstva, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, nebo od stálé provozovny 

společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie na 

území České republiky.“ 

 

Směrnice č. 2003/48/EC 

Poslední z uvedených směrnic se týká zdanění příjmů z úspor ve formě plateb 

úrokového charakteru. 

 

Jak uvádí V. Sojka: „Upravuje povinnosti českých platebních zprostředkovatelů 

vyplácejících úrokové příjmy fyzickým osobám, které jsou rezidenty jiných členských 

států EU a dalších vybraných států.“17) 

 

Podrobný komentář k této směrnici vydalo Ministerstvo financí v metodickém Pokynu 

D-282 Sdělení k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení 

o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím 

a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením 

stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů 

úrokového charakteru (dále jen Pokyn D-282). 

 
                                                
16) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 195. 
17) tamtéž, s. 198. 
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1.4 Metody vyloučení dvojího zdanění18 

 

Jak uvádí V. Sojka: „Dvojí zdanění se definuje jako situace, kdy se stejný předmět daně 

podrobuje dvojnásobnému či vícenásobnému zdanění stejnou daní nebo daní podobné 

povahy.“19) 

 

K zamezení dvojího zdanění se proto přijímají opatření, která lze rozdělit na: 

 jednostranná a 

 dvoustranná. 

 

Jednostrannými opatřeními stát rezidenta omezuje dvojí zdanění ve svých vlastních 

daňových zákonech. V legislativě ČR se jedná o ustanovení v § 24 odst. 2 písm. ch) 

ZDP, kdy lze o daň zaplacenou v zahraničí snížit základ daně. 

Podmínkou je, že daň, která byla zaplacena v zahraničí se vztahuje k příjmům,  

které se zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně  

podle § 20 písm. b) ZDP. 

 

Toto ustanovení se rovněž používá v situaci, jak uvádí V. Sojka: „kdy zahraniční 

daňová povinnost prošla metodou prostého zápočtu, ale částečně nemohla být od daně 

odečtena, protože byla vyšší než daň, která by připadala na tuzemské příjmy.“20) 

V takovém případě se daň (nebo její část) zaplacená v zahraničí zahrne v následujícím 

daňovém období do nákladů poplatníka. Stane se z ní položka snižující základ daně. 

 

V  případě dvoustranného opatření je mezi smluvními státy sepsána smlouva  

o zamezení dvojího zdanění, která obsahuje přesná kritéria, podle kterých se právo  

                                                
18 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI. 2008. 328 s.  

      ISBN 978-80-7357-354-6 

      ŠIROKÝ, J. a kol. Daňová teorie. 2. vydání. Praha: CH BECK. 2008. 230 s.  

      ISBN 978-80-7400-005-8. 

 
19) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 30. 
20) tamtéž, s. 42. 
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na zdanění příjmů vyhradí buď jen jednomu ze smluvních států, nebo se přízná omezené 

právo na zdanění daňových nerezidentů státu zdroje, čímž dojde k domluvě ohledně 

rozdělení daňového výnosu mezi smluvní státy. 

 

Aby nedocházelo ke dvojímu zdanění, využívá se různých metod a jejich variant. 

 
Obrázek 1- Rozdělení metod zabránění dvojího zdanění 

 
Zdroj: ŠIROKÝ, J. a kol. Daňová teorie. 2008. s. 229 

 

1.4.1 Metoda vynětí 

Tato metoda se používá spíše ve starších SZDZ (např. SRN, Velká Británie). 

V novějších smlouvách se metoda vynětí nevyskytuje vůbec. Důležité je také to,  

že se  neuplatňuje u příjmů z dividend, úroků a licenčních poplatků. 

Podstata této metody spočívá v tom, že stát, v němž je daňový subjekt rezidentem, 

nepodrobí jeho příjmy, kterých dosáhl ve státě zdroje, žádnému zdanění. Metodu vynětí 

pak můžeme dále rozdělit na vynětí úplné a vynětí s výhradou progrese. 

 

Vynětí úplné 

Pokud stát rezidenta nebere jeho příjmy ze zdroje v zahraničí, které této metodě 

podléhají, při zdanění vůbec v úvahu, jedná se o vynětí úplné. 

 

 

Metody zabránění 
dvojího zdanění 

metoda vynětí metoda zápočtu 

vynětí 
s výhradou 
progrese 

vynětí úplné zápočet plný zápočet prostý           
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Příklad: 

Celosvětové zdanitelné příjmy poplatníka        331 200 

V tom příjmy dosažené v zahraničí (základ daně před zdaněním)     109 200 

Základ daně z příjmů ve státě rezidenta        222 000 

Daňová povinnost ze základu sníženého o vyňaté příjmy (15%)      33 300 

 

Vynětí s výhradou progrese 

Tato varianta metody vynětí znamená, že ve státě rezidenta se sice do daňového základu 

nezahrne příjem, který je vyjímán, ale pro výpočet daně se použije sazby daně 

z daňového pásma odpovídajícímu souhrnu všech příjmů, tedy i zahraničních. Tento 

postup má význam pouze v případech, kdy je daňová sazby progresivní. A vzhledem 

k tomu, že v současné době nemají jak fyzické tak právnické osoby sazbu daně závislou 

na výši základu daně, dochází vždy k úplnému vynětí. 

 

Dle způsobu, kterým se, při použití metody s výhradou progrese, přihlédne  

k zahraničním příjmům, máme ještě dvě možnosti způsobu řešení a to: metodou 

vrchního dílku a vynětím  s výhradou progrese cestou zprůměrování.  

 

Příklad (podle podmínek v roce 2007): 

Celosvětové zdanitelné příjmy poplatníka     331 200 

V tom příjmy dosažené v zahraničí, podléhající metodě vynětí   109 200 

(hrubá výše) 

Daň zjištěná z celosvětových příjmů poplatníka (§16 ZDP)    61 212 

Průměrné daňové zatížení celosvětových příjmů    18,48% 

Daň připadající na příjmy ze zdrojů na území ČR     41 026 

 

1.4.2 Metoda zápočtu 

Ve státě, v němž je poplatník rezidentem, je povinen zahrnout do zdanění všechny 

celosvětové příjmy. Metoda zápočtu pak spočívá v tom, že si od vypočtené daně může 

odečíst daň zaplacenou v zahraničí v souladu se SZDZ a daňovými předpisy státu 

zdroje. Opět máme dvě metody zápočtu: úplný zápočet a prostý zápočet. 
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Úplný zápočet 

V případě této varianty se  od celkové daně vypočítané z veškerých celosvětových 

příjmů odečte celá částka daně zaplacená v zahraničí. Nebere se ohled na to, jaká sazba 

daně byla v zahraničí uplatněna. Proto může být tato varianta v některých případech 

výhodná pro poplatníka, v jiných naopak pro stát. 

 

Příklad (podle podmínek v roce 2007): 

Celosvětové zdanitelné příjmy poplatníka     331 200 

Daň vypočtená z těchto příjmů       61 212 

V tom příjmy dosažené v zahraničí, podléhající metodě úplného 

 zápočtu daně (zisky před zdaněním)      109 200 

Daň zaplacená podle potvrzení v zahr. a uznaná k zápočtu (25%)   27 300 

Celkem daňová povinnost v ČR po zápočtu daně     33 912 

 

Prostý zápočet 

Jak uvádí J. Široký: „Při této variantě se vychází z předpokladu, že daň zaplacená 

v zahraničí v souladu se zahraničními předpisy se započte na daňovou povinnost 

v tuzemsku, maximálně však do výše daně, která by v tuzemsku připadala poměrně na 

zahraniční příjem.“21) 

 

Příklad (podle podmínek v roce 2007): 

Celosvětové zdanitelné příjmy poplatníka     331 200 

Daň vypočtená z těchto příjmů       61 212 

V tom příjmy dosažené v zahraničí, podléhající metodě prostého  

zápočtu daně (zisky před zdaněním)      109 200 

Daň zaplacená podle potvrzení v zahraničí (25%)     27 300 

Poměrná část daně připadající na zahraniční příjmy    20 182 

Částka daně zaplacené v zahraničí, kterou nelze uznat k zápočtu  

a která proto bude zahrnuta do daňově odčitatelných nákladů poplatníka    7 118 

Celkem daňová povinnost v ČR po zápočtu daně     41 030 

                                                
21) ŠIROKÝ, J. a kol. Daňová teorie. 2008. s. 229. 
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2 POSTUP PŘI ZDAŇOVÁNÍ PASIVNÍCH PŘÍJMŮ 

DAŇOVÉHO NEREZIDENTA V ČR22 

 

Jak uvádí V. Sojka: „Jako příjmy pasivní označujeme zejména příjmy z užívaní majetku, 

příjmy z poskytnutí nejrůznějších práv a dále kapitálové a úrokové výnosy. Jedná  

se o takové příjmy, které nezbytně nevyžadují aktivní účast vlastníka na jejich vzniku  

a jeho fyzickou přítomnost ve státě zdroje. Pro pasivní příjmy daňových nerezidentů  

je typické zdanění ve státě zdroje prostřednictvím  plátců.“23) 

 

Způsob zdanění příjmů daňových nerezidentů ČR, které pocházejí ze zdrojů na území 

České republiky může být různý. Je závislý na tom, o jaký druh zdanitelného příjmu se 

jedná.  

 

Daň z příjmů lze vybrat třemi způsoby, nebereme-li v úvahu daň stanovenou paušální 

částkou: 

 srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP), 

 na podkladě daňového přiznání s povinností zajištění daně  

(§ 38g a § 38m ve vazbě na § 38e ZDP) a 

 zálohami na daň z příjmů za závislé činnosti (§ 38h ZDP). 

 

 

 

 

 

                                                
22 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 3. aktualizované a rozš. vydání. Olomouc: ANAG. 2009.  

 424 s. ISBN 978-80-7263-511-5 

     SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI. 2008. 328 s.  

 ISBN 978-80-7357-354-6 

 
23) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 27. 
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REGISTRACE DAŇOVÝCH NEREZIDENTŮ 

 

Jak uvádí V. Sojka: „Daňovým nerezidentům v ČR vzniká registrační povinnost ve 

vztahu k dani z příjmů zásadně pouze v souvislosti s příjmy zdaňovanými 

prostřednictvím daňového přiznání.“24) . Podle § 33 odst. 1 a odst. 2 ZSDP se uplatňuje 

stejné výchozí obecné pravidlo jako u daňových rezidentů. Jsou povinni podat přihlášku 

k registraci u místně příslušného správce daně do 30 dnů ode dne, kdy v ČR obdrželi 

povolení nebo získali oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začali provozovat jinou 

samostatnou výdělečnou činnost, případně kdy některou z těchto činností začali 

vykonávat. 

 

Existuje však výjimka, a to v případě, že jde o daňového nerezidenta, který na území 

ČR nemá stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je podle § 33 odst. 9 ZSDP povinen 

„…podat přihlášku k registraci nejpozději do pěti dnů ode dne zahájení dani podrobené 

činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmů.“ 

 

Podle § 33 odst. 5  ZSDP nemají daňoví nerezidenti registrační povinnost v případě,  

že u nich „…vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost, nebo u něhož je 

předmětem zdanění jen nemovitost, nemá-li registrační povinnost kvůli jiné dani. 

Registrační povinnost se dále nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy  

ze závislé činnosti a příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní sazbou.“ 

 

SRÁŽKA PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ 

 

Příjmy zahraničních osob, které podle ZDP podléhají dani vybírané srážkou  

(za předpokladu, že se nejedná o příjmy, které se považují za příjmy stálé provozovny), 

jsou podle §38d ZDP v návaznosti na §36 a §22 ZDP tyto příjmy: 

 odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnický osob, 

                                                
24) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 48. 
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 náhrady za poskytnutí práva užívat předměty průmyslového vlastnictví, 

počítačových programů (software), výrobně technických a jiných 

hospodářsky využitelných poznatků (know-how), 

 náhrady spojené s poskytnutím práva autorského nebo práva příbuzného 

autorskému právu, 

 podíly na zisku, vypořádací podíly a podíly na likvidačních zůstatku 

obchodních společností (netýká se společníků veřejné obchodní 

společnosti a komplementářů komanditní společnosti) a družstev, 

 úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček a obdobné příjmy 

plynoucí z jiných obchodních vztahů, z vkladů a z investičních nástrojů, 

 příjmy z užívání movité věci nebo její části, 

 nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, 

 příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti v souvislosti  

se snížením základního kapitálu, pokud zdrojem zvýšení základního 

kapitálu byly vlastní zdroje společnosti, 

 u fyzických osob výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, 

výhry z reklamních soutěží a slosování, ceny z veřejných soutěží               

a sportovních soutěží, 

 sankce ze závazkových vztahů. 

 

Sazby pro jednotlivé druhy příjmů, které jsou zdaněny formou srážky prostřednictvím 

plátců daně, jsou uvedeny v § 36 ZDP. Jedná se buď o 15% daň, nebo 5% daň  

(v případě nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci). 

 

Jak uvádí Z. Rylová: „Povinnost srazit a odvést  daň se týká českých plátců  

bez omezení. Pokud je však plátcem zahraniční osoba, má povinnost srazit a odvést daň 

jen v případě, že je podle § 38c ZDP považována za tzv. zahraničního plátce daně,  

tedy tehdy, má-li na území České republiky zřízenou stálou provozovnu nebo zde 

zaměstnává své zaměstnance déle než 183 dnů v jakémkoliv období dvanácti měsíců po 

sobě jdoucích.“25) 

                                                
25)  RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009. s. 52. 
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Ustanovení § 36 odst. 3 ZDP uvádí, že: „základem daně pro zvláštní sazbu daně je 

pouze příjem, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak.“ 

 

Obecným pravidlem je, že plátce je povinen provést srážku daně při výplatě,  

poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka – daňového nerezidenta  

(§ 38d odst. 1 ZDP). Pro některé druhy příjmů je však zákonem stanoven i jiný den  

(§ 38d odst. 2 ZDP). 

 

Sraženou daň musí plátce odvést svému místně příslušnému správci daně do konce 

následujícího kalendářního měsíce po dni, kdyby byl povinen srážku provést. Současně 

s odvodem daně je nutno splnit i oznamovací povinnost, a to prostřednictvím tiskopisu 

vydaného Ministerstvem financí – „Oznámení plátce daně o dani vybírané srážkou“   

(viz příloha 7). Toto oznámení nelze zaměňovat s Vyúčtováním  daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně (viz příloha 8), které se podle § 69 odst. 2 ZSDP předkládá  

za předchozí rok vždy ke konci února. 

Správce daně může na žádost poplatníka vystavit potvrzení o sražení daně  

(viz příloha 9). 

 

Sazba daně vybírané srážkou nebo oprávnění zdanit příjem zahraniční osoby v ČR, 

přichází v úvahu pouze v případě, pokud zahraniční osoba je rezidentem státu,  

se kterým Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Jestliže je 

tomu naopak – zahraniční osoba je rezidentem smluvního státu, je třeba výši sazby daně 

konfrontovat s příslušnou mezinárodní smlouvou. 

 

Na výzvu správce daně musí být plátce schopen doložit, že poplatník je rezidentem 

smluvního státu. Pokud to prokázat nemůže, není oprávněn automaticky poskytnout 

výhody vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění. Proto je podle Pokynu 

Ministerstva financí D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze 

zdrojů na území ČR (dále jen Pokyn D-286) nutno rezidentství prokázat potvrzením  

o daňovém domicilu (viz příloha 10) v daném státě, vydaném zahraničním daňovým 

úřadem.  
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DAŇ VYBÍRANÁ NA PODKLADĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ 

 

Jak uvádí Z. Rylová: „Příjmy zahraničních osob plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky, které se zdaňují prostřednictvím daňového přiznání, jsou: 

 příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.  

Za příjmy dosahované prostřednictvím stálé provozovny se považují  

i příjmy společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře 

komanditní společnosti anebo účastníka ve sdružení bez právní 

subjektivity plynoucí z účasti na této společnosti nebo na tomto sdružení 

a z úvěrů a půjček poskytnutých této společnosti. Za příjem dosahovaný 

prostřednictvím stálé provozovny se považuje i příjem člena evropského 

hospodářského zájmového sdružení plynoucí z členství v evropském 

hospodářském zájmovém sdružení a z úvěrů a půjček poskytnutých 

tomuto sdružení, 

 příjmy z užívání nemovitostí (jejich částí) včetně bytů (jejich částí) 

umístěných na území České republiky, 

 příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou v majetku stálé provozovny, 

 příjmy z prodeje investičních nástrojů vydávaných poplatníky se sídlem 

na území České republiky, 

 příjmy z prodeje majetkových práv registrovaných na území České 

republiky, 

 příjmy z prodeje účasti nebo podílu na obchodní společnosti  

nebo družstvu se sídlem na území České republiky, 

 u právnických osob výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, 

výhry z reklamních soutěží a slosování, ceny z veřejných soutěží  

a ze sportovních soutěží, 

 výživné, důchody a obdobné požitky, pokud nejsou od daně z příjmů 

osvobozeny, 

 příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti v souvislosti  

se snížením základního kapitálu, pokud základní kapitál byl tvořen  

nebo navýšen ze zdrojů společníků, 
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 příjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením.“26) 

 

Aby si stát zajistil, že prostřednictvím plátců daně splní zahraniční osoby svou 

povinnost podat přiznání k dani z příjmů v ČR, využívá nástroj, kterým je zajištění 

daně. Toto opatření není obsahem mezinárodních smluv. Je pouze jednostranné s cílem 

zamezit dvojímu nezdanění. 

 

Podle § 38e ZDP jsou plátci daně povinni srazit zajištění daně ze zdanitelných příjmů  

(z nichž není daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně) zahraničních osob – 

mimo daňových rezidentů EU a EHS (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), a to při výplatě, 

poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch zahraniční osoby, nejpozději v den,  

kdy o závazku účtují v souladu s platnými účetními předpisy. 

 

V § 38e odst. 6 ZDP se dále uvádí: „Částky zajištění daně sražené plátcem daně 

poplatníkům podle odstavců 1 až 4 se odvádějí do konce měsíce následujícího  

po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištění daně srazit, místně příslušnému správci 

daně plátce daně. Současně s platbou zajištění daně je plátce daně povinen podat 

správci daně hlášení o provedeném zajištění daně na tiskopise vydaném Ministerstvem 

financí…“ (viz příloha 12). 

 

Správce daně může na žádost poplatníka vystavit potvrzení o zajištění daně sražené 

plátcem (viz příloha 13). 

 

Zajištění daně ze zdanitelných příjmů fyzických osob se podle § 38e ZDP provádí  

ve výši: 

 1% z příjmů z prodeje investičních nástrojů podle zvláštního právního 

předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a z příjmů z úhrad 

pohledávky nabyté postoupením, 

 sazby daně podle § 16 ZDP ze základu daně veřejné obchodní 

společnosti nebo komanditní společnosti připadajícího na společníka 

                                                
26) RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009. s. 61. 
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veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní 

společnosti, v případě fyzických osob a 

 10% z příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22 ZDP) 

s výjimkami uvedenými v písmenu a) a v odstavcích 3 a 4. 

 

Zajištění daně ze zdanitelných příjmů právnických osob se podle § 38e ZDP provádí 

ve výši: 

 1% z příjmů z prodeje investičních nástrojů podle zvláštního právního 

předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a z příjmů z úhrad 

pohledávky nabyté postoupením, 

 sazby daně podle § 21 ZDP ze základu daně veřejné obchodní 

společnosti nebo komanditní společnosti připadajícího na společníka 

veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní 

společnosti, v případě právnických osob a 

 10% z příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22 ZDP) 

s výjimkami uvedenými v písmenu a) a v odstavcích 3 a 4, tato povinnost 

se nevztahuje na banky, jde-li o peněžité plnění, poukázání nebo připsání 

úroků u bank. 

 

Jak uvádí V. Sojka: „Plátce provádí zajištění pod vlastní majetkovou odpovědností, 

čímž je vyjádřena státem přenesená odpovědnost za výběr daně.“27) 

Ustanovení 38e odst. 10 a 11 ZDP uvádí: „Při správě zajištění daně se postupuje jako 

při správě záloh na daň, nestanoví-li tento zákon jinak. Sražené zajištění daně  

se po skončení zdaňovacího období započte na celkovou daňovou povinnost poplatníka, 

na kterou bylo zajišťováno.“ 

Zahraniční osoba je povinna podat daňové přiznání ve lhůtě podle § 40 ZSDP  

nebo § 38gb nebo § 38m ZDP. 

Podobně jako v případe daně vybírané srážkou nebude zajištění daně u některých druhů 

příjmů prováděno, a to z toho důvodu, že jim není na základě SZDZ přiznáno právo  

na zdanění ve státě zdroje. 

                                                
27) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 50. 
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DAŇ VYBÍRANÁ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ  

U ZÁVISLÉ ČINNOSTI 

 

Mechanismus vybírání záloh u daňových nerezidentů, kteří jsou zaměstnáni u tuzemské 

společnosti je stejný jako v případě zaměstnance – daňového rezidenta, liší se jen 

v nároku na uplatnění slev na dani uvedených v § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění 

podle § 35c a § 35d ZDP. 

 

Záloha se sráží při výplatě nebo připsání mzdy zaměstnanci k dobru bez ohledu na to, 

za jako dobu se mzda vyplácí. 

 

Problematika placení a vybíraní daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je 

upravena v § 38h až § 38l ZDP. 

 

V dalších kapitolách se zaměřím na konkrétní pasivní příjmy a techniky jejich zdanění. 

Ještě předtím je ale důležité zmínit pojem “skutečný vlastník“.  

Pokyn MF D-286 nařizuje plátcům, aby požadovali předložení potvrzení o daňovém 

rezidentství a prohlášení o tom, že je adresát příjmu jeho skutečným ekonomickým 

vlastníkem. 

 

Jak uvádí V. Sojka: „U zaknihovaných cenných papírů však může být i tento požadavek 

z praktického hlediska těžko splnitelný. Plátci se zde navíc potýkají s tím, že příjemce 

dividendy, evidovaný jako majitel účtu v Středisku cenných papírů nemusí být totožný  

se skutečným vlastníkem příjmu… V řadě případů jsou investoři sdružováni a 

neregistrují se jako vlastníci akcií přímo. Zdanění dividendy by však mělo respektovat 

nároky jejího skutečného vlastníka a zároveň by mu nemělo přiznávat výhody, které se 

na něj nevztahují.“28) 

 

 

 

                                                
28) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 154-155. 
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2.1 Dividendy 

 

Pod režim dividend v ČR spadají podle § 22 odst. 1. písm. g) bod 3 ZDP tyto příjmy: 

 podíly na zisku, 

 vypořádací podíly, 

 podíly na likvidačním zůstatku obchodních společností a družstev, 

 jiné příjmy z držby kapitálového majetku, 

 část zisku po zdanění vyplacená tichému společníkovi, 

 zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu, 

 úroky, které se neuznávají jako výdaj podle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP, 

 příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti v souvislosti se snížením 

základního kapitálu. 

 

2.1.1 Technika zdaňování dividend 

Podle § 36 odst. 1 písm. b) ZDP činí sazba srážkové daně z dividend a podílů na zisku, 

které jsou vypláceny do zahraničí, 15%. 

Sazba může být modifikována smlouvou o zamezení dvojího zdanění (viz příloha 4),  

a to jedním z těchto způsobů: 

 buď je ve smlouvě uvedena jednotná sazba pro všechny daňové poplatníky nebo 

 smlouva preferuje zdanění právnických osob, které vlastní podíly  v jiných 

společnostech.  

 

To znamená, že jsou stanoveny dvě sazby daně. Ta nižší (zpravidla 5%) se vztahuje 

pouze na právnické osoby, které vlastní určitý minimální podíl na společnosti.                                                              

V poslední době jsou sjednávány i smlouvy, u kterých postačuje 10% podíl.                   

Vyšší sazba daně (zpravidla 15%) se pak uplatňuje při zdanění dividend u všech 

ostatních poplatníků. 

 

Snaha přilákat nové investory vede státy ke snižování nebo dokonce k rušení daně 

z dividend. Jak uvádí V. Sojka: „To vedlo v ČR ke snížení daně z dividend vůči 
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daňovým rezidentům i nerezidentům z 25% na 15% a na Slovensku dokonce k úplnému 

zrušení této daně.“ 29) 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění častěji přiznávají právo na zdanění státu,  

ve kterém je příjemce, resp. skutečný vlastník, daňovým rezidentem. 

 

V SZDZ s Francií je v článku č. 10 (Dividendy) uvedeno: 

„1. Dividendy vyplácené společností, která je rezidentem jednoho smluvního státu, 

rezidentu druhého smluvního státu mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 

2. Tyto dividendy však mohou být rovněž zdaněny ve smluvním státě,  

jehož je společnost, která je vyplácí rezidentem, a to podle právních předpisů tohoto 

státu, avšak jestliže skutečný vlastník dividend je rezidentem druhého smluvního státu,  

daň takto uložená nepřesáhne: 

a) 0 procent hrubé částky dividend, jestliže skutečným vlastníkem je společnost, 

která přímo drží nejméně 25 procent kapitálu společnosti vyplácející dividendy; 

b) 10 procent hrubé částky dividend ve všech ostatních případech. 

Tento odstavec se nedotýká zdanění zisků společnosti, z nichž jsou dividendy vypláceny. 

4. Výraz „dividendy“ označuje příjmy z akcií nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek, 

s podílem na zisku, jakož i příjmy, se kterými se zachází jako s dividendami podle 

daňových zákonů státu, jehož je společnost, která rozdílí zisk, rezidentem. Rozumí se, že 

výraz „dividendy“ nezahrnuje příjmy uvedené v článku 16.“ 

 

Podle § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP jsou od daně osvobozeny: „…příjmy z dividend  

a jiných podílů na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem 

jiného členského státu Evropské unie, mateřské společnosti, která je poplatníkem 

uvedeným v § 17 odst. 3, a stálé provozovně mateřské společnosti, která je poplatníkem 

uvedeným v § 17 odst. 4 a je umístěna na území České republiky. Toto se nevztahuje  

na podíly na likvidačním zůstatku, vypořádací podíly a podíly na zisku vyplácené 

dceřinou společností, která je v likvidaci“ 

 

Při aplikaci tohoto ustanovení je třeba přihlédnout k  § 19 odst. 3 a 4 ZDP. 

                                                
29)  SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 149. 
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Při stanovení základu daně nelze zohlednit žádné výdaje, nezdanitelné částky  

ani odčitatelné položky. Výjimkou jsou vypořádací podíly a podíly na likvidačním 

zůstatku obchodních společností a družstev, u nichž lze jako výdaj odečíst nabývací 

cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu. Podmínkou však je, že ji zahraniční 

osoba plátci daně prokazatelně doložila. 

 

Plná odpovědnost plátce, který daň sráží a odvádí pod vlastní majetkovou odpovědností 

(§ 6 odst. 2 ZSDP), na něj klade značný nárok zvláště u velkých akciových společností, 

v nichž jsou dividendy vypláceny širokému okruhu příjemců. Pokyn D-286 zde plátcům 

nařizuje, aby požadovali předložení potvrzení o daňovém rezidentství a prohlášení  

o tom, že je adresát skutečným vlastníkem. 

 

Podle § 38d odst. 2 ZDP je stanovena povinnost srazit daň u podílů na zisku a dividend 

v okamžiku výplaty, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, 

v němž valná hromada nebo členská schůze rozhodla o rozdělení zisku.  

Výjimku představují dividendy ze zaknihovaných akcií, u kterých je plátce povinen 

provést srážku nejpozději do konce prvního měsíce následujícího po měsíci,  

ve kterém se konala příslušná valná hromada. Daň musí být odvedena nejpozději  

do konce měsíce následujícího po provedení srážky daně - § 38d odst. 3 ZDP. 

 

Odvod srážkové daně je plátce povinen správci daně oznámit podle § 38d odst. 3 ZDP 

na předepsaném tiskopisu – Oznámení plátce o dani vybírané srážkou (viz příloha 7).  

 

2.2 Úroky 

 

Úroky, jako zdroje příjmů na území ČR, jsou podle § 22 odst. 1. písm. g) bod 4 ZDP: 

 úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, 

 obdobné příjmy plynoucí z jiných obchodních vztahů, 

 úroky a jiné výnosy z vkladů, 

 úroky a jiné výnosy z investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 
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Stálá provozovna 

Jak uvádí V. Sojka: „MS OECD, v čl. 11. odst. 4, shodně s uzavřenými SZDZ stanoví,  

že se omezení práva zdroje na zdanění úroků nepoužije tam, kde jde o úročení 

pohledávek spojených s činností stálé provozovny na jeho území.“30) 

 

2.2.1 Technika zdaňování úroků 

Podle § 36 odst. 1 písm. b) bod 1 ZDP se úrokové příjmy daňový nerezidentů       

zdaňují 15% daní. Tato sazba může být ale uplatněna pouze u bezesmluvních států.                                   

   

Asi v polovině smluv o zamezení dvojího zdanění, které uzavřela Česká republika,  

se právo na zdanění vyplácených úroků přiznává státu, ve kterém je daňovým     

rezidentem věřitel. Např. ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění,  

kterou Česká republika podepsala s Francií, je ve článku č. 11 (Úroky) uvedeno: 

„1. Úroky mající zdroj v jednom smluvním státě a skutečně vlastněné rezidentem 

druhého smluvního státu podléhají zdanění jen v tomto druhém státě. 

2. Výraz „úroky“ označuje příjmy z pohledávek jakéhokoliv druhu, ať zajištěných či 

nezajištěných zástavním právem na nemovitost nebo majících či nemajících právo 

účasti na zisku dlužníka, a zvláště, příjmy z vládních cenných papírů a příjmy z obligací 

nebo dluhopisů, včetně prémií a výher, které se vážou k těmto cenným papírům, 

obligacím nebo dluhopisů. Penále ukládané za pozdní platbu se nepovažuje za úroky 

pro účely tohoto článku. Výraz „úroky“ nezahrnuje žádnou část příjmů, která je 

považována za dividendu podle ustanovení článku 10.“ 

 

ZDP takovouto výjimku nestanoví, a pokud je příjemce daňovým rezidentem státu, se 

kterým není SZDZ uzavřena, bude nutné i takovéto platby jako jsou penále za pozdní 

platbu podrobit stejnému daňovému režimu jako úroky. 

 

Ostatní smlouvy přiznávají státu zdroje právo na zdanění sazbou 5 % nebo 10 %             

(viz příloha 5), obvykle jsou přitom ve státě zdroje osvobozeny                       

                                                
30)  SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 165. 
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mezivládní a mezibankovní úvěry. Ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění      

s Řeckem je v článku č. 11 (Úroky) napsáno:  

„1. Úroky mající zdroj v jednom smluvním státě a vyplácené osobě, která je rezidentem 

v druhém smluvním  státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 

2. Takové úroky však mohou být zdaněny také ve smluvním státě, ve kterém je jejich 

zdroj, a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak jestliže příjemce je skutečným 

vlastníkem úroků, daň takto ukládaná nepřesáhne 10% hrubé částky úroků. 

Příslušné úřady smluvních států stanoví ve vzájemné dohodě způsob uplatnění tohoto 

omezení.“ 

 

Ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací a určení zdroje úroků vydalo 

Ministerstvo financí Opatření č. 251/23 906/1993 ke zdaňování úroků  

z mezibankovních úvěrových operací a určení zdroje úroků.31 Zde je uvedeno, že:                                

„Zdroj úroků se nepovažuje za umístěný na území ČR podle § 22 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v případech, jde-li zejména o: 

-  úroky placené z kupní ceny za zboží dodané z ciziny na úvěr; 

-  půjčky poskytnuté v cizině na dodávky zboží do ČR; 

-  úroky z remboursních úvěrů; 

-  úroky z úvěrů poskytnutých v cizině na zahraniční výdaje.“ 

 

Jak uvádí V. Sojka: „Povinnost zdaňovat úrokové příjmy ze zdrojů na území ČR 

prostřednictvím daňového přiznání nemůže být vztažena na daňového nerezidenta. 

Jestliže český věřitel vyplácí příjmy tohoto druhu, vzniká mu i u úhrad daňovým 

nerezidentům povinnost srazit daň jako její plátce v souladu s uzavřenou SZDZ“32) 

Jelikož může být v praxi pro kontrolní orgány složité zjistit, kdo je skutečným 

vlastníkem, je plátce daně stejně jako v případě dividend povinen podle Pokynu D-286 

předložit potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení o tom, že je adresát skutečným 

vlastníkem. 

 

                                                
31  publikováno ve Finančním zpravodaji č. 5/1993. 
32) SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 2008. s. 166. 
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Srážku je plátce podle § 38d odst. 1 ZDP povinen provést při výplatě, poukázání       

nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, avšak nejpozději v den, kdy plátce                     

o závazku účtuje v souladu s účetními předpisy.  

Sraženou daň pak musí plátce daně podle § 38d odst. 3 ZDP oznámit správci daně  

na předepsaném tiskopisu (viz příloha 7). 

 

2.3 Licenční poplatky 

 

Podle § 22 odst. 1 písm. g)  body 1, 2 a 5 ZDP jsou licenční poplatky jako zdroj příjmů 

na území ČR vymezeny jako: 

 náhrady za poskytnutí práva na užití autorského nebo práva příbuzného právu  

autorskému, 

 náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového 

vlastnictví,  

 náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití počítačových programů 

(software),  

 náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití výrobně technických a jiných 

hospodářsky využitelných poznatků (know-how), 

 příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky. 

 

2.3.1 Omezený/úplný převod práv k intelektuálnímu vlastnictví 

Omezený převod práv k intelektuálnímu vlastnictví – licenci popsalo Ministerstvo 

financí ve svém Pokynu D-40 ke zdaňování zahraničních subjektů z příjmů na tzv. 

licenční a jim podobné poplatky (dále jen Pokyn D-40) takto: „Jestliže zahraniční 

subjekt udělil českému subjektu souhlas (postoupil právo, dal přivolení, licenci),  

aby za určitých podmínek a zpravidla s určitým omezením (př. časovým, místním,  

bez oprávnění poskytovat sublicence) využíval technické plány, výkresy, návrhy, 

technickou dokumentaci, know-how, software, apod., pak příjem zahraničního subjektu 

za udělení souhlasu (licence) k takovému užití má zdroj na území České republiky. 
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Takový příjem je tedy příjmem ve smyslu §22 odst. 1 písm. d) bod 1 a podléhá tedy 

zdanění v České republice.“ 

 

Ministerstvo financí dále také vymezuje úplný převod práv k intelektuálnímu 

vlastnictví: „Opačnou situací k situace popsané v bodě 2 je, když zahraniční subjekt 

vypracoval v cizině a českému subjektu dodal technické projekty, plány, výkresy, 

technickou dokumentaci, software apod., které vypracoval na základě objednávky 

českého subjektu a jestliže na český subjekt převedl veškerá práva k těmto technickým 

plánům, technické dokumentaci, softwaru apod., takže zahraniční subjekt již              

není oprávněn tyto technické plány atd., využívat, udělovat třetím osobám              

licence k jejich využívání ani je jinak exploatovat. V takovém případě nemá příjem 

zahraničního subjektu charakter licenčního poplatku. Jedná se o prodej nehmotného 

statku s veškerými právy, která se k němu váží, a takový příjem zahraničního subjektu 

nemá zdroj na území České republiky, a tudíž nepodléhá zdanění daní z příjmu.“ 

 

2.3.2 Licenční poplatky průmyslové a kulturní 

Rozdělení licenčních poplatku na průmyslové a kulturní souvisí s tím, že v případě 

některých  SZDZ  se pro tyto kategorie licenčních poplatků uplatňuje rozdílná sazba  

(viz příloha 6).  

Kulturní licenční poplatky jsou zpravidla zdaňovány ve státě zdroje nižší sazbou nebo 

dokonce nejsou podrobeny zdanění vůbec. Mezi kulturní licenční poplatky řadíme  

např. příjmy za užití děl literárních, filmových, vědeckých, uměleckých, záznamy 

rozhlasového a televizního vysílání, atd.  

Mezi průmyslové licenční poplatky pak patří náhrady za předměty průmyslového 

vlastnictví, software, know-how, atd. 

 

Know-how 

Pokyn Ministerstva financí D-40 know-how charakterizuje takto: „Pojem "Know-how" 

pro účely zákona o daních z příjmů zahrnuje jakoukoli neuveřejněnou (veřejně 

nedostupnou) technickou, výrobní, vědeckou nebo obchodní informaci, jejíž osvojení je 

nutné pro průmyslovou výrobu nebo pro zvládnutí průmyslového, obchodního či jiného 

obdobného procesu.“ 
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V dalším pokynu Ministerstva financí D-300 k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. (dále jen Pokyn D-300)  je uvedeno: 

„Výrobně technickými a jinými hospodářsky využitelnými poznatky se rozumějí veřejně 

nedostupné nebo utajované technické, výrobní, vědecké nebo obchodní informace, 

využívané k předmětu činnosti poplatníka (know-how).“ 

 

Jako know-how lze tedy označit např. návrhy nových výrobků a s nimi spojené výrobní 

postupy, nové technologie, produkty výzkumu a vývoje i nezveřejněné vědecké 

poznatky. 

 

Software 

Názvem „software“ se označují především počítačové programy.  Z hlediska licenčních 

poplatků jej řadíme mezi průmyslové, třebaže v České republice je chráněn i autorským 

zákonem. Tato ochrana spočívá v tom, že ho není možné prodat – převést vlastnická 

práva, ale pouze poskytnout práva k jeho užívání. 

Pokyn Ministerstva financí D-40 software charakterizuje takto: „Software je pro účely 

zákona o daních z příjmů chápán jako specifické "know-how"; (jde vlastně o analogii 

technologického postupu, dle kterého se projektuje, vyrábí, distribuuje, plánuje, účtuje, 

eviduje ve výrobním či obdobném procesu).“ 

 

Převod práv k zakázkovému software 

Je-li software vytvořen na objednávku pro jednoho uživatele nebo určitý okruh 

uživatelů, jedná se o tzv. zakázkový software. Většinou je poskytován na základě 

licenční softwarové smlouvy, která umožňuje využívat tento software za určitých 

podmínek a v daném čase. Podstatné je, že nedochází ke změně vlastníka,  

tedy se nejedná o jeho prodej, ale pouze o poskytnutí práva na jeho užití. Náhrada  

za užití se pak považuje za licenční poplatek. 

 

Převod práv k standardnímu software 

Jedná se o poskytnutí práv k tzv. krabicovému softwaru, který je určen  

pro širokou distribuci. Svou podstatou jde stejně jako u zakázkového softwaru  

o poskytnutí omezených práv, nikoliv o jejich úplný převod. Jak uvádí Z. Rylová:       
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„Pro účely ZDP je však tento typ převodu software považován za prodej zboží a nikoliv 

za licenci.“33) 

 

2.3.3 Technika zdaňování licenčních poplatků 

Ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) ZDP uvádí sazbu pro licenční poplatky 15%.  

V § 36 odst. 1 písm. c) ZDP  je pak stanovena sazba „5 % z nájemného u finančního 

pronájmu s následnou koupí najaté věci.“ Daň je obdobně jako v případě dividend a 

úroků srážena plátcem u zdroje. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění limitují zdanění 

ve státě zdroje nižšími sazbami, resp. v některých případech státu zdroje právo na 

zdanění nepřiznávají vůbec (viz příloha 6). 

 

Ve SZDZ s Francií je v článku č. 12 (Licenční poplatky) uvedeno: 

„1. Licenční poplatky mající zdroj v jednom smluvním státě a vyplácené rezidentu 

druhého smluvního státu mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 

2. Tyto licenční poplatky však mohou být, vyjma případu druhu plateb, který je uveden 

v písmenu a) odstavce 3, rovněž zdaněny ve smluvním státě, v němž mají zdroj,  

a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak jestliže skutečný vlastník licenčních 

poplatků je rezidentem druhého smluvního státu, daň takto uložená nepřesáhne: 

a) 5 procent hrubé částky licenčních poplatků, a to v případě druhu plateb, který                                                        

je uveden v písmenu b) odstavce 3; 

b) 10 procent hrubé částky licenčních poplatků, a to v případě druhu plateb, který 

je uveden v písmenu c) odstavce 3. 

3. Výraz „licenční poplatky“ označuje platby jakéhokoliv druhu obdržené jako náhrada 

za užití nebo za právo na užití: 

a) jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, 

s výjimkou počítačového programu a včetně kinematografických filmů a filmů 

nebo pásek pro televizní nebo rozhlasové vysílání; 

b) jakéhokoliv průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení; 

c) jakéhokoliv patentu, ochranné známky, návrhu nebo modelu, plánu, tajného 

vzorce nebo výrobního postupu a počítačového programu nebo za informace, 
                                                
33)  RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009. s. 147. 
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které se vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti průmyslové, obchodní  

nebo vědecké (know-how).“ 

 

Příjmy z úhrad za licenční poplatky jsou jak uvádí Z. Rylová: „…samostatným 

základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, tzn. že k případným výdajům,  

které s uvedenými příjmy souvisejí, nelze přihlédnout. Výjimkou jsou případy,  

kdy vlastníkem autorských práv je stálá provozovna zahraniční osoby a uvedené příjmy 

se zahrnují do obecného základu daně.“34) 

 

Stejně jako v případě předešlých pasivních příjmů, i v souvislosti s licenčními poplatky 

je třeba doložit, že daňový nerezident je skutečným vlastníkem příjmů. 

Lhůta splatnosti je uvedena v § 38d ZDP. Sraženou daň pak musí plátce daně podle       

§ 38d odst. 3 ZDP oznámit příslušnému finančnímu úřadu na předepsaném tiskopisu 

(viz příloha 7). V případě, že se jedná o pravidelné platby, lze u správce daně požádat     

o schválení jiného postupu, např. hlášení pouze jednou za rok.  

 

Při platbách švýcarským rezidentům by měli čeští plátci zaměřit pozornost vedle článku 

12 také k závěrečnému protokolu (viz příloha 11), který je součástí SZDZ. Podle tohoto 

protokolu platí, že pokud Švýcarsko neuplatňuje žádné zdanění licenčních poplatků,  

ČR bude namísto daňové sazby 10% sjednané ve zmiňovaném článku 12, uplatňovat 

nejvýše 5% daň. 

Podle Pokynu Ministerstva financí č. j. 251/69 377/96 k uplatňování Smlouvy  

mezi vládou ČR a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru 

daní s příjmů a z majetku35 Švýcarská konfederace takovou daň neuplatňuje. 

                                                
34) RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009. s. 152. 
35  publikováno ve Finančním zpravodaji č. 12/1996. 
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3 VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI V RÁMCI 

ZDANĚNÍ PASIVNÍCH PŘÍJMŮ 

 

Cílem této kapitoly je poukázat na rozdíly při zdanění příjmů zahraničních osob              

– daňových nerezidentů v ČR, a to v případě, bude-li se jednat o rezidenta smluvního 

státu nebo rezidenta nesmluvního státu. Zvláštním případem je pak situace, kdy se 

daňový rezident nesmluvního státu stane daňovým rezidentem České republiky.            

To může nastat např. v momentě, kdy poplatník nesmluvního státu stráví v ČR více než 

183 dní v roce. V tom případě zde bude muset podat daňové přiznání jako daňový 

rezident a uvést v něm veškeré celosvětové příjmy. Jelikož je pravděpodobné,                    

že stejné daňové přiznání bude muset podat i ve státě, kde má bydliště, hrozí zde,  

že dojde ke klasickému dvojímu zdanění. 

 

V posledních letech je v EU, díky zvyšujícímu zájmu o daňovou problematiku,  hodně 

diskutované téma diskriminace daňových nerezidentů vůči daňovým rezidentům.    

Z tohoto důvodu bych chtěla zmínit možnosti optimalizace v rámci české legislativy při 

zdanění příjmů daňových nerezidentů ČR. 

 

3.1 Možnosti optimalizace36 

 

V harmonizačním procesu v oblasti přímého zdanění v rámci EU v poslední letech 

kromě směrnic a nařízení začaly hrát velmi významnou roli také rozsudky Evropského 

soudního dvora (dále je ESD) se sídlem v Lucemburku. Jedná se o účinný alternativní 

nástroj k dosažení efektivně fungujícího jednotného trhu, neboť nutí členské státy 

                                                
36 SCHÖDLBAUEROVÁ, Hana. Je různé zdanění rezidentů a nerezidentů diskriminací?.  

EKONOM[online]. 3.12.2006, č.48, [cit. 2010-04-17]. Dostupný z WWW: 

<http://ekonom.ihned.cz/c1-19887750-  kauza-nizozemskeho-bubenika>. 

       NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie.  

       2. vydání. Praha : ASPI. 2008. 260 s. ISBN 978-80-7357-386-7. 
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z národních daňových systémů odstraňovat ustanovení, která jsou v rozporu  

se základními principy, zakotvenými ve Smlouvě o evropských společenstvích z roku 

1957. Nejčastějšími oblastmi přímého zdanění, které jsou v rámci případů 

projednávaných před ESD řešeny, jsou především:  

 zdaňování „přeshraničních“ pracovníků (zejména diskriminace nerezidentů 

oproti rezidentům), 

 zdaňování dividend, 

 aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, 

 aplikace směrnice o dceřiných a mateřských společnostech. 

 

Význam rozsudků ESD spočívá především v přibližování  daňových soustav a zejména 

odstraňování diskriminačních opatření. 

 

V roce 2003 ESD projednával případ C-234/01 ARNOUD GERRITSE. Jak uvádí  

D. Nerudová: „Nizozemský herec se účastnil představení v SRN. Zde mu byla vyplacena 

odměna, která byla zdaněna na základě smlouvy (o zamezení dvojího zdanění mezi SRN 

a Nizozemím) srážkovou daní z hrubé částky – tedy bez možnosti odečtení souvisejících 

nákladů (konkrétně cestovného). V tomto případě došlo k porušení svobody poskytování 

služeb, která vyplývá z článku 49 Smlouvy o Evropských společenstvích,  

neboť nerezidentovi nebylo umožněno odečíst nezdanitelnou částku a náklady. Ačkoliv 

v tomto případě je nominální sazba daně stejná jak pro rezidenty, tak pro nerezidenty  

– 25 %, skutečné daňové zatížení non-rezidenta je vyšší právě z důvodu nemožností 

uplatnit náklady a odečíst nezdanitelné částky.“37 

 

Ve článcích 49 a 50 Smlouvy o založení Evropského společenství se uvádí: 

„ČLÁNEK 49 

Podle následujících ustanovení jsou zakázána omezení volného pohybu služeb uvnitř 

Společenství pro státní příslušníky členských států, kteří podnikají v jiném státě 

Společenství, než se nachází příjemce služeb. 

 

                                                
37 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2008. s 97.  
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Rada může na návrh Komise rozhodnutím přijatým kvalifikovanou většinou rozšířit 

použitelnost této kapitoly též na poskytovatele služeb, kteří jsou státními příslušníky 

třetích zemí a kteří jsou usazeni ve Společenství. 

 

ČLÁNEK 50 

Za služby se podle této smlouvy pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, 

pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. 

Služby zahrnují zejména:  

a) činnosti průmyslové povahy, 

b) činnosti obchodní povahy, 

c) řemeslné činnosti, 

d) činnosti v oblasti svobodných povolání. 

Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly týkající se práva usazování, může poskytovatel 

služby za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost ve státě, kde je 

služba poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním 

příslušníkům.“ 

 

Tato smlouva byla pozměněna Lisabonskou smlouvou, která vstoupila v platnost  

1. prosince 2009. 

 

V případu C-234/01 Arnoud Gerritse tehdy ESD rozhodl, že je v rozporu  

s volným poskytováním služeb, pokud je nerezidentům zdaňován jejich hrubý příjem, 

kdežto rezidentům je zdaňován jejich čistý příjem po odečtu nákladů. Uvedl, že se jedná 

o diskriminaci a nařídil, že SRN musí zavést pro nerezidenty možnost uplatňování 

výdajů. Na základě rozsudku SRN zavedla tuto možnost i v případech, kdy jsou 

nerezidentům vypláceny příjmy z úroků a licenčních poplatků. Ke stejnému opatření 

přistoupilo v roce 2005 i Rakousko. 

 

Diskriminace je také zmiňována v MS OECD, konkrétně je jí věnován článek               

č. 23 (Zákaz diskriminace). V SZDZ s Francií je např. uvedeno: 

„1. a) Státní příslušníci jednoho smluvního státu nebudou podrobeni ve druhém 

smluvním státě žádnému zdanění nebo jakýmkoliv povinnostem s ním spojeným, 
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které jsou jiné nebo tíživější než zdanění a s ním spojené povinnosti, kterým jsou 

nebo mohou být podrobeni státní příslušníci tohoto druhého státu, kteří jsou, 

zejména s ohledem na rezidenci, ve stejné situaci. Toto ustanovení se bez ohledu 

na ustanovení článku 1 vztahuje rovněž na osoby které nejsou rezidenty jednoho 

nebo obou smluvních států. 

  b) Rozumí se, pro účely písmene a), že fyzická osoby, právnická osoba, osobní 

společnost nebo sdružení, která nebo které je rezidentem jednoho smluvního 

státu, se nenachází ve stejné situaci jako fyzická osoba, právnická osoba, osobní 

společnost nebo sdružení, která nebo které není rezidentem tohoto státu; toto se 

použije, ať je definice státní příslušnosti jakákoliv, i když právnické osoby, 

osobní společnosti nebo sdružení jsou považovány za státní příslušníky 

smluvního státu, jehož jsou rezidenty.“ 

 

V České republice obdobně jako v jiných zemích platí pro zdaňování rezidentů jiná 

pravidla než pro zdaňování nerezidentů. Avšak jako reakci na soudní spory, tykající se 

zdaňování příjmů daňových nerezidentů a jejich „diskriminace“, můžeme považovat 

přijetí ustanovení § 36 odst. 7  ZDP, kde se uvádí: „Zahrnou-li do daňového přiznání 

poplatníci uvedení v §2 odst. 3 a §17 odst. 4, kteří jsou daňovými rezidenty členského 

státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, 

příjmy uvedené v §22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bodech 1, 2, 4, 5, 6 nebo 12, započte se 

sražená daň na jejich celkovou daňovou povinnost vztahující se k příjmům ze zdrojů  

na území České republiky, za které v České republice podávají daňové přiznání. Pokud 

nelze sraženou daň nebo její část započítat na tuto jejich celkovou daňovou povinnost 

proto, že poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši nula nebo vykázal daňovou 

ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je nižší než daň sražená, vznikne ve výši 

daňové povinnosti, kterou nelze započítat, přeplatek. Nezahrne-li poplatník příjmy 

uvedené v §22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bodech 1, 2, 4, 5, 6 nebo 12 do daňového 

přiznání do konce lhůty stanovené zvláštním právním předpisem, použije se obdobně  

§ 38e odst. 7.“ 

 



 49 

 

Poplatníci, kteří jsou daňovými rezidenty států EU nebo EHP (Norsko, Island, 

Lichtenštejnsko) mohou do svého daňového přiznání zahrnout příjmy, které byly 

zdaněny formou srážky. Jedná se o tyto příjmy: 

 příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně montážních projektů, 

příjmy z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí 

a zprostředkovatelské činnosti a obdobných činností poskytovaných  

na území České republiky, 

 z nezávislé činnosti, např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, 

učitele, umělce, daňového či účetního poradce a podobných profesí, 

vykonávané na území České republiky; z osobně vykonávané činnosti na 

území České republiky nebo zde zhodnocované veřejně vystupujícího 

umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, bez ohledu na to, 

komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu, 

 náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu 

průmyslového vlastnictví, počítačových programů (software), výrobně 

technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how), 

 náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo 

práva příbuzného právu autorskému, 

 úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček a obdobné příjmy 

plynoucí z jiných obchodních vztahů, z vkladů a z investičních nástrojů 

podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání  

na kapitálovém trhu, 

 příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České 

republiky, 

 odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a 

 sankce ze závazkových vztahů. 

 

Jestliže je celková daň, odvedena formou srážky, vyšší než vypočtená daňová 

povinnost, vznikne přeplatek. Podle § 64 odst. 4 a 5 ZSDP může poplatník požádat  

o vrácení přeplatku, činí-li více než 50 Kč a nemá-li současně daňový poplatník 

nedoplatek na jiné dani u téhož správce daně, nebo neuplatnil-li požadavek na úhradu 

nedoplatku jiný správce daně. Nepožádá-li daňový poplatník o vrácení daňového 
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přeplatku do šesti let od konce roku, v němž se stal pravomocným poslední předpis daně 

na které je přeplatek, nárok na přeplatek zaniká.  

 

Pokud poplatník nepodá daňové přiznáni do stanovené lhůty, pak podle  

§ 38e odst. 7 ZDP může místně příslušný správce daně poplatníka považovat úhrn 

částek zajištění daně sražených a odvedených plátci daně po uplynutí osmého měsíce  

po skončení zdaňovacího období za platbu na daň provedenou poplatníkem.  

Pokud poplatník nepodá do uplynutí lhůty, ve které lze daň vyměřit, daňové přiznání, 

považuje se daňová povinnost poplatníka za vyměřenou ve výši této platby. 

 

3.2 Příklady 

 

Jako  konkrétní  příklad  nám  poslouží  pan  Miloš Suchý -  fyzická  osoba.  Je  ženatý  

a  má  tři  děti,  které  spolu s manželkou bydlí na Slovensku v jejich společném bytě. 

Poplatník za nimi pravidelně dojíždí a v České republice se nezdržuje více jak 183 dní 

v roce. 

Dle § 2 odst. 3 ZDP je poplatník daňovým nerezidentem ČR. Nezdržuje se zde více než 

183 dní v roce a stálý byt vlastní na Slovensku, kde má i rodinné zázemí.  

 

I v případě, že by se zde pan Suchý zdržoval více jak 183 dní, čímž by splňoval jednu 

z podmínek rezidentství, byl by v ČR daňovým nerezidentem. V situaci, kdy je 

poplatník ze smluvního státu daňovým rezidentem obou států, je nutné nahlédnout do 

SZDZ a určit pouze jeden stát rezidentství.  

 

V článku č. 4 (Rezident) v SZDZ se Slovenskem se uvádí: 

„1. 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 jiného podobného 

kritéria, a rovněž zahrnuje tento stát a jakýkoliv nižší správní útvar nebo místní úřad 

tohoto státu. Tento výraz však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění 
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v tomto státě pouze z důvodu příjmů ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam 

umístěného.  

2. Jestliže fyzická osoba je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem obou smluvních 

států, určí se její postavení následujícím způsobem: 

a) předpokládá se, že tato osoba je rezidentem pouze toho státu, ve kterém má 

k dispozici stálý byt;, jestliže má k dispozici stálý byt v obou státech, předpokládá se, že 

je rezidentem pouze toho státu, ke kterému má užší osobní a hospodářské vztahy 

(středisko životních zájmů).“ 

 

Pan Suchý vlastní stálý byt pouze na Slovensku, to znamená, že je daňovým rezidentem 

na Slovensku a daňovým nerezidentem v ČR. 

 

V souladu s Pokynem D-286 MF požádal pan Suchý správce daně na Slovensku  

o vydání potvrzení o daňovém rezidentství v této zemi, aby mohl v případě nutnosti 

prokázat svůj nárok na uplatnění výhod plynoucích mu ze SZDZ se Slovenskem. 

 

Pro srovnání v prvním příkladu použijeme daňového nerezidenta ČR z nesmluvního 

státu, který se zde nezdržuje více jak 183 dní v roce a nemá zde stálý byt. 

 

Ve druhém příkladu použijeme stejné srovnání, s tím rozdílem, že občan nesmluvního 

státu se v ČR zdržuje déle jak 183 dní v roce. Podle § 2 odst. 2 ZDP, který uvádí: 

„Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, 

mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území 

České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí“, se tak stane daňovým 

rezidentem ČR. 
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3.2.1 Příklad 1 

Podíly na zisku 

Pan Suchý vlastní podíl ve společnosti ABC, s.r.o., která se nachází v ČR.                      

Je jedním ze dvou společníků. Tato společnost rozhodla v červenci 2009 o výplatě 

podílu na zisku každému ze společníků ve výši Kč 1.000.000,--. Podíl mu byl vyplacen 

v listopadu roku 2009. 

 

Podle § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3 ZDP je podíl na zisku u daňových nerezidentů 

považován za příjem na území ČR a podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 1 ZDP je zdaněn 

zvláštní sazbou daně, která činí 15%. Jelikož je poplatník rezidentem smluvního státu, 

je třeba věnovat pozornost také smlouvě o zamezení dvojího zdanění.  

 

V článku 10 (Dividendy) SZDZ se Slovenskem je uvedeno:  

„1. Dividendy vyplácené společností, která je rezidentem jednoho smluvního státu, 

rezidentu druhého smluvního státu mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 

2. Tyto dividendy však mohou být rovněž zdaněny ve smluvním státě, jehož je 

společnost, která je vyplácí , rezidentem, a to podle právních předpisů tohoto státu, 

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

takto uložená nepřesáhne: 

a) 5 procent hrubé částky dividend, jestliže skutečným vlastníkem je společnost 

(jiná než osobní obchodní společnost), která přímo vlastní nejméně 10 procent 

kapitálu společnosti vyplácející dividendy; 

b) 15 procent hrubé částky dividend ve všech ostatních případech.“ 

 

Česká republika v § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3 ZDP využívá právo zdanit příjem  

ve státě zdroje. Pana Suchého se pak týká čl. 10  odst. 2 písm. b) SZDZ se Slovenskou 

republikou, čili sazba daně vybírané srážkou je 15 %.  

 

Kdyby se nejednalo o osobu fyzickou, ale právnickou – jinou než osobní obchodní 

společnost (rezidenta smluvního státu), která by měla ve společnosti minimálně 10% 

podíl, použitá sazba srážkové daně by činila 5%. 
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Firma ABC, s.r.o. je zde v postavení plátce a je povinna srazit srážkovou daň ve výši 

150 000,- Kč nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná 

hromada rozhodla o rozdělení zisku, tj. do 31.10.2009 a odvést ji místně příslušnému 

správci daně nejpozději do 30.11.2009 (§ 38d odst. 2 a 3 ZDP). Panu Suchému tak bude 

v měsíci listopadu vyplacen podíl na zisku ve výši 850 000,- Kč 

 

Správce daně vystavil na žádost panu Suchému Potvrzení o zaplacené srážkové dani 

ve výši 150 000,- Kč. 

 

Srovnání s poplatníkem z  nesmluvního státu, který je daňovým nerezidentem ČR  

V tomto případě je sazba daně stejná jako kdyby se jednalo o daňového nerezidenta 

nesmluvního státu (např. Turkmenistán). Jelikož s tímto státem Česká republika nemá 

podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zdanění podílů na zisku by se řídilo 

pouze § 36 odst. 1 písm. b) bodu 1 ZDP, tzn. 15% daň. Povinnosti spojené s odvodem 

daně jsou stejné jako při výplatě rezidentovi ze smluvního státu 

 

Úroky 

Pan Suchý poskytl v roce 2008 společnosti EMEROS, s.r.o. půjčku ve výši               

2 500 000,- Kč a v roce 2009 mu byl k 31.12.2009 vyplacen úrok 7 % p.a. 

 

Dle § 22 odst. 1 písm. g) bodu 4 ZDP se jedná o příjem na území ČR, který je podle       

§ 36 odst. 1 písm. b) bodu 1 ZDP zdaněn zvláštní sazbou daně ve výši 15%. Smlouva  

o zamezení dvojího zdanění, podepsaná se Slovenskem ve svém článku 11 (Úroky) 

uvádí: 

„1. Úroky mající zdroj v jednom smluvním státě a skutečně vlastněné rezidentem 

druhého smluvního státu podléhají zdanění jen v tomto druhém státě.“ 

 

To znamená, že úroky se zdrojem na území ČR v případě pana Suchého – rezidenta 

Slovenské republiky, u nás nepodléhají zdanění. Společnost EMEROS, s.r.o. má ale 

povinnosti platebního zprostředkovatele dle § 38fa ZDP. 
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Srovnání s poplatníkem z  nesmluvního státu, který je daňovým nerezidentem ČR  

Na rezidenta nesmluvního státu by se vztahovala srážková 15% daň (§ 36 odst. 1 písm. 

b) bodu 1 ZDP). Společnost EMEROS, s.r.o. by z částky 175 000 odvedla daň ve výši 

26 250,- Kč a poplatník by obdržel částku 147 750,- Kč 

 

Licenční poplatky 

Pan Suchý, coby strojní inženýr, si nechal patentovat svůj vynález. S českou    

společnosti Rivera, s.r.o. se dohodl na poskytnutí práv k jeho užití. Společnost  

Rivera, s.r.o. hradí panu Suchému pravidelnou měsíční úplatu ve výši 4 350,- Kč, za rok 

2009 tak obdržel částku 52 200,- Kč. 

 

Dle § 22 odst. 1 písm. g) bodu 1 ZDP se jedná o příjem na území ČR. Podle § 36 odst. 1 

písm. a) bodu 1 ZDP je pro něj stanovena zvláštní sazba daně ve výši 15%, která je 

vybírána formou srážky. Stejně jako v případě dividend a úroku je nutné nahlédnout  

do SZDZ. 

V článku 12 (Licenční poplatky) SZDZ se Slovenskem je uvedeno: 

„1. Licenční poplatky mající zdroj v jednom smluvním státě a vyplácené rezidentu 

druhého smluvního státu mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 

2. Licenční poplatky uvedené v odstavci 3 písm. a) však mohou být rovněž zdaněny  

ve smluvním státě, v němž mají zdroj, a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak 

jestliže skutečný vlastník licenčních poplatků je rezidentem druhého smluvního státu, 

daň takto uložená nepřesáhne 10 procent hrubé částky licenčních poplatků. 

Příslušné úřady smluvních států upraví vzájemnou dohodou způsob aplikace tohoto 

omezení. 

3. Výraz „licenční poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby jakéhokoliv druhu 

obdržené jako náhrada za užití nebo za právo na užití: 

a) jakéhokoliv patentu, ochranné známky, návrhů nebo modelu, plánu, tajného vzorce 

nebo výrobního postupu, počítačových programů (softwaru), nebo jakéhokoliv 

průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení nebo za informace, které se 

vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti průmyslové, obchodní nebo vědecké; nebo 

b) jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, 

včetně kinematografických filmů a filmů nebo nahrávek a jakýchkoliv jiných prostředků 
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obrazové nebo zvukové reprodukce používaných pro televizní nebo rozhlasové vysílaní 

s výjimkou počítačových programů (softwaru). “ 

 

Česká republika v § 22 odst. 1 písm. g) bodu 1 ZDP rovněž využívá právo zdanit příjem 

ve státě zdroje. To znamená, že sazba daně v případě pana Suchého bude 10% 

(aplikační přednost SZDZ). 

 

Společnost Rivera, s.r.o. srazí každý měsíc srážkovou daň ve výši 10% a to nejpozději  

v den, kdy účtuje o závazku zaplatit panu Suchému licenční poplatek  

(§ 38d odst.1 ZDP). Sraženou daň 435,- Kč je povinna zaplatit správci daně nejpozději 

do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla  

provedena srážka. Panu Suchému vyplácí měsíčně čistý poplatek ve výši 3 915,- Kč  

Za zdaňovací období roku 2009 pan Suchý obdržel prostřednictvím společnosti      

Rivera, s.r.o. od správce daně Potvrzení o odvedené srážkové dani na území ČR ve výši           

5 220,- Kč. 

 

Srovnání s poplatníkem z  nesmluvního státu, který je daňovým nerezidentem ČR  

Daňový rezident nesmluvního státu by se opět řídil pouze ustanovením  

§ 22 odst. 1 písm. g) bodu 1 ZDP a § 36 odst. 1 písm. a) bodu 1 ZDP. To znamená,  

že příjmy z pronájmu průmyslového vlastnictví by byly brány jako příjmy na území ČR  

a vztahovala by se na ně daň 15%. 

Měsíčně by tak společnost Rivera, s.r.o. odvedla daň ve výši 653,- Kč, ročně by to pak 

činilo 7 836,- Kč, což je o 2 616,- Kč víc než v případě našeho pana Suchého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

3.2.2 Příklad 2 

Ve druhém příkladu srovnáme pana Suchého - poplatníka ze smluvního státu, který je 

daňovým nerezidentem ČR  s poplatníkem z nesmluvního státu, který se stane daňovým 

rezidentem ČR, a to z toho důvodu, že se na území ČR zdržuje více jak 183 dní v roce 

(§ 2 odst. 3 ZDP). 

 

Podíly na zisku 

Pan Suchý vlastní podíl ve společnosti ABC, s.r.o., která se nachází v ČR.                      

Je jedním ze dvou společníků. Tato společnost rozhodla v červenci 2009 o výplatě 

podílu na zisku každému ze společníků ve výši Kč 1.000.000,--. Podíl mu byl vyplacen 

v listopadu roku 2009. 

 

Daň, kterou by pan Suchý odvedl ze svého příjmu z podílu na zisku, je 150 000,- Kč, 

obdrží tak částku 850 000,- Kč (viz příklad 1 – str. 52). 

 

Srovnání s poplatníkem z nesmluvního státu, který se stane daňovým rezidentem ČR: 

Podíly na zisku jsou v tomto případě považovány za příjmy z kapitálového majetku 

podle § 8 odst. 1 písm. a) ZDP a jsou zdaněny sazbou podle § 36 odst. 2 písm. b) ZDP, 

která činí 15%. To znamená, že daň bude stejná jako v případě pana Suchého – 

150 000,- Kč. 

Úroky 

Pan Suchý poskytl v roce 2008 společnosti EMEROS, s.r.o. půjčku ve výši               

2 500 000,- Kč a v roce 2009 mu byl k 31.12.2009 vyplacen úrok 7 % p.a. 

 

V případě pana Suchého, úroky, se zdrojem na našem území, nepodléhají v ČR zdanění  

(viz příklad 1 – str. 53). 

 

Srovnání s poplatníkem z nesmluvního státu, který se stane daňovým rezidentem ČR: 

V tomto případě by se úroky staly dílčím základem daně ve výši 175 000,- Kč podle     

§ 8 odst. 1 písm. c) ZDP. Jestliže by poplatník nedosahoval žádných jiných 

zdanitelných příjmů, staly by se základem pro 15 % daň z příjmů fyzických osob. 

V našem případě budeme považovat tyto příjmy pouze jako dílčí základ podle §8 ZDP. 
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Licenční poplatky 

Pan Suchý, coby strojní inženýr, si nechal patentovat svůj vynález. S českou    

společnosti Rivera, s.r.o. se dohodl na poskytnutí práv k jeho užití. Společnost  

Rivera, s.r.o. hradí panu Suchému pravidelnou měsíční úplatu ve výši 4 350,- Kč, za rok 

2009 tak obdržel částku 52 200,- Kč. 

 

Pan Suchý by ročně odvedl na dani sražené z příjmů z licenčních poplatků 5 220,- Kč 

(viz příklad 1 – str. 54). 

 

Srovnání s poplatníkem z nesmluvního státu, který se stane daňovým rezidentem ČR: 

Licenční poplatky jsou příjmem podle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP. Na tyto příjmy si může 

poplatník dle § 7 odst. 7 písm. b) ZDP uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů. Dílčí základ 

§ 7 by tak byl 52 200 – 31 320 = 20 880. 

 

Výpočet daňové povinnosti u poplatníka z nesmluvního státu, který se stane daňovým 

rezidentem ČR (dle § 16 ZDP): 

 

DZD §7     20 880,- 

DZD §8   175 000,- 

-------------------------------------------------- 

ZD    195 880,- 

ZD po zaokrouhlení  195 800,- 

 

Ještě před výpočtem daně mohou poplatníci uplatnit nezdanitelné částky podle  

§ 15 ZDP a odčitatelné položky dle § 34 ZDP. V našem případě budeme uvažovat,                

že je poplatník neuplatňuje.  

 

Daň podle § 16 ZDP   195 800 x 0,15 = 29 370,- 

 

Od vypočítané daně může poplatník odečíst slevy na dani podle § 35 ZDP, slevy na děti 

podle § 35c ZDP a slevy na dani dle § 35ba ZDP. Jelikož je náš poplatník  

svobodný, bezdětný a nezaměstnává žádné postižené pracovníky, jedinou slevu,  
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kterou dle výše uvedených ustanovení uplatníme bude sleva na poplatníka dle  

§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP, která činí 24 840,- Kč.   

 

Daň po uplatnění slev   29 370 – 24 840 = 4 530,- Kč 

 

Výsledná daňová povinnost v případě poplatníka z  nesmluvního státu, který se stane 

daňovým rezidentem ČR činí 4 530,- Kč. 

 

Výpočet daňové povinnosti pana Suchého - poplatníka ze smluvního státu, který je 

daňovým nerezidentem ČR - s uplatněním optimalizace dle § 36 odst. 7 ZDP: 

 

Pan Suchý, jakožto rezident smluvního státu – Slovenska, které je členem EU, může 

využít ustanovení § 36 odst. 7 ZDP a podat daňové přiznání (viz příloha 14). 

 

Jediný příjem, který může dle § 36 odst. 7 ZDP v návaznosti na § 22 ZDP uplatnit jsou 

náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového vlastnictví 

podle § 22 odst. 1 písm. g) bodu 1 ZDP. 

 

§ 7 ZDP 

Příjmy:   52 200,- 

 

Poplatník neuplatňuje výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů, proto uplatní výdaje formou paušálu, v tomto případě 60 % podle § 7 odst. 7 

písm. b) ZDP.   

 

Výdaje:   31 320,- 

DZD §7:   20 880,- 

----------------------------------------------- 

ZD    20 880,- 

ZD po zaokrouhlení  20 800,- 
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V § 15 odst. 9 ZDP se uvádí: „U poplatníka uvedeného v §2 odst. 3 se základ daně 

podle odstavců 3 a 4 sníží za zdaňovací období, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů       

na území České republiky podle §22 činí nejméně 90 % všech jeho příjmů                              

s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle §3 nebo §6, nebo jsou               

od daně osvobozeny podle §4, §6 nebo §10,nebo příjmů, z nichž je daň vybírána 

srážkou podle zvláštní sazby daně.“                                                                              

Pro jednoduchost situace budeme uvažovat, že poplatník tuto podmínku nesplňuje          

a zároveň neuplatňuje ani žádné odčitatelné položky dle § 34 ZDP. 

 

Daň podle § 16 ZDP   20 880 x 0,15  =  3 120,- 

 

Slevu dle § 35 ZDP na zdravotně postižené zaměstnance pan Suchý neuplatňuje.    

Stejně jako u § 15 ZDP nelze v případě pana Suchého využít daňové zvýhodnění na děti 

dle § 35c ZDP a to z důvodu, že jeho příjmy z ČR nedosahují 90% celosvětových 

příjmů.  

Ustanovení § 35ba odst. 2 ZDP uvádí: „U poplatníka uvedeného v §2 odst. 3 se daň 

sníží za zdaňovací období o částky uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), pokud úhrn jeho 

příjmů ze zdrojů na území České republiky podle §22 činí nejméně 90 % všech jeho 

příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle §3 nebo 6, nebo jsou  

od daně osvobozeny podle §4, 6 nebo 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou 

podle zvláštní sazby daně.“ Podmínku v našem případě opět nesplňujeme,  

i přesto ale můžeme uplatnit slevu na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP, která 

činí 24 840,- Kč.   

 

Daň po uplatnění slev   3 120 – 24 840  =  0  

 

Od výsledné částky daně odečteme podle § 36 odst. 7 ZDP částku 5 220,- Kč, což je  

výše daně, sražené z příjmů z licenčních poplatků. 

 

0 – 5 220 = -5 220,- 

Vzniklý rozdíl přestavuje pro pana Suchého, coby poplatníka z nesmluvního státu, který 

je daňovým nerezidentem ČR, přeplatek ve výši 5 220,- Kč. 
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Tabulka 1 - Daňové zatížení v jednotlivých případech 
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Dividendy  1 000 000,- 1 000 000,- 1 000 000,- 
daň sražená z dividend 150 000,- 150 000,- 150 000,- 

    Úroky 175 000,- 175 000,- 175 000,- 
daň sražená z úroků - 26 250,- - 

    Licenční poplatky 52 200 52 200,- 52 200,- 
daň sražená z licen. popl. 5 220,- 7 836,- - 

    Daňové přiznání    
dle § 36 odst. 7 ZDP - 5220,-   

dle § 16 ZDP   4 530,- 

    Daň zaplacená v ČR 

celkem 
150 000,- 184 086,- 154 530,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Jak vidíme z tabulky, zdanění dividend u všech poplatníků podléhá 15% srážkové dani. 

V případě pana Suchého je celková daň zaplacená v ČR rovna pouze výši daně sražené 

z dividendových příjmů. Pokud by ale příjmy z licenčních poplatků byly vyšší                

a vypočtená daňová povinnost by byla větší než nula, po odečtu sražené daně dle  

§ 36 odst. 7 ZDP by byl přeplatek nižší. To znamená, že daň zaplacená v ČR by pak 

byla v úhrnu vyšší. Jestliže bychom to ale srovnali s poplatníkem z nesmluvního státu, 

který se stane daňovým rezidentem ČR, v modelovém přikladu, jeho výsledná daňová 

povinnost by se rovněž zvýšila.  
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Pro lepší srovnání jsme při výpočtu daňové povinnosti u poplatníka z nesmluvního 

státu, který se stane daňovým rezidentem ČR, uvažovali, že nemá manželku ani děti.  

A to z toho důvodu, že pan Suchý na ně nemohl uplatnit slevu na dani.  

Kdyby ale nastala situace, že by jeho příjmy z území ČR tvořily víc jak 90 % jeho 

celosvětových příjmů, mohl by uplatnit nezdanitelné částky podle § 15 ZDP,  

slevy podle § 35ba ZDP a § 35c ZDP a tím tak svoji daňovou povinnost optimalizovat. 

 

Podle tabulky připadá největší daňové zatížení na poplatníka z nesmluvního státu, který 

je daňovým nerezidentem ČR. Musíme ale brát v úvahu, že u poplatníka, který se stane 

daňovým rezidentem ČR hrozí, že své celosvětové příjmy zdaní dvakrát. My jsme pro 

lepší srovnání uvažovali, že dosahuje příjmů jenom v ČR, pokud by ale vykazoval 

příjmy kdekoliv jinde na světě, musel by je v ČR zdanit. Taková situace by pak 

pravděpodobně nastala i ve druhém státu rezidence. Tím by se jeho celkové daňové 

zatížení výrazně zvýšilo. Proto by měl učinit kroky, které by jasně určily pouze jeden 

stát jeho daňové rezidence. Jednou z možností by bylo snížit počet dní, které tráví v ČR  

na méně než 183 dní v roce. Tím by na něj naše legislativa pohlížela jako na daňového 

nerezidenta a jeho povinností zde by bylo zdanit pouze příjmy z území ČR.  

 

V případě nesmluvních státu zaleží na legislativě daného státu, jak k příjmům zdaněným 

v zahraničí přistoupí a zda nějakým způsobem sníží daňové zatížení svého rezidenta. 

Legislativa ČR nabízí možnost v podobě § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP kde se uvádí,         

že „…daň z příjmů zaplacená v zahraničí je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2  

a v § 17 odst. 3 výdajem (nákladem) pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, 

případně do samostatného základu daně podle § 20b…“  
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ZÁVĚR 

 

I když je problematika zdaňování příjmů daňových nerezidentů stále diskutovanějším 

tématem, pro poplatníky i plátce daně je pořád obtížné se v ní zorientovat. Při řešení 

zdanění příjmů daňových nerezidentů do hry vstupují faktory jako jsou: legislativa 

státu, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud byly uzavřeny a v některých 

případech i právo Evropské unie. 

 

Celá legislativa spojená s řešením této problematiky by si zasloužila zjednodušení, 

protože odpovědnost za správně vyměřenou a odvedenou daň nese ve většině případů 

plátce daně. To je, vzhledem k tomu, že v určitých situacích je i pro finanční úřady 

obtížné se orientovat, dost neúměrné zatížení. Navíc za špatné vyměření nebo odvod 

daně mohou být sankciováni. V mnoha ohledech je tedy pro ně jednodušší vyhledat 

pomoc daňového poradce, to ale znamená další náklady.  

 

Cílem mé práce bylo sestavit návod jak postupovat při zdaňování pasivních příjmů 

daňových nerezidentů. K obecnému přehledu v kapitole 2 jsem sestavila i modelový 

příklad s panem Suchým. Jedná se o obecný návod, jak by nerezidenti měli postupovat 

při zdanění svých pasivních příjmů. Ve skutečnosti ale mohou nastat komplikovanější 

situace, které budou vyžadovat posouzení odborníkem.  

 

V modelovém přikladu jsem porovnávala dvě situace: 

 

 poplatník ze smluvního státu, který je daňovým nerezidentem ČR   
   X   

poplatník z nesmluvního státu, který je daňovým nerezidentem ČR  

 

 poplatník ze smluvního státu, který je daňovým nerezidentem ČR   
   X   

poplatník z nesmluvního státu, který se stane daňovým rezidentem ČR 
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V první situaci je na tom co se týče daňové povinnosti lépe samozřejmě poplatník  

ze smluvního státu. Obecným pravidlem totiž je, že SZDZ stanoví u vybraných  

typů příjmů maximální sazby daně, které lze použít. Naproti tomu u poplatníka  

(rezidenta) z nesmluvního státu je ve většině případů aplikována sazba srážkové daně  

ve výši 15%, pouze z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci 

se sráží daň ve výši 5%. 

 

Ve druhé situaci se z poplatníka z nesmluvního státu stal daňový rezident ČR,  

a to z důvodu, že se na našem území zdržoval více jak 183 dní v roce. Jelikož  

pro jednoduchost situace uvažujeme, že neuplatňuje žádné zvýhodnění na děti podle  

§ 35c ZDP a slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP, jeho celková daň 

odvedená v ČR je o něco málo vyšší než daň celkem, odvedená panem Suchým 

(poplatník ze smluvního státu, daňový nerezident ČR). Je to také z toho důvodu, že pan 

Suchý v ČR, podle SZDZ se Slovenskem, nedaní úrokové příjmy. Zatímco ale u pana 

Suchého dojde, při podání daňového přiznání na Slovensku, u příjmů z ČR k aplikaci 

některé z metod zamezení dvojího zdanění, u poplatníka z nesmluvního státu,  

který se stal daňovým rezidentem ČR hrozí, že dojde k tzv. dvojímu zdanění.  

To znamená, že by své celosvětové příjmy zdanil dvakrát, jednou v ČR a podruhé  

ve své zemi (nesmluvní stát).  

 

Jak jsem zmínila (viz kapitola 3.1), diskutovaným tématem v rámci EU se stala  

také diskriminace daňových nerezidentů vůči daňovým rezidentům. V době,  

kdy mezinárodní daňová politika byla ještě okrajovou záležitostí, byly prvním krokem 

ke zlepšení situace v této oblasti smlouvy o zamezení dvojího zdanění. MS OECD  

se o diskriminaci zmiňuje v článku č. 23 (Zákaz diskriminace). S rostoucím počtem 

mezinárodních transakcí, obchodů a migrací obyvatel je však, podle mého názoru,  

třeba činit další kroky vedoucí ke zmírnění rozdílů mezi daňovými rezidenty  

a nerezidenty. Významnou roli v tomto harmonizačním procesu hrají rozsudky ESD. 

Jedná se o formu negativní harmonizace, kdy jsou členské státy nuceny činit opatření 

v národních daňových systémech nikoliv na základě směrnic či nařízení, ale na základě 

judikatury. Umožňuje harmonizaci těch oblastí, kde se prozatím nepodařilo prosadit 

jednotnou úpravu. 
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Příkladem takového opatření v naší legislativě může být např. optimalizace  

dle § 36 odst. 7 ZDP.  

 

Určitý problém pro daňové nerezidenty spočívá v tom, že nejde o obecně platné 

předpisy uvnitř EU, ale každý stát si je v rámci své legislativy upravuje sám. Takže je 

vždy nutné si detailně zjistit jaké možnosti v rámci mezinárodního zdanění legislativa 

daného státu nabízí. To pro nerezidenty samozřejmě znamená další zátěž. 

 

Cílem všech států by mělo být co nejvíce zjednodušit mezinárodní daňovou politiku tak, 

aby orientace v ní byla pro poplatníky a plátce daně co nejjednodušší. Tato snaha by 

měla pozitivní dopad na mezinárodní obchod, pohyb kapitálu a především osob. 
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Příloha 1 - Přehled platných smluv České republiky - stav k 1.1.2009 

Smluvní stát Platnost ode dne Sbírka zákonů, sbírka  
mezinárodních smluv 

Finanční 

zpravodaj 
Poznámka 

Albánie 10.9.1996 270/1996 Sb. č. 12/1996  
Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb. č. 2/1996  
Ázerbájdžán 16.6.2006 74/2006 Sb. m. s.  č. 1/2/2007  

Belgie 24.7.2000 95/2000 Sb. m. s. 
č. 4/2001 
č. 9-10/2003 
č. 6-7/2007 

Sdělení č. 127/ 
2003 Sb. m. s. 

Bělorusko 15.1.1998 31/1998 Sb. 
č. 5/1998 
č. 11/1998 

redakční oprava 
č. 74/1998 Sb. 

Brazílie 14.11.1990 200/1991 Sb.   
Bulharsko 2.7.1999 203/1999 Sb.   

Čína 23.12.1987 41/1988 Sb. 
č. 6/1988 
č. 11/1997 
č. 3/2000 

 

Dánsko 27.12.1982 53/1983 Sb. č. 4/1983 Protokol č. 249/1993 Sb. 
Egypt 4.10.1995 283/1995 Sb. č. 1/1996  

Estonsko 26.5.1995 184/1995 Sb. č. 12/2/1995 
redakční oprava  
č. 17/2004 Sb. m. s. 

Etiopie 30.5.2008 54/2008 Sb. m. s.  účinnost od 1.1.2009 
Filipíny 23.9.2003 132/2003 Sb. m. s. č. 11/2004  

Finsko 12.12.1995 43/1996 Sb. 
č. 2/1998 
č. 1/2005  

Francie 1.7.2005 75/2005 Sb. m. s.  účinnost od 1.1.2006 
Gruzie 4.5.2007 40/2007 Sb. m. s. č. 8-9/2007  

Chorvatsko 28.12.1999 42/2000 Sb. m. s. 
č. 6/2000 
č. 3/2001  

Indie 27.9.1999 301/1999 Sb. č. 7-8/2000  
Indonésie 26.1.1996 67/1996 Sb. č. 4-5/1999  
Irsko 21.4.1996 163/1996 Sb. č. 5/1998  
Island 28.12.2000 11/2001 Sb. m. s.   

Itálie 26.6.1984 17/1985 Sb. 

č. 4-5/1987 
č. 12/1997 
č. 4-5/1999 
č. 1/1/2003 

 

Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb. 
č. 1/1995 
č. 4/1995  

Japonsko 25.11.1978 46/ 1979 Sb. č. 5/1980  
Jihoafrická 
republika 3.12.1997 7/1998 Sb. č. 3/1999  

Jordánsko 7.11.2007 88/2007 Sb. m. s.   



   

Smluvní stát Platnost ode dne Sbírka zákonů, sbírka  
mezinárodních smluv 

Finanční 

zpravodaj 
Poznámka 

SFRJ(bývalá 
Jugoslávie) 17.4.1983 99/1983 Sb. 

č. 3-4/1984 
č. 5/1994 

platí jen pro Bosnu 
a Hercegovinu, a to jen 
do doby, než se začne 
provádět smlouva 
s Bosnou a Hercegovinou 

Kanada 28.5.2002 83/2002 Sb. m. s. č. 11-12/2002  
Kazachstán 29.10.1999 3/2000 Sb. m. s. č. 4-5/2000  
KLDR 6.12.2005 3/2006 Sb. m. s.   
Korejská  
republika 3.3.1995 124/1995 Sb. č. 10/1995  

Kuvajt 3.3.2004 48/2004 Sb. m. s.   
Kypr 30.12.1980 30/1981 Sb. č. 3/1982  
Libanon 24.1.2000 30/ 2000 Sb. m. s.   

Litva 8.8.1995 230/1995 Sb. 
č. 12/2/1995 
č. 12/1997  

Lotyšsko 22.5.1995 170/1995 Sb. 
č. 9/1995 
č. 5/1996  

Lucembursko 30.12.1992 79/1993 Sb. č. 10-11/1993  

Maďarsko 27.12.1994 22/1995 Sb. 
č. 1/1995 
č. 2/1995  

Makedonie 17.6.2002 88/2002 Sb. m. s. č. 9-10/2002  
Malajsie 9.3.1998 71/1998 Sb. č. 4-5/1999  
Malta 6.6.1997 164/1997 Sb. č. 11/1997  
Maroko 18.7.2006 83/2006 Sb. m. s. č. 1/2/2007  

Mexiko 27.12.2002 7/2003 Sb. m. s. 
č. 2-3/2004 
č. 8-9/2007  

Moldávie 26.4.2000 88/2000 Sb. m. s.   
Mongolsko 22.6.1998 18/1999 Sb. č. 2/1999  

Německo 17.11.1983 18/1984 Sb. 
č 3-4/1984 
č. 7-8/2004  

Nigérie 2.12.1990 339/1991 Sb.  
redakční oprava 
č. 371/1999 Sb. 

Nizozemí 5.11.1974 138/1974 Sb. 

č. 5/1980 
č. 9/1997 
č. 1/1998 
č. 7-8/1999 

Protokol  
č. 112/1997 Sb. 

Norsko 9.9.2005 121/2005 Sb. m. s. č. 12/1/2005  
Nový Zéland 29.8.2008 75/2008 Sb. m. s.  účinnost od 1.1.2009 
Polsko 20.12.1993 31/1994 Sb. č. 2/1996  
Portugalsko 1.10.1997 275/1997 Sb. č. 3/1999  

Rakousko 22.3.2007 31/2007 Sb. m. s. č. 6-7/2007 
účinnost od 1.1.2008, 
redakční oprava 
č. 39/2007 Sb. m. s. 

Rumunsko 11.8.1994 180/1994 Sb. č. 12-1/1994  



   

Smluvní stát Platnost ode dne Sbírka zákonů, sbírka  
mezinárodních smluv 

Finanční 

zpravodaj 
Poznámka 

Rusko 18.7.1997 278/1997 Sb. 
č. 12/1998 
č. 1/2/1999  

Řecko 23.5.1989 98/1989 Sb. č. 11-12/1989  
Singapur 21.8.1998 224/1998 Sb. č. 1/2/1999  
Slovensko 14.7.2003 100/2003 Sb. m. s. č. 7-8/2003  
Slovinsko 28.4.1998 214/1998 Sb. č. 10/1998  
Spojené arabské 
emiráty 9.8.1997 276/1997 Sb.  

Sdělení č. 122/2004 
Sb. m. s. 

Spojené státy 
americké 23.12.1993 32/1994 Sb. 

č. 11/1994 
č. 3/1996 

redakční oprava 
č. 370/1999 Sb. 

Srbsko a Černá  
Hora 27.6.2005 88/2005 Sb. m. s. 

č. 10/1/2005 
č. 8-9/2007  

Srí Lanka 19.6.1979 132/1979 Sb. č. 5/1980  
Španělsko 5.6.1981 23/1982 Sb. č. 3/1982  

Švédsko 8.10.1980 9/1981 Sb. 
č. 1/1981 
č. 2/1998  

Švýcarsko 23.10.1996 281/1996 Sb. 
č. 12/1996 
č. 4/2/2005 

redakční oprava 
č. 5/1997 Sb. 

Tádžikistán 19.10.2007 89/2007 Sb. m. s.   
Thajsko 14.8.1995 229/1995 Sb. č. 1/1998  
Tunis 25.10.1991 419/1992 Sb. č. 10/1995  
Turecko 16.12.2003 19/2004 Sb. m. s. č. 4-5/2004  

Ukrajina 20.4.1999 103/1999 Sb. č. 3/2000 
redakční oprava 
FZ č. 4-5/2000 

Uzbekistán 15.1.2001 28/2001 Sb. m. s. č. 6/2001  
Velká Británie 
a Severní Irsko 20.12.1991 89/1992 Sb. 

č. 6/1992 
č. 12/1996 

redakční oprava 
č. 37/1992 Sb. 

Venezuela 12.11.1997 6/1998 Sb. č. 4-5/1999  
Vietnam 3.2.1998 108/1998 Sb. č. 6/1998  
Zdroj: RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009. s. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha 2 - Struktura smlouvy o zamezení dvojího zdanění podle vzoru OECD 

Článek č. Obsah článku smlouvy 
1 Osoby, na které se smlouva vztahuje Persons covered 
2 Daně, na které se smlouva vztahuje Taxes Covered 
3 Definice General Definitions 
4 Rezident Resident 
5 Stálá provozovna Permanent Establishment 
6 Příjmy z nemovitého majetku Income from Immovable Property 
7 Zisky podniků Business Profits 

Shipping, Inland Waterways 8 Mezinárodní doprava Transport and Air Transport 
9 Sdružené podniky Associated Enterprises 
10 Dividenda Dividends 
11 Úroky Interest 
12 Licenční poplatky Royalties 
13 Zisky ze zcizení majetku Capital Gains 
14 Příjmy se zaměstnání Employment Income 
15 Tantiémy Directors‘ Fees 
16 Umělci a sportovci Artistes and Sportsmen 
17 Penze Pensions 
18 Veřejné funkce Government Services 
19 Studenti Students 
20 Jiné příjmy Other Income 
21 Majetek Capital 

Zamezení dvojího zdanění  
- metoda vynětí - Exemption Metod 22 
- metoda zápočtu - Credit Method 

23 Zákaz diskriminace Non-discrimination 
24 Řešení případů cestou dohody Mutual Agreement Procedure 
25 Výměna informací Exchange of Information 
26 Pomoc při výběru daní Assistance in the Collection of Taxes 

27 Diplomaté konzulární úředníci Members of Diplomatic Missions and 
Consular Posts 

28 Územní působnost Territorial Extension 
29 Vstup smlouvy v platnost Entry into Force 
30 Podmínky výpovědi smlouvy Termination 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. a kol. Daňová teorie. 2008. s. 231 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha 3 - Struktura smlouvy o zamezení dvojího zdanění podle vzoru OSN 

Článek č. Obsah článku smlouvy 
1 Osoby, na které se smlouva vztahuje Persons Scope 
2 Daně, na které se smlouva vztahuje Taxes Covered 
3 Všeobecné Definice General Definitions 
4 Rezident Resident 
5 Stálá provozovna Permanent Establishment 
6 Příjmy z nemovitého majetku Income from Immovable Property 
7 Zisky podniků Business Profits 

Shipping, Inland Waterways 8 Mezinárodní doprava Transport and Air Transport 
9 Sdružené podniky Associated Enterprises 
10 Dividenda Dividends 
11 Úroky Interest 
12 Licenční poplatky Royalties 
13 Zisky ze zcizení majetku Capital Gains 
14 Nezávislá povolání Independent Personal Services 
15 Závislá činnost Dependent Personal Services 
16 Tantiémy Directors‘ Fees 
17 Umělci a sportovci Artistes and Sportsmen 
18 Penze Pensions 
19 Veřejné funkce Government Services 
20 Studenti Students 
21 Ostatní příjmy Other Income 
22 Majetek Capital 

- metoda vynětí - Exemption Metod 23 - metoda zápočtu - Credit Method 
24 Zákaz diskriminace Non-discrimination 
25 Řešení případů dohodou Mutual Agreement Procedure 
26 Pomoc při výběru daní Assistance in the Collection of Taxes 

27 Členové diplomatických a konzulárních 
úřadů 

Members of Diplomatic Missions and 
Consular Posts 

28 Vstup smlouvy v platnost Entry into Force 
29 Výpověď Termination 

Zdroj: NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2008  

s. 139 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha 4 - Orientační přehled o sazbách daně u dividend 

Smluvní stát 
 

Článek 
smlouvy 

Základní 
sazba (%) 

Snížená 
sazba (%) 

Poznámka 
(výše majet. podílu nutná pro uplatnění sníž. sazby) 

Albánie 10 15 5 25% podíl 
Austrálie 10 15 5 20% podíl 
Ázerbájdžán 10 8   
Belgie 10 15 5 25% podíl 
Bělorusko 10 10   
Brazílie 10 15   
Bulharsko 10 10   
Čína 10 10   
Dánsko 10 15   
Egypt 10 15 5 25% podíl 
Estonsko 10 15 5 25% podíl 
Etiopie 10 10  účinnost od 1.1.2009 
Filipíny 10 15 10 10% podíl 
Finsko 10 15 5 25% podíl 
Francie 10 10 0 25% podíl 
Gruzie 10 10 5 25% podíl 
Chorvatsko 10 5   
Indie 10 10   
Indonésie 10 15 10 20% podíl 
Irsko 10 15 5 25% podíl 
Island 10 15 5 25% podíl 
Itálie 10 15   
Izrael 10 15 5 15% podíl 
Japonsko 10 15 10 25% podíl 
Jihoafrická republika 10 15 5 25% podíl 
Jordánsko 10 10   
SFRJ (bývalá Jugoslávie) 10 15 5 25% podíl 
Kanada 10 15 5 10% podíl 
Kazachstán 10 10   
KLDR 10 10   
Korejská republika 10 10 5 25% podíl 
Kuvajt 10 5 0 25% podíl nebo vládní instituce 
Kypr 10 10   
Libanon 10 5   
Litva 10 15 5 25% podíl 
Lotyšsko 10 15 5 25% podíl 
Lucembursko 10 15 5 25% podíl 
Maďarsko 10 15 5 25% podíl 
Makedonie 10 15 5 25% podíl 
Malajsie 10 10   
Malta 10 5   
Maroko 10 10 5 zdaněný zisk stálé provozovny 
Mexiko 10 10   
Moldávie 10 15 5 25% podíl 
Mongolsko 10 10   
Nigérie 10 15 12,5 10% podíl 
Nizozemí 10 10 0 25% podíl 



   

Smluvní stát 
 

Článek 
smlouvy 

Základní 
sazba (%) 

Snížená 
sazba (%) 

Poznámka 
(výše majet. podílu nutná pro uplatnění sníž. sazby) 

Norsko 10 15 0  
Nový Zéland 10 15  účinnost od 1.1.2009 
Polsko 10 10 5 20% podíl 
Portugalsko 10 15 10 25% podíl po dobu 2 let před výplatou 
Rakousko 10 10 0 10% podíl 
Rumunsko 10 10   
Rusko 10 10   
Řecko 10 15  odkaz na sazbu daně platnou v ČR 
Singapur 10 5   
Slovensko 10 15 5 10% podíl 
Slovinsko 10 15 5 25% podíl 
Spojené arabské emiráty 10 5 0 25% podíl 
Spojené státy americké 10 15 5 10% podíl 
Spolková republika Německo 10 15 5 25% podíl 
Srbsko a Černá Hora 10 10   
Srí Lanka 10 15   
Španělsko 10 15 5 25% podíl 
Švédsko 10 10 0 25% podíl 
Švýcarsko 10 15 5 25% podíl 
Tádžikistán 10 5   
Thajsko 10 10   
Tunis 10 15 10 25% podíl 
Turecko 10 10   
Ukrajina 10 15 5 25% podíl 
Uzbekistán 10 10   
Velká Británie a Severní Irsko 10 15 5 25% podíl 
Venezuela 10 10 5 15% podíl 
Vietnam 10 10   
Zdroj: RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009. s. 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha 5 - Orientační přehled o sazbách daně u úroků 

 
Smluvní stát 

Článek 
smlouvy 

Sazba 
daně (%) 

 
Poznámka 

Albánie 11 5  
Austrálie 11 10  

Ázerbájdžán 11 10/5 
5% z úroků z bankovních 
úvěrů, osvobozeny úroky 
z vládních úvěrů 

Belgie 11 10  
Bělorusko 11 5  

Brazílie 11 10/15 
10% z úroků z bankovních 
úvěrů se splatností nad 10 let 

Bulharsko 11 10  
Čína 11 10  
Dánsko 11 0  
Egypt 11 15  
Estonsko 11 10  
Etiopie 11 10 účinnost od 1.1.2009 
Filipíny 11 10  
Finsko 11 0  
Francie 11 0  

Gruzie 11 8 

osvobozeny úroky z vládních 
úvěrů a úroky vyplácené 
v souvislosti s prodejem 
zařízení na úvěr 

Chorvatsko 11 0  
Indie 11 10  
Indonésie 11 12,5  
Irsko 11 0  
Island 11 0  
Itálie 11 0  
Izrael 11 10  
Japonsko 11 10  
Jihoafrická republika 11 0  
Jordánsko 11 10 osvobozeny úroky z vládních úvěrů 
SFRJ (bývalá Jugoslávie) 11 0  
Kanada 11 10  
Kazachstán 11 10  
KLDR 11 10  
Korejská republika 11 10  
Kuvajt 11 0  
Kypr 11 10  
Libanon 11 0  
Litva 11 10  
Lotyšsko 11 10  
Lucembursko 11 0  
Maďarsko 11 0  
Makedonie 11 0  
Malajsie 11 12  



   

 
Smluvní stát 

Článek 
smlouvy 

Sazba 
daně (%) 

 
Poznámka 

Malta 11 0  

Maroko 11 10 
osvobozeny úroky z úvěrů 
poskytnutých nebo ručených vládou 

Mexiko 11 10  
Moldávie 11 5  
Mongolsko 11 10  
Nigérie 11 15  
Nizozemí 11 0  
Norsko 11 0  

Nový Zéland 11 10 
účinnost od 1.1.2009, 
osvobozeny úroky z úvěrů 
poskytnutých nebo ručených vládou 

Polsko 11 10  
Portugalsko 11 10  
Rakousko 11 0  
Rumunsko 11 7  
Rusko 11 0  
Řecko 11 10  
Singapur 11 0  
Slovensko 11 0  
Slovinsko 11 5  
Spojené arabské emiráty 11 0  
Spojené státy americké 11 0  
Spolková republika Německo 11 0  
Srbsko a Černá Hora 11 10  
Srí Lanka 10 10  
Španělsko 11 0  
Švédsko 11 0  
Švýcarsko 11 0  

Tádžikistán 11 7 

osvobozeny úroky vyplácené 
v souvislosti s prodejem zařízení 
na úvěr, úroky z vládních úvěrů a 
úroky z úvěrů poskytnutých nebo 
ručených vládou 

Thajsko 11 10  
Tunis 11 12  
Turecko 11 10  
Ukrajina 11 5  
Uzbekistán 11 5  
Velká Británie a Severní Irsko 11 0  
Venezuela 11 10  
Vietnam 11 10  
Zdroj: RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009. s. 167 

 

 

  



   

Příloha 6 - Orientační přehled o sazbách daně u licenčních poplatků 

Smluvní stát Článek 
smlouvy 

Průmyslová 
práva (%) 

Kulturní 
práva (%) Poznámka 

Albánie 12 10 10  
Austrálie 12 10 10  
Ázerbájdžán 12 10 10  
Belgie 12 5 10  
Bělorusko 12 10 10  

Brazílie 12 25/15 15 
15% u všech, 
tedy i ochranných známek 

Bulharsko 12 10 10  
Čína 12 10 10  
Dánsko 12 5 0  
Egypt 12 15 15  
Estonsko 12 10 10  
Etiopie 12 10 10 účinnost od 1.1. 2009 

Filipíny 12 10 10/15 
15% u filmů, rozhlasového a 
TV vysílání 

Finsko 12 1/5/10 0 

1% finanční pronájem 
5% operativní pronájem 
10% know-how, patenty 
ochranné známky 

Francie 12 5/10 0 
účinnost od 1.1.2006 
5% pronájem zařízení 

Gruzie 12 5/10 0  
Chorvatsko 12 10 10  
Indie 12 10 10 včetně technických služeb 
Indonésie 12 12,5 12,5  

Irsko 12 10 10 
nevztahuje se na pronájem 
zařízení 

Island 12 10 10  
Itálie 12 5 0  
Izrael 12 5 5  
Japonsko 12 10 0  
Jihoafrická republika 12 10 10  
Jordánsko 12 10 10  
SFRJ (bývalá Jugoslávie) 12 10 10  
Kanada 12 10 10  
Kazachstán 12 10 10  
KLDR 12 10 10  
Korejská republika 12 10 0  
Kuvajt 12 10 10  
Kypr 12 5 0  
Libanon 12 5/10 10 5% pronájem zařízení 
Litva 12 10 10  
Lotyšsko 12 10 10  
Lucembursko 12 10 0  
Maďarsko 12 10 10  



   

Smluvní stát Článek 
smlouvy 

Průmyslová 
práva (%) 

Kulturní 
práva (%) Poznámka 

Makedonie 12 10 10  

Malajsie 12 12 12 
Článek 13 - Technické služby 
sazba 10% 

Malta 12 5 5  
Maroko 12 10 10  
Mexiko 12 10 10  
Moldávie 12 10 10  
Mongolsko 12 10 10  

Nigérie 11 15 15 
ve smlouvě 10%, oprava 
sazby Sdělení č. 371/1998 

Nizozemí 12 5 5  
Norsko 12 5/10 0 5% pronájem zařízení 
Nový Zéland 12 10 10 účinnost od 1.1.2009 
Polsko 12 5 5  
Portugalsko 12 10 10  
Rakousko 12 5 5 účinnost od 1.1.2008 
Rumunsko 12 10 10  
Rusko 12 10 10  
Řecko 12 10 0  
Singapur 12 10 10  
Slovensko 12 10 0  
Slovinsko 12 10 10  
Spojené arabské emiráty 12 10 10  
Spojené státy americké 12 10 0  
Spolková republika Německo 12 5 5  
Srbsko a Černá Hora 12 10 5  
Srí Lanka 9 10 0  
Španělsko 12 5 0  
Švédsko 12 5 0  
Švýcarsko 12 5 5 ve smlouvě 10%, viz Protokol 
Tádžikistán 12 10 10  
Thajsko 12 10/15 5 10% patenty a ochranné známky 
Tunis 12 15 5 rovněž technická pomoc 
Turecko 12 10 10  
Ukrajina 12 10 10  
Uzbekistán 12 10 10  
Velká Británie a Severní Irsko 12 10 0  
Venezuela 12 12 12 rovněž technická pomoc 
Vietnam 12 10 10  
Zdroj: RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009. s. 153 

 

 

 

 



   

Příloha 7 - Oznámení plátce daně o dani vybírané srážkou 

 



   

 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, www.mfcr.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha 8 - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

 



   

 



   

 



   

 
Zdroj: Ministerstvo financí, www.mfcr.cz  



   

Příloha 9 - Potvrzení o sražení daně 

 

 

 

 



   

 



   

Příloha 10 - Potvrzení o daňovém domicilu 

 
 

 



   

Příloha 11 - Závěrečný protokol k SZDZ se Švýcarskem 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, www.mfcr.cz  

 



   

Příloha 12 - Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 

 



   

 
Zdroj: Ministerstvo financí, www.mfcr.cz  



   

Příloha 13 - Potvrzení o zajištění daně sražené plátcem 

 



   

 
 



   

Příloha 14 - Daňové přiznání pana Suchého – poplatníka ze smluvního státu, který je daňovým 

nerezidentem ČR - s uplatněním optimalizace 

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 


