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Abstrakt 
 

Cílem této diplomové práce je optimalizovat koncern z pohledu daní. Modelové situace mají 

poukázat na dosažení daňové optimalizace přesunem podnikání do daňových rájů. 

Diplomová práce se zabýva především rozdílnym zdaněním koncernu v daňových rájích. 

Výsledkem práce bude návrh a doporučení pro založení společnosti v daňovém ráji. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to optimize the concern in terms of taxes. Model situations 

should point to tax optimization by moving business to tax havens. Diploma thesis deals 

particularly different taxation of concern in tax havens. The result of the work will be         

a proposal and recommendations for the establishment of a company in a tax haven. 
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ÚVOD 

 
Dane predstavujú nevyhnutnú časť našej spoločnosti. Avšak celé ľudské spoločenstvo má 

k nim veľmi negatívny vzťah. V dnešnej dobe, pri aktuálnej ekonomickej situácií a pri 

častých zmenách v legislatíve, sa mnoho daňových subjektov zamýšľa nad otázkami 

daňového plánovania svojho podnikania. Fenoménom dnešnej doby sa, čím ďalej tým viac, 

stáva daňová optimalizácia, pretože nikto nechce platiť viac ako je nutné. S odporom platiť 

dane taktiež súvisí i neprehľadná a často menená právna úprava. Tá, bohužiaľ, neprispieva 

k transparentnému prostrediu, v ktorom by bolo možné efektívne pracovať pri výbere daní. 

Daňová optimalizácia je legálny proces, ktorým sa subjekty snažia maximalizovať svoj zisk 

a minimalizovať náklady. Nízke dane spoločnosti zabezpečujú viac voľných prostriedkov, 

ktoré môžu ďalej výhodne investovať. Možností, ako v dnešnej dobe optimalizovať daň     

z príjmov,  je  mnoho.  Spoločnosti  najviac  využívajú  rôzne  daňové  odpočty,  zľavy      

a oslobodenie od zdanenia. V rámci súčasného stupňa otvorenosti celosvetového trhu, 

niektoré spoločnosti, k dosiahnutiu ešte väčších výhod, presúvajú svoje sídla do daňovo 

zvýhodnených krajín, nazývaných daňové raje. K takémuto kroku pristupuje viac a viac 

daňových subjektov. V ponuke majú desiatky destinácií, ktoré sa vyznačujú nízkymi, či 

nebodaj nulovými daňami z príjmu. Jednotlivé daňové subjekty však musia tento krok dobre 

zvážiť. Dané daňové raje ponúkajú rozličné daňové pravidlá i daňové výhody. Spoločnosť 

tak môže v rôznych daňových rajoch vykazovať rozličnú daň z príjmov. Daňové raje však 

nie sú využívané iba za účelom daňovej optimalizácie. Ich význam môže spočívať i v iných 

výhodách ako sú ochrana majetku, anonymita, právna regulácia a iné. Je potrebné si 

uvedomiť, že, ak spoločnosť chce využívať daňovú optimalizáciu prostredníctvom 

daňových rajov, je nutné poznať zákony a predpisy daných krajín. 

Väčšina ľudí vníma daňové raje ako negatívnu vec. Často bývajú spojované s daňovými 

podvodmi. Avšak nie je správne si myslieť, že všetky daňové subjekty využívajúce služby 

daňových rajov sú automaticky daňovými podvodníkmi. 

V diplomovej práci bude predstavená jedna z foriem daňovej optimalizácie, a to daňová 

optimalizácia prostredníctvom daňových rajov. Daňové raje sú veľmi často kritizované, 

avšak pre jednotlivé spoločnosti ponúkajú stále výhodné podmienky. I keď v súčasnosti 

počet českých podnikateľov, ktorí využívajú daňové raje klesá, o daňové raje majú neustále 

záujem tisícky podnikateľov z celého sveta. 
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1 CIEĽ A METODIKA PRÁCE 

 
Cieľom diplomovej práce je optimalizácia koncernu z pohľadu daní prostredníctvom 

využitia daňových rajov po celom svete. Avšak je nereálne, aby obsahom diplomovej práce 

boli všetky daňové raje a všetky možnosti optimalizácie. Z toho dôvodu táto diplomová 

práca je zameraná len na analýzu vybraných daňových rajov a optimalizáciu zdanenia, ktorá 

sa vzťahuje na daň z príjmov právnických osôb. 

V teoretickej časti diplomovej práce budú vymedzené najdôležitejšie pojmy, ktoré sa týkajú 

oblasti koncernu, ale taktiež i oblasti daňových rajov. V prípade oblasti koncernu sa bude 

jednať o definíciu podnikateľských zoskupení a pojmov s nimi súvisiacich. Jednou z foriem 

podnikateľských zoskupení je i koncern, ktorý bude bližšie priblížený. Ďalej budú 

špecifikované formy koncernu a koncernové ciele. Obsahom teoretickej časti sú z väčšej 

miery daňové raje. V jednotlivých podkapitolách je charakterizovaná definícia daňových 

rajov a ich história. Daňové raje sú z viacerých hľadísk rozdelené do jednotlivých skupín, 

napríklad rozdelenie podľa miery zdanenia, resp. nezdanenia alebo podľa zemepisnej 

príslušnosti. Podľa indexu Tax Haven Index bol zostavený rebríček 10 najväčších daňových 

rajov. Následne je predstavené využite daňových rajov, dôvody podnikateľov pre využívanie 

daňových rajov a kritéria pre výber jednotlivých daňových rajov. Daňové raje budú 

rozdelené do dvoch skupín, a to offshore a onshore oblasti, ktoré budú charakterizované. Pri 

offshore oblastiach bude priblížená podstata ich fungovania, charakteristika offshore oblastí, 

výhody a prínosy offshore oblastí, ale i riziká a náklady. Ďalším znakom daňových rajov 

budú jednotlivé druhy daňových zvýhodnení, ktoré dané daňové raje ponúkajú. Na druhej 

strane, teoretická časť taktiež predstavuje opatrenia, ktorými sa bojuje proti daňovým rajom 

a s nimi spojovanými daňovými únikmi. Typickými sú Organizácia pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (OECD) a Finančný akčný výbor proti praniu špinavých peňazí (FATF). 

OECD zahŕňa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, Dohodu o automatickej výmene 

informácií v daňovej oblasti a Akčný plán BEPS. Diplomová práca charakterizuje i pojmy, 

ktoré sú často spájané s daňovými rajmi. Tými pojmami sú daňová optimalizácia, daňový 

únik, daňová koordinácia, konkurencia a harmonizácia. V závere kapitoly sú pojednávané 

daňové raje v súčasnosti. Konkrétne ich vývoj za posledných 10 rokov a počet českých 

spoločností, ktoré využívajú daňové raje. 
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V praktickej časti diplomovej práce budú analyzované vybrané daňové raje. Prvá 

podkapitola pojednáva o daňových rajoch, ktoré sa nachádzajú mimo Európsku úniu. 

Priblížená bude ich charakteristika, zdanenie, podmienky pre založenie spoločnosti v danej 

zemi a aké má výhody, či nevýhody založenie spoločnosti v danom daňovom raji. Pomocou 

komparatívnej metódy budú tieto daňové raje porovnané. Druhá podkapitola sa venuje 

daňovým rajom, ktoré ležia na území Európy. Taktiež budú v krátkosti predstavené a ďalej 

charakterizované výhody alebo nevýhody založenia spoločnosti v jednotlivých krajinách.   

I európske daňové raje budú porovnané medzi sebou. 

Praktická časť obsahuje i modelové situácie materskej spoločnosti, ktorá chce expandovať 

na zahraničné trhy, a tak zakladá dcérske spoločnosti v jednotlivých daňových rajoch aby 

optimalizovala svoju daňovú povinnosť. 

Na záver diplomovej práce sú navrhnuté riešenia, ktoré sa týkajú založenia dcérskej 

spoločnosti v daňových rajoch. Spoločnosti sú prostredníctvom komparatívnej metódy 

porovnané najmä z pohľadu výšky daňovej povinnosti a úspore na dani v jednotlivých 

krajinách. Obsahom sú i odporúčania pre spoločnosť týkajúce sa konkrétnych krajín. 

Diplomová práca má 2 prílohy. Príloha č. 1 obsahuje prehľad dohôd Českej republiky 

o výmene informácií v daňových záležitostiach. Príloha č. 2 poskytuje prehľad o zmluvách 

o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Českou republikou a ostatnými krajinami. 



14 

 

 

2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

 
Teoretická časť diplomovej práce na základe odbornej literatúry vymedzuje dôležité pojmy 

týkajúce sa tém koncern a daňový raj. Prvá časť sa zaoberá obecným prestavením koncernu, 

ako jedného z foriem podnikateľských zoskupení, a jeho formy a ciele. Druhá časť práce sa 

venuje daňovým rajom. Konkrétne ide o definíciu, históriu, rozdelenie a využitie daňových 

rajov. Ďalej taktiež dôvody využitia daňových rajov a kritéria pre správny výber daňového 

raju. V závere teoretickej časti je charakterizované kto a ako bojuje proti daňovým rajom   

a bližšie sú prestavené pojmy, ktoré sú úzko späté s daňovými rajmi. 

 

2.1 Podnikateľské zoskupenia 

 
V Českej republike bolo od 1. januára 2001 zavedené tzv. koncernové právo. Stalo sa tak 

vďaka novele obchodného zákonníka pod č. 370/2000 Sb. Ide o komplexné právne normy, 

ktoré upravujú vzťahy, ktoré vznikajú prepojovaním a koordináciou činností podnikateľov. 

Cieľom týchto noriem je chrániť osoby patriacich do koncernu, ich spoločníkov, veriteľov. 

Vytvárajú podmienky pre efektívne fungovanie koncernu (1). 

Obchodný zákonník obsahuje väčšinovú časť koncernového práva. Novela definovala 

základné princípy koncernového práva. Dané princípy dovtedy neboli definované v českom 

právnom poriadku. Súčasťou novely bolo aj definovanie nových pojmov, ako sú napríklad 

podnikateľské zoskupenie, ovládanie, jednotné riadenie a koncern (1). 

Existuje množstvo dôvodov prečo vznikajú podnikateľské zoskupenia. Väčšinou ide 

o dôvody ekonomického charakteru. Ako sú napríklad znižovanie nákladov, 

konkurencieschopnosť, posilnenie postavenia na trhu, minimalizácia či rozloženie rizika. 

Medzi ďalšie dôvody patria využívanie daňových výhod, expanzia na nové trhy. So vznikom 

podnikateľských zoskupení sú spojené aj určité nevýhody. Znižovaním počtu súťažiacich na 

trhu sa deformuje konkurenčné prostredie. Vznikom podnikateľských zoskupení sa narušuje 

rovnosť právneho postavenia účastníkov (2). 

Podnikateľské zoskupenie charakterizujú nasledovné znaky: 
 

• účelom je posilnenie hospodárskeho postavenia skupiny, avšak nevzniká nová 

právnická osoba, zoskupenie nemá právnu subjektivitu, 
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• jednotliví účastníci zoskupenia sú právne samostatní, majú znaky právnických osôb, 

to znamená že majú právnu subjektivitu, 

• spolupráca a kooperácia zoskupenia nie je založená na zásade rovnosti a autonómie 

vôle účastníkov. Účastníci sú závislí na osobe, ktorá zoskupenie ovláda. Ovládané 

osoby zoskupenia musia prispôsobiť svoje záujmy záujme zoskupenia. Tým pádom 

strácajú svoju samostatnosť pri rozhodovaní o svojej podnikateľskej činnosti (3). 

Základným znakom podnikateľských zoskupení je právna samostatnosť. S ňou je taktiež 

spojená majetková autonómia jednotlivých členov zoskupenia. Podnikateľské zoskupenie 

tvorí väčšinou jednotný ekonomický celok, ktorý je zostavený z právne samostatných 

subjektov. Dané subjekty sa pohybujú na trhu podľa stratégie, ktorá je určovaná subjektom 

stojacim v čele podnikateľského zoskupenia. Jednotné riadenie podnikateľského zoskupenia 

je v praxi veľmi časté a označuje sa ako koncern. Aby bol daný koncernový cieľ dosiahnutý 

je potrebné jednotné chovanie a riadenie, tzn. ovládanie koncernu vrátane všetkých jeho 

členov (4). 

Ovládanie 
 

Ovládanie je jedným z hlavných znakov podnikateľského zoskupenia. Ovládanie umožňuje 

vytvoriť jednotne riadený celok zo subjektov, ktoré nemajú právnu subjektivitu. Dané 

subjekty sú buď ovládajúcimi osobami alebo ovládanými osobami. Ovládanie je jednou     

z hlavných podmienok vzniku koncernu (5). Definície ovládajúcich a ovládaných osôb 

môžeme nájsť v zákone o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Paragraf 74 zákona        

o obchodních korporacích hovorí: „Ovládajíci osobou je osoba, která může v obchodní 

korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodujíci vliv. Ovládanou osobou je obchodní 

korporace ovládaná ovládající osobou.“ (6). 

Ovládajúca osoba (§75 ZoOK) je vždy: 
 

• osoba, ktorá má menovať alebo naopak odvolávať osoby, ktoré sú členmi 

štatutárneho orgánu alebo členmi kontrolného orgánu obchodnej korporácie, ktorej 

je ovládajúca osoba spoločníkom, alebo môže toto menovanie a odvolanie presadiť, 

• osoba, ktorá disponuje s minimálnym podielom 40% na hlasovacích právach 

všetkých hlasov, ledaže rovnakým alebo vyšším podielom disponuje iná osoba alebo 

iné osoby jednajúce v zhode, 
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• osoby jednajúce v zhode, ktoré spoločne disponujú podielom na hlasovacích právach 

predstavujúcich aspoň 40% všetkých hlasov v obchodnej korporácií, sú osobami 

ovládajúcimi, ledaže rovnakým alebo vyšším podielom disponuje iná osoba alebo 

iné osoby jednajúce v zhode, 

• osoba, ktorá sama alebo spoločne s osobami jednajúcimi s ňou v zhode získa podiel 

na hlasovacích právach, ktorý predstavuje aspoň 30% všetkých hlasov v obchodnej 

korporácií a tento podiel predstavoval na posledných 3 po sebe idúcich jednaniach 

najvyššieho orgánu tejto osoby viac ako polovicu hlasovacích práv prítomných osôb 

(6). 

Existuje aj iná definícia ovládajúcej a ovládanej osoby, a to osoba riadiaca a riadená. 

Riadená osoba je obchodná korporácia, ktorá je podrobená jednotnému riadeniu. Osoba, 

ktorá jednotne riadi podnikateľské zoskupenia je osobou riadiacou. Riadiaca osoba môže 

byť obchodná korporácia alebo iná právnická osoba, ale taktiež sa ňou môže stať fyzická 

osoba. Na druhej strane, riadenou osobou môže byť len obchodná korporácia (5). 

Všetky podnikateľské zoskupenia sú založené na ovládaní. Líšia sa len v právnej 

skutočnosti. Rozlišujeme tri typy podnikateľských zoskupení: 

• podnikateľské zoskupenie, ktoré nie je spojené so vznikom koncernu, chýba prvok 

jednotného riadenia, 

• koncern – v podobe faktického alebo zmluvného koncernu, 

• zmluvný koncern, ktorý vzniká na základe ovládajúcej zmluvy už v existujúcom 

faktickom koncerne alebo medzi samostatnými subjektami (3). 

Vyššie uvedené rozdelenie je znázornené na nasledujúcom obrázku: 
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Obrázok č. 1: Koncern (Zdroj: 3) 

 

 

 

2.2 Koncern 

 
Koncern, nazývaný taktiež holding, je jednou z foriem podnikateľských zoskupení. Pojem 

koncern vychádza z nemeckej terminológie, pojem holding naopak vychádza z anglickej 

terminológie. Existuje nespočetné množstvo definícií koncernu. V podstate ide o združenie 

právne samostatných podnikov, ktoré podliehajú jednotnému vedeniu. Koncern nemá 

právnu subjektivitu. K združeniu dochádza na základe zmluvy alebo na základe kapitálovej 

účasti (7). 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v paragrafe č. 79 definuje koncern 

nasledovne: „Jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen „řízená 

osoba“) jinou osobou nebo osobami (dále jen „řídící osoba“) tvoří s řídící osobou 

koncern.“ (6). 

Pokiaľ má byť podnikateľské zoskupenie koncernom, musí byť daný: 
 

• spoločný koncernový záujem, ktorý je 

• presadzovaný jednotnou politikou koncernu, ktorej súčasťou je aj 

ovládajúca zmluva 
uzavrená vo 

faktickom koncerne 

ovládajúca zmluva 
uzavrená medzi 
samostatnými 

subjektami 

 
faktický koncern 

 
zmluvný koncern 

 
bez vzniku koncernu 

 
so vznikom koncernu 

 
ovládanie 
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• koncepčné riadenie a koordinácia aspoň jednej z významných zložiek alebo činností 

podnikania koncernu (5). 

Koncern môže vzniknúť z viacerých dôvodov. Jedným z hlavných motívov vytvárania 

koncernu je obmedzovanie podnikateľského rizika. Vďaka majetkovej nezávislosti 

jednotlivých členov zoskupenia môže koncern obmedziť podnikateľské rizika na jednotlivé 

členy. Zároveň môže rozvíjať jednotnú obchodnú stratégiu. Za najvýznamnejšie dôvody 

možno pokladať ekonomické dôvody, ktoré sú spomenuté v kapitole č 2.1 Podnikateľské 

zoskupenia. Za základný definujúci znak koncernu je považované jednotné riadenie (2). 

Vymedzenie jednotného riadenia koncernu je veľmi dôležité. Aby sa efektívne využívalo 

jednotné riadenie musíme zvoliť: 

• vhodnú štruktúru majetku a vlastníkov (reinvestovanie zisku, rozvoj koncernu), 

• vhodnú organizačnú štruktúru, 

• vhodnú riadiacu štruktúru (kvalifikovaní manažéri), 

• zaistiť vysokú a efektívnu spoluprácu medzi zamestnancami, 

• zaistiť čo najväčší záujem pracovníkov na úspechu (podiel na zisku, zamestnanecké 

akcie, účasť na riadení spoločnosti) (8). 

 

2.2.1 Formy koncernu 

 
Podľa toho na  akom  princípe  sú  koncerny  zriaďované  sa  delia  na  zmluvný  koncern  

a faktický koncern. Ak je riadenie založené ovládajúcou zmluvou, ide o zmluvný koncern. 

Ak riadenie spočíva napríklad na väčšinovej či významnej majetkovej účasti na základnom 

kapitále inej spoločnosti, ide o faktický koncern (5). 

Ďalšie delenie koncernov vychádza z ich vnútorného usporiadania a z pozícií jednotlivých 

spoločností. Rozšírenejším typom koncernov je vertikálny koncern. V tomto koncerne je 

jedna alebo viac ovládaných spoločností pod jednotným riadením ovládajúcej spoločnosti. 

Vertikálny koncern zaisťuje koordináciu a ovládanie jednotlivých úrovní. Opakom 

vertikálneho koncernu je koncern horizontálny. Horizontálny koncern je zoskupenie osôb 

taktiež pod jednotným riadením ovládanej spoločnosti, ale bez vzájomného vzťahu 

závislosti (5). 
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U vertikálnych koncernov dochádza k prepojeniu rozdielnych výrobných úrovní, ktoré majú 

za cieľ zaistenie odbytu predchádzajúcich výrobných stupňov a zaistenie vysokej kvality. 

Organizačný princíp u horizontálneho koncernu spočíva v tom, že dochádza k prepojeniu 

rovnakých alebo podobných výrobcov, ktorí majú za cieľ dosiahnuť špecializáciu výroby 

veľkého množstva výrobkov, a taktiež lepšieho postavenia na trhu zvýšenou 

konkurencieschopnosťou. Existujú tiež zmiešané koncerny. Ide o podniky rôznych odvetví 

a rôznych výrobných a obchodných úrovní (5). 

Koncerny môžeme ďalej deliť na národné, ktoré sa riadia právnym poriadkom daného štátu 

a koncerny s medzinárodným prvkom. Tie sa následne delia podľa zoskupení združujúcich 

spoločností: 

• z rôznych krajín Európskeho spoločenstva, 

• z rôznych krajín mimo Európskeho spoločenstva, 

• z krajín Európskeho spoločenstva i krajín mimo Európskeho spoločenstva (5). 
 

Vyššie uvedené rozdelenie je dôležité pri rozhodovaní, ktorým právnym poriadkom sa bude 

daný koncern riadiť. Koncern v rámci Európskeho spoločenstva bude regulovaný právnou 

úpravou Európskeho spoločenstva. Koncern mimo rámec Európskeho spoločenstva bude 

regulovať právna úprava medzinárodného práva súkromného. U zmiešanej formy 

medzinárodného koncernu bude uplatnená kombinácia oboch uvedených práv (5). 

 

2.2.2 Koncernové ciele 

 
Jednotlivé subjekty, ako sú napríklad vlastníci, zamestnanci, štát, veritelia a iní, majú 

konkrétne ciele, ktoré vyplývajú z ich záujmu. Koncernové ciele sú totožné s cieľmi 

materskej spoločnosti. Dcérske spoločnosti majú za úlohu plniť tieto koncernové ciele, ale 

tiež svoje stanovené ciele. Koncerny majú veľké množstvo cieľov. Každý koncernový cieľ 

má rôzny časový horizont. Koncerny musia stanovené ciele neustále porovnávať s cieľmi 

konkurentov. Jedná sa  najmä  o odbytovú  a marketingovú  stratégiu,  investície,  výskum 

a vývoj a iné (8). 

Kľúčové ciele koncernov: 
 

• udržať a zlepšiť postavenie na trhoch, mať dobré teritoriálne rozmiestenie, 
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• usilovať sa o čo najväčšiu konkurencieschopnosť – v cenách, nákladoch, 

produktivite, v platobných a dodacích podmienkach, v servise a iných oblastiach, 

• mať čo najväčšie kapitálové využitie, ktoré podnik zhromažďuje vo svojom 

hmotnom a nehmotnom majetku, zásobách, pohľadávkach. Zníži tak potrebu nového 

kapitálu, ale takisto zníži aj vážene priemerné náklady na kapitál (WACC), 

• dosahovať vysokého zisku, byť rentabilný, likvidný a mať pozitívne cash-flow,       

s vynikajúcimi dopadmi na tržnú cenu akcií (8). 

 

2.3 Daňové raje 

 
Cieľom kapitoly daňové raje je vysvetliť, čo je daňový raj, ich históriu a využitie. Obsahom 

je i rozdelenie daňových rajov do niekoľkých skupín podľa rôznych kritérií a rebríček 

najväčších daňových rajov. Podľa určitých kritérií je i na podnikateľovi aby vybral vhodný 

daňový raj pre svoju podnikateľskú činnosť. 

 

2.3.1 História daňových rajov 

 
Rozvoj daňových rajov odštartoval koniec druhej svetovej vojny. Ekonomika začala rásť   

a spoločnostiam sa zvyšovali zisky. O tieto zisky ich pripravoval štát. Preto spoločnosti 

začali využívať zahraničné lokality, kde legislatíva kládla dôraz najmä na ochranu aktív 

jednotlivca a spoločnosti, minimálne zásahy úradov, maximálnu diskrétnosť a anonymitu. 

Daňovým rajom sa zavedenie nízkych daní naozaj vyplatilo. Aj keď ide o krajiny so 

zanedbateľnou rozlohou a nízkym počtom obyvateľov, vykazujú vysoké ekonomické 

výkony. Príkladom sú Bahamy, Bermudy, Cyprus a pod. (9). 

 

2.3.2 Definícia daňových rajov 

 
Jednotná definícia daňových rajov neexistuje. Každý človek si pod pojmom daňový raj 

predstaví niečo iné. Väčšina ľudí si ho predstaví ako ostrov, ako sú napr. Kajmanské ostrovy, 

Seychely a podobne. Skutočnosť je taká, že nie vždy sa musí jednať o krajinu ostrovného 

typu. Príkladom sú Švédsko alebo Holandsko, ktoré možno označiť za daňový raj pre 

holdingové spoločnosti (10). 
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Daňovým rajom môže byť štát alebo miesto v štáte s veľmi priaznivými daňovými 

podmienkami. Jednotlivé sadzby dane bývajú veľmi nízke, dokonca môžu klesnúť až na 

úroveň 0%. Avšak spoločnosti musia plniť svoju daňovú povinnosť v daňovom raji, t. j. 

úhrada paušálnych daní, bez ohľadu na výšku ich skutočných ziskov. Okrem daňových 

výhod, daňové raje ponúkajú výhody odlišného právneho prostredia. Ide najmä o nižšiu 

úroveň administratívneho a finančného zaťaženia pri zakladaní a riadení spoločnosti a nižšiu 

reguláciu niektorých podnikateľských činností. Spoločnosti taktiež majú možnosť zvoliť 

odlišné formy podnikania, ktoré nie sú v ich domácom prostredí možné. Významnou 

výhodou pre spoločnosti možno pokladať rýchlosť, akou sa spoločnosti zakladajú (11). 

Vo väčšine daňových rajov je dôležitou podmienkou pre získanie nižšej sadzby dane to, aby 

ekonomická aktivita daného štátu prebiehala mimo územie daňového raja. To znamená, že 

nízkymi sadzbami sú zaťažené príjmy, ktoré pochádzajú zo zahraničia. Podnikanie na území 

daňového raja býva často zakázané (11). 

Na nasledujúcom príklade je uvedená daná problematika s čo najviac odlišnosťami. 

Predpokladom pre ilustráciu bude český subjekt, ktorý sa rozhodne podnikať v zahraničí 

prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, konkrétne na Britských Panenských 

ostrovoch. Ide o podnikanie v oblasti internetových stávok. 

Tabuľka č. 1: Porovnanie založenia spoločností (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 11) 
 

Ukazovatele S.R.O. v ČR LTD. v BVI 

Akt založenia a zmeny notársky zápis súkromný zápis 

Doba pre založenie cca 4 týždne cca 2 dni 

Náklady na založenie cca 15 000 Kč cca 10 000 Kč 

Minimálny základný 

kapitál 
1 Kč 1 USD 

Minimálna výška vkladu 

spoločníka 
1 Kč 1 USD 

Výpis z registra trestov 

pre konateľa 
áno nie 

Obmedzenie pri 

zakladaní s 1 
spoločníkom 

 
nie 

 
nie 

 
Predmet činnosti 

podľa živnostenského listu 

(stávkové hry na internete 

obmedzené) 

akákoľvek bez 

obmedzenia 
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„Zamestnanci“ na 

živnosť (tzv. švarc 

systém) 

 
zakázane 

 
povolené 

Znalosť právnej formy 

spoločnosti vo svete 
minimálna áno 

Nutnosť vedenia 

účtovníctva 
áno nie 

Daňová sadzba 19% 
0% (iba ročný poplatok 

300 USD) 
 

 

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) možno považovať za 

daňový raj krajinu, ktorá splňuje nasledujúce 4 charakteristiky: 

1. nominálne alebo nulové dane, 

2. nedostatok transparentnosti – informácie a dokumenty nie sú bežne dostupné 

(vedenie účtovníctva), 

3. zákony, ktoré zamedzujú získanie informácií ostatným vládam, 

4. absencia požiadaviek na doloženie skutočnej aktivity spoločnosti (12). 
 

Daňové raje sa rozdeľujú do 4 hlavných skupín: 
 

1. krajiny bez zdanenia príjmov (Kajmanské ostrovy, Bahamy, Bermudy), 

2. krajiny s veľmi nízkym zdanením (Lichtenštajnsko), 

3. krajiny, ktoré zdaňujú príjmy z miestnych zdrojov, ale bez zdanenia príjmov zo 

zdrojov v zahraničí (Panama, Britské panenské ostrovy), 

4. krajiny  so  zvláštnymi  znakmi  zdanenia,  ktoré  sa  využívajú  ako  daňové  raje   

v obmedzenej miere alebo za konkrétnym účelom (Holandsko, Cyprus) (13). 

Rozdelenie daňových rajov podľa zemepisnej príslušnosti: 
 

1. daňové raje v Európe – Švajčiarsko, Gibraltár, Jersey, 

2. daňové raje v Karibiku – Bermudy, Bahamy, Belize, 

3. daňové raje v Tichomorí – Nauru, Vanuatu, 

4. daňové raje v Afrike, Ázii a ostatné daňové raje – Seychely, Cyprus, Dubaj (11). 
 

Tax Haven Index predstavuje najväčšie daňové raje. Tento index hodnotí daňové systémy 

jednotlivých krajín podľa toho, ako firmám umožňujú vyhnúť sa daňovým povinnostiam. 

Index je taktiež doplnený o mieru podnikateľskej činnosti v danej zemi. Tá je meraná 
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podielom na celkovom objemu priamych zahraničných investícií. Index je výsledok, ktorý 

hodnotí riziko obchádzania daňovej povinnosti a objem prostriedkov, ktorých sa to môže 

eventuálne tykať. Čím je podiel na celkovej podnikateľskej činnosti (umocnená rizikom 

daňového systému danej zeme) väčší, tým vyššia je priečka danej zeme v rebríčku (14). 

Tax Haven Index pokrýva 64 jurisdikcií. Nasledujúci rebríček najväčších daňových rajov je 

aktuálny k máju 2019. 

Tabuľka č. 2: Top 10 najväčších daňových rajov (Zdroj: 14) 
 

Top 10 najväčších daňových rajov 

1. Britské Panenské ostrovy 

2. Bermudské ostrovy 

3. Kajmanské ostrovy 

4. Holandsko 

5. Švajčiarsko 

6. Luxembursko 

7. Jersey 

8. Singapur 

9. Bahamy 

10. Hongkong 

 

 
V prípade daňových rajov existujú podstatné rozdiely. Výber daného daňového raja bude 

závislý na konkrétnych firemných potrebách. Spoločnosti by sa mali držať nasledujúcich 

kritérií: 

• politická a ekonomická stabilita – medzinárodné spoločnosti, ktoré sústreďujú zisky 

do daňových rajov musia mať istotu, že o zisky neprídu. Štát musí ponúkať stabilný 

bankový systém, ktorý garantuje ochranu uložených prostriedkov, 

• moderná, flexibilná, dôveryhodná a overená legislatíva, 

• používané európske právo – jedná sa najmä o možnosť voľby právnej formy 

podnikania, spôsobu ručenia a riadenia spoločností, 

• existencia dohody o zamedzení dvojitého zdanenia – dôležité najmä pre spoločnosti, 

ktoré minimalizujú zrážkové dane spojené s prevodom dividend do zahraničia, 

autorských poplatkov a pod., 

• dôveryhodnosť – absencia daňového raja na zoznamoch krajín, ktoré podporujú 

pranie špinavých peňazí pod vedením OECD a FATF, 
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• kvalitná infraštruktúra – parametrom môže byť predovšetkým dostupnosť daného 

teritória, komunikačná infraštruktúra. Potrebná je najmä dostupnosť kvalitných 

telekomunikačných technológií kvôli spravovaniu niektorých procesov, napr. 

zahraničných platieb, 

• špecializácia – daňové raje sa špecializujú na určité skupiny podnikateľských 

subjektov, ktorým ponúkajú výhodnejšie podmienky, zatiaľ čo iné subjekty sú 

zdanené štandardným spôsobom. Daňové raje sa môžu špecializovať napríklad na 

investične spoločnosti, fyzické osoby a pod., 

• existencia žiadúcich podmienok: 

a) byrokracia a oznamovacia povinnosť, 

b) systém rôznych povolení, štandardov a noriem, 

c) široký rozsah povolených názvov spoločností, 

d) nízke požiadavky na počiatočný kapitál, 

e) možnosť realizovania valných hromád kdekoľvek na svete, 

f) celková absencia alebo voľnosť výberu povinných účtovných auditov (11). 
 

Dôvody podnikateľov využívajúcich daňové raje: 
 

• bez daňovej motivácie – operácie v daňovom raji nemajú žiadny vplyv na daňovú 

povinnosť v domácej krajine, 

• s daňovým účinkom – operácie v daňovom raji majú vplyv na daňovú povinnosť    

v domácej krajine. Zakladanie dcérskej spoločnosti v daňovom raji, prostredníctvom 

nej je umožnený predaj do tretích zemí. To znamená, že daňové zaťaženie je oveľa 

nižšie ako pri priamych obchodoch, 

• medzinárodná daňová stratégia (International Tax Planning) – vyhľadávanie 

najmenej nákladnej cesty prostredníctvom hľadania a využívania administratívnej  

a legislatívnej medzery v daňovom systéme, 

• daňový podvod – daňový subjekt sa snaží vyhnúť sa daňovej povinnosti, napr. 

nepriznanie príjmov, 

• potreba zakryť vlastníctvo spoločnosti – podnikatelia sú vydieraní, 

• potreba nakúpiť prostredníctvom spoločnosti v daňovom raji nehnuteľnosti v Českej 

republike – z rôznych dôvodov podnikatelia nechcú figurovať vo verejných 

dokumentoch ako vlastníci, 
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• bezpečné uloženie peňazí mimo územia Českej republiky – podnikatelia, ktorí 

nemajú záujem o investície, 

• hľadanie investičných príležitostí na svetových trhoch – podnikatelia disponujúci 

veľkým finančným obnosom a majú pocit, že v Českej republike nedokážu tieto 

finančné zdroje zhodnotiť (11). 

 

2.3.3 Využite daňových rajov 

 
Za účelom daňovej optimalizácie využívajú spoločnosti jednotlivé daňové raje. Medzi 

konkrétne prípady ich využívania možno zaradiť nasledujúce činnosti: 

• výroba – spoločnosti vyhľadávajú štáty, s ktorými má ich domáci štát zmluvu        

o zamedzení dvojitého zdanenia. Zároveň by mal mať daný štát čo najmenšiu sadzbu 

dane z príjmov. Spoločnosti tiež často využívajú transferové ceny. 

• medzinárodný obchod – tento systém daňovej optimalizácie je taktiež založený na 

využívaní transferových cien. Spoločnosti vyhľadávajú krajiny s najnižším 

daňovým zaťažením. 

• poskytovanie poradenských a iných služieb – výhodou služieb je nehmotná povaha 

a ľahká prenosnosť služieb. Z tohto dôvodu sú limitované následne kontroly. 

• financovanie spoločnosti, investičná činnosť – najdôležitejšie je vhodný výber 

daňového raja podľa požiadaviek spoločnosti. 

• činnosť holdingových spoločností – väčšinou sú sídla materských spoločností 

presúvané do daňových rajov a v ostatných krajinách sú zakladané dcérske 

spoločnosti. Materská spoločnosť poskytuje služby dcérskej spoločnosti, a tak sú 

zvyšované náklady dcérskych spoločností. 

• odkúpenie pohľadávok – rovnako ako pri investičnej činnosti je nutné zvážiť 

vhodný výber daňového raja s ohľadom na existenciu zmluvy o zamedzení 

dvojitého zdanenia. 

• akumulácia príjmu z duševného vlastníctva – spoločnosti, ktoré vlastnia autorské   

a patentové práva ich môžu ďalej prenajímať. Avšak zisky z týchto prenájmov 

musia zdaniť v krajine, kde sídlia. 
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• držba majetku – anonymita – dané aktivity sa veľmi často pohybujú až za hranicou 

zákona. Majú za cieľ znemožniť finančným úradom efektívnu kontrolu prepojenia 

jednotlivých spoločností. 

• poisťovacia činnosť – s exportom na ďalšie trhy sú spojené značné riziká. 

Spoločnosti sa snažia tieto riziká minimalizovať využívaním kaptívnych 

poisťovacích spoločností. Sú to dcérske spoločnosti zakladané v daňových rajoch. 

Výsledkom býva zníženie nákladov na poistenie, poistenie rizík, kumulácia rezerv 

pre prípady nečakaných škôd a pod. 

• registrácia lodí – využívanie predovšetkým prepravnými spoločnosťami, ktoré 

využívajú nižšie sadzby dane pri registrácii plavidiel a taktiež miernejšie podmienky 

ich prevádzky pri registrácii v daňových rajoch (11). 

 

2.4 Onshore a offshore centra 

 
Daňové raje možno v podstate rozdeliť do dvoch skupín, a to offshore oblasti a onshore 

oblasti. Avšak onshore oblasti nespadajú doslovne do skupiny daňových rajov. Onshore 

oblasti, rovnako ako offshore oblasti, ponúkajú daňové výhody i keď nie v takej veľkej 

miere. 

 

2.4.1 Offshore oblasti 

 
S daňovými rajmi súvisia pojmy onshore a offshore spoločnosti. Offshore spoločnosť je 

spoločnosť, ktorá je umiestnená v oblasti, kde podlieha nízkemu alebo dokonca žiadnemu 

zdaneniu. Prekladom pojmu offshore z angličtiny je termín „mimo pobrežia“ alebo „mimo 

oblasť“. V minulosti sa jednalo o štáty, ktoré ležia mimo kontinent a mimo dosah 

kontinentálnych daňových úradov (15). V súčasnosti nejde len o oblasti „mimo pobrežia“, 

ale taktiež o offshore centra v štátoch ležiacich na pevnine. Požiadavky na zápis do 

obchodného registra alebo pri určovaní identity vlastníka sú minimálne. Českí podnikatelia 

si tieto spoločnosti zakladajú z dôvodu skrytia skutočného vlastníka. Ak má spoločnosť sídlo 

v offshore oblasti, zvyšuje sa tým podozrievavosť obchodných partnerov a finančných 

úradov (16). 

Podstata fungovania spoločnosti v offshore oblasti: 
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• založenie podľa miestnych zákonov, avšak spoločnosť nesmie vyvíjať podnikateľskú 

aktivitu v danej offshore oblasti, 

• výnosy z obchodných aktivít spoločnosti nie sú zdanené v danej offshore oblasti, 

• spoločnosť platí dane formou paušálnej čiastky, 

• spoločnosť nie je povinná predkladať žiadne účtovníctvo ani podávať daňové 

priznanie (17). 

Charakteristiky offshore oblasti: 
 

• veľmi nízke alebo žiadne dane, 

• výrazná ochrana bankového tajomstva, 

• mierna finančná regulácia, 

• minimálne formality potrebné pre založenie spoločnosti, ktoré zaisťujú anonymitu, 

• veľmi malá informačná povinnosť zakladateľa, 

• politická a ekonomická stabilita, 

• neexistencia daňovej a súdnej spolupráce s inými krajinami (15). 
 

Výhody a prínosy offshore oblasti: 
 

• základné ekonomické ciele – firmy sledujú predovšetkým rast firmy, rozširovanie 

trhu, rast produktivity, rast hodnoty pre akcionárov, maximalizáciu zisku a iné, 

• vstup na zahraničné trhy – firmy sa spoliehajú na to, že vstupom na zahraničný trh, 

napríklad prostredníctvom dcérskej spoločnosti, budú vďaka rýchlosti a znalosti 

daného trhu lepší ako konkurencia a prinesie im to vyššie tržby 

• úspora nákladov – presúvanie výroby do štátov s nižšími cenami výrobných 

faktorov, ide najmä o úspory ľudskej práce, 

• prístup k výrobným faktorom (práca, pôda, kapitál, prírodné zdroje) – štát presúva 

svoju činnosť do štátov s dostatkom výrobných faktorov. Príkladom sú ropné 

spoločnosti, ktoré vytvárajú dcérske spoločnosti v krajinách zdroja ťažby daných 

surovín. 

• diferenciácia v znalostiach – nadnárodné spoločnosti môžu mať výhodu zo znalostí 

a skúseností, ktoré získali na zahraničných trhoch. Dané znalosti prinesú 

konkurenčnú výhodu oproti ostatným podnikom. 
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• využívanie rozdielnych vládnych regulácií – investičný proces smerovaný do štátov 

s nižšími daňovými sadzbami, vyššími dotáciami a inými investičnými stimulmi, 

• diverzifikácia rizika – nadnárodné spoločnosti pôsobia vo viacerých štátoch a tak 

majú možnosť rýchlejšie reagovať na nepriaznivý vývoj v jednom alebo viacerých 

štátoch, najmä presunom výroby, získaním kapitálu na iných trhoch. Ide o prípady 

spojené s ekonomickou alebo politickou nestabilitou. 

• diverzifikácia výkyvu dopytu – nestabilita ekonomiky môže spôsobiť pokles dopytu, 

ktorý nemusí byť celosvetový. Pokles na jednom trhu môže byť vykompenzovaný 

stabilným predajom na inom trhu. Príkladom sú sezónne výkyvy (stavebníctvo, 

športové vybavenie a pod.). 

• využitie  veľkej  vyjednávacej  sily  –  vyjednávacia  sila  spoločností  vo  vzťahu   

k vládam, odborom a miestnym obchodným partnerom vďaka svojej schopnosti 

rýchleho presunu aktív z jedného štátu do druhého, 

• nasledovanie obchodných partnerov – dnes je väčšina firiem priamo napojená na 

hodnotové reťazce svojich obchodných partnerov, ide predovšetkým o výrobcov 

priemyslových statkov a polotovarov a poskytovateľov priemyslových služieb. Aby 

udržali svoju konkurenčnú výhodu sú nútení k migrácií produkcie mimo domáce 

štáty (11). 

 
Riziká a náklady offshore oblasti: 

 

• riziká plynúce z ekonomickej, politickej, geografickej a sociálnej situácie 

hostiteľského  štátu  –  spoločnosť  nemusí  mať  príliš  veľkú  úroveň  znalostí       

a informovanosť o miestnom trhu. Firma musí počítať s vyššími nákladmi. Taktiež 

môže firma čeliť tomu, že miestni zákazníci a obchodní partneri budú na firmu 

hľadieť rozdielnym spôsobom ako na miestnu firmu. 

• riziko limitu rastu – každej spoločnosti sa od určitej veľkosti začne znižovať limitná 

produktivita. Spoločnosť môže mať napr. širokú organizačnú štruktúru, a preto sa 

stáva rozhodovací proces viac zložitejším. 

• riziko autonómneho chovania dcérskych spoločností – k tomuto riziku dochádza 

hlavne pri decentralizovanom systéme riadenia zahraničných pobočiek. Dcérske 

spoločnosti sa môžu odtrhnúť od celopodnikovej stratégie. Je to spôsobené 

neefektívnou organizačnou štruktúrou riadenia. 



29 

 

 

• riziko narušenia hodnototvorného reťazca – ak firma rozdelila svoju výrobu po 

vertikálnej ose na seba navzájom nadväzujúce procesy, ktoré sú realizované každý 

v inom štáte, môže dôjsť k narušeniu tohto reťazca výraznou zmenou vstupných 

podmienok. Ak dôjde k narušeniu jedného článku reťazca, tak môže byť ohrozený 

celý proces. 

• kurzové a úrokové rizika – firmu môžu ohrozovať nepriaznivo sa vyvíjajúce 

výmenné kurzy a úrokové sadzby. Toto riziko možno znižovať diverzifikáciou rizík 

vo viacerých štátoch – umiestnením dcérskych spoločností. 

• vyššie procesné a výrobkové náklady – toto riziko podstupujú najmä firmy, ktoré sa 

veľmi málo angažujú na zahraničnom trhu a ich činnosť je skôr blízka exportu. Dané 

firmy musia počítať s vyššími nákladmi v porovnaní s miestnymi firmami. Do 

konečnej ceny výrobkov musia zahrnúť náklady na prepravu, poistenie, balenie atď. 

• investičné náklady – tieto náklady sú spojené s presunom technológií do cudzej zeme 

alebo nákup na tamojšom trhu. Môžu tiež zahŕňať náklady spojené s vyhľadaním    

a zaškolením personálu (11). 

Najvýznamnejšie offshore centra: Európa – Monako, Gibraltár, Lichtenštajnsko, 

Karibik – Bahamy, Kajmanské ostrovy, Bermudy, 

oblasť Tichomoria – Vianočné ostrovy, Nová Guinea, 

Blízky východ – Bahrajn, Spojené arabské emiráty, 

Ďaleký východ – Tokio, Singapur, Hongkong (18). 

 

2.4.2 Onshore oblasti 

 
Onshore oblasti nie sú doslova zaradené do skupiny daňových rajov. Podľa presného 

názvoslovia sa jedná o tzv. krajiny daňových stimulov. Dané krajiny sú častokrát aj súčasťou 

EÚ. Podnikatelia volia onshore oblasti z dôvodu vyhnutia sa plateniu vysokých daní alebo 

sa chcú riadiť zákonmi inej krajiny. Onshore spoločnosti nie sú podozrivé ani obchodným 

partnerom, ani finančným úradom. Onshore spoločnosti využívajú daňové výhody, úľavy, 

daňové prázdniny (16). Onshore spoločnosti majú prospech zo širokej siete uzatvorených 

medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Taktiež ťažia výhody jednotného 

vnútorného trhu v rámci EÚ (19). 

Podstata fungovania spoločnosti v onshore oblasti: 
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• spoločnosti sú založené podľa miestnych zákonov a môžu obchodovať 

s akýmikoľvek subjektami z rôznych zemí, 

• spoločnosti sú povinné platiť dane z príjmov právnických osôb v mieste svojej 

rezidencie, 

• spoločnosti musia viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania, podliehajú auditu 

(17). 

Príkladom onshore oblasti je: Holandsko – Amsterdam, 

Francúzsko – Paríž, 

Taliansko – Miláno, 

Nemecko – Frankfurt, 

Belgicko – Brusel, 

Švajčiarsko – Ženeva, Bazilej, Zürich, 

Veľká Británia – Londýn, 

USA – New York, Miami, Chicago, 

Kanada – Toronto, Montreal (18). 

 

2.5 Druhy daňových zvýhodnení 

 
Daňové zvýhodnenia, ktoré poskytujú jednotlivé krajiny sveta existujú v rôznych podobách. 

Niektoré zvýhodnenia majú individuálny charakter, tzn. že zvýhodnenie je určené len pre 

jeden subjekt. Dohoda o zvýhodnení sa uskutočňuje medzi zahraničným investorom a danou 

krajinou. Taktiež môžu byť univerzálne, kedy sa daňové výhody týkajú všetkých subjektov 

určitého typu, ba dokonca všetkých subjektov v rámci daného daňového systému. Daňové 

zvýhodnenia možno rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

• individuálne daňové výhody – tieto typy daňových výhod sú ponúkané veľkým 

zahraničným spoločnostiam, ktoré by chceli realizovať investíciu v danej zemi. 

Existujú v rôznych podobách v mnohých krajinách. Protihodnotou, ktorú krajiny 

ponúkajú, je vytvorenie pracovných miest a rozvoj regiónu, kde sa investícia 

realizovala. 

• daňové zvýhodnenia pre holdingové spoločnosti – väčšinou sú ponúkané vo forme 

oslobodenia od daňového zaťaženia v prípade výplaty dividend, vo forme predaja 

akcií a podielov v dcérskych spoločnostiach. Dané výhody pre holdingové 
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spoločnosti poskytujú najmä štáty Európskej únie (Holandsko, Lichtenštajnsko, 

Belgicko, Veľká Británia a mnoho ďalších). 

• daňové zvýhodnenia, ktoré vyplývajú z možnosti vzniku daňovo oslobodených 

subjektov – vďaka špecifickým daňovým režimom možno založiť subjekt, ktorý 

nepodlieha daňovej povinnosti s ohľadom na miesto vzniku príjmu. Krajinami, ktoré 

ponúkajú daňové zvýhodnenia vo forme vylúčenia príjmov, ktoré boli dosiahnuté   

v zahraničí z daňového základu, sú Cyprus, Panama, Hongkong. 

• daňové zvýhodnenia v podobe zníženej sadzby dane z príjmov pre kvalifikované 

subjekty – niektoré krajiny zaviedli zvláštnu sadzbu dane z príjmov pre určitý typ 

právnych subjektov, ktoré sú využiteľné pre medzinárodné daňové plánovanie. 

Príkladom týchto krajín sú Cyprus, Maďarsko. 

• daňové zvýhodnenia, ktoré plynú z paušálneho oslobodenia – nahradenie paušálneho 

oslobodenia od priamych daní fixným ročným poplatkom, ktorý je nezávislý na 

dosiahnutom   príjmu    spoločnosti    charakterizuje    daňové    raje    z Karibiku    

a Tichomoria. 

• ďalšie zvýhodnenia – oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb, oslobodenie 

od DPH, daňové prázdniny, investičné úľavy, možnosť využitia zrýchleného 

odpisovania, daňovo uznateľné náklady, minimálna kontrola zo strany úradov či 

vlády, minimálne alebo žiadne požiadavky na predkladanie účtovných výkazov atď. 

(20). 

 

2.6 Boj proti daňovým rajom 

 
Prostredníctvom medzinárodných organizácií budú predstavené nástroje, ktorými sa bojuje 

proti daňovým rajom, resp. daňovým únikom. 

 

2.6.1 FATF 

 
FATF – Financial Action Task Force – Finančný akčný výbor proti praniu špinavých peňazí 

je nezávislý medzivládny orgán pridružený k OECD. Vznikol v roku 1989 počas summitu 

siedmich najvyspelejších štátov sveta (G-7) v Paríži. Bola vytvorená za účelom propagácie 

medzinárodného boja proti legalizácií príjmov, ktoré plynú z organizovanej trestnej činnosti, 

t.  j.  prania  špinavých  peňazí.  Cieľom  FATF  je  stanoviť  normy  a podporovať  účinné 
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vykonávanie právnych, regulačných a operačných opatrení na boj proti praniu špinavých 

peňazí, financovaniu terorizmu a iným súvisiacim ohrozeniam integrity medzinárodného 

finančného systému. FATF vypracoval sériu odporúčaní, ktoré sa uznávajú ako 

medzinárodný štandard  v boji  proti  praniu  špinavých  peňazí  a financovaniu  terorizmu 

a šírenia zbraní hromadného ničenia. Vytvárajú základ pre koordinovanú reakciu na tieto 

hrozby na integritu finančného systému a pomáhajú zabezpečiť rovnaké podmienky pre 

všetkých. FATF vydal prvýkrát odporúčania v roku 1990. Aby sa zabezpečilo, že zostanú 

aktuálne boli v rokoch 1996, 2001, 2003 a naposledy v roku 2012 revidované. V spolupráci 

s ostatnými medzinárodnými zainteresovanými stranami sa FATF snaží identifikovať 

zraniteľné miesta na vnútroštátnej úrovni s cieľom chrániť medzinárodný finančný systém 

pred zneužitím. Rozhodovací orgán FATF sa stretáva 3 krát ročne. Od roku 2000 vydáva 

čiernu listinu (21). 

V súčasnosti FATF zahŕňa 37 členských jurisdikcií a 2 regionálne organizácie: Argentína, 

Austrália, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Čína, Dánsko, Európska komisia, Fínsko, 

Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hongkong, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná 

Afrika, Kanada, Kórejská republika, Luxembursko, Malajzia, Mexiko, Nemecko, Nový 

Zéland, Nórsko, Portugalsko, Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive, Ruská federácia, 

Saudská Arábia, Singapur, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Španielsko, Švédsko, 

Švajčiarsko, Taliansko, Turecko (22). 

 

2.6.2 OECD 

 
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj bola založená ako nástupca Organizácie pre európsku 

hospodársku spoluprácu. Vznikla 30.09.1961 a v súčasnosti má 36 členských štátov (20 

zakladajúcich členov). OECD je medzinárodná organizácia, ktorá sa snaží budovať lepšie 

politiky pre lepší život. Cieľom týchto politík je aby podporovali prosperitu, rovnosť, 

príležitosti a blahobyt pre všetkých. Cieľom OECD je podporovať opatrenia pre dosiahnutie 

čo najvyššieho udržateľného ekonomického rastu, zamestnanosti a stúpajúcej životnej 

úrovne členských štátov pri udržaní finančnej stability, a aby tak prispievali k rozvoju 

svetového hospodárstva (23). 
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Zoznam členov OECD: Austrália, Belgicko, Čile, Česká republika, Dánsko, Estónsko, 

Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórejská 

republika, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový 

Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Spojené 

štáty, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko (24). 

Poslednou krajinou, ktorá sa pripojila k OECD, bola v roku 2018 Litva. V súčasnosti sa blíži 

pristúpenie Kolumbie. V roku 2015 sa začali rokovania o prístupe do OECD s Kostarikou. 

V marci 2015 bol z dôvodu Krymskej krízy odložený proces do OECD Ruskej federácii 

(24). 

OECD úzko spolupracuje s kľúčovými partnerskými krajinami, ktorými sú Brazília, Čína, 

India, Indonézia a Južná Afrika. Tieto krajiny sa zúčastňujú na každodennej práci OECD, 

zvyšujú relevantnosť politických diskusií a sú zahrnutí do štatistických databáz (24). 

OECD rozlišuje tri skupiny krajín podľa miery spolupráce pri výmene daňových informácií: 
 

• krajiny, ktoré aplikovali pravidlá OECD a plno spolupracujú – biela listina, 

• krajiny, ktoré prisľúbili aplikovať pravidlá, ale neučinili tak (spolupracujúce krajiny) 

– šedá listina, 

• krajiny, ktoré ešte neprisľúbili aplikáciu pravidiel (nespolupracujúce krajiny) – 

čierna listina (25). 

Významným opatrením, ktorým sa OECD snaží znížiť počet daňových únikov je Štandard 

pre automatickú výmenu informácií v daňovej oblasti – Automatic Exchange of Information 

(AEOI). Je dôležité aby pri veľkom množstve cezhraničných aktivít finančné správy daných 

štátov navzájom spolupracovali. Finančné správy by mali tiež zabezpečiť, že daňové 

subjekty spravodlivo odvedú dane v správnych štátoch. Finančné správy by mali byť 

vyzbrojené určitými finančnými, právnymi i technologickými nástrojmi, ktoré by mali za 

úlohu overiť dodržiavanie predpisov (26). 

AEOI je založená na multilaterálnej dohode v daňovej oblasti. K tejto dohode sa postupne 

pridávajú ďalšie štáty, i tie, ktoré boli považované za daňové raje. Výmena daňových 

informácií je dôležitým nástrojom globálnej transparentnosti a spolupráce. 

Štandard AEOI zahrňuje dve významné časti: 
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1. Common Reporting Standard (CRS) – Spoločný štandard pre oznamovanie v oblasti 

finančných účtov, 

2. Competent Authority Agreement (CAA) – Dohoda o automatickej výmene 

informácií  (prehľad  platných   dohôd   Českej   republiky   o výmene   informácií 

v daňových záležitostiach a o vzájomnej správnej pomoci v daňových záležitostiach 

(TIEA – Tax Information Exchange Agreement) je obsahom prílohy č. 1 diplomovej 

práce) – právnym základom pre uzatvorenie dohody je buď zmluva o zamedzení 

dvojitého zdanenia (prehľad platných zmlúv Českej republiky o zamedzení dvojitého 

zdanenia v oblasti daní z príjmu je náplňou prílohy č. 2) alebo mnohostranná 

Zmluva o vzájomnej správnej pomoci v daňových záležitostiach (26). 

Spomínaná Zmluva o vzájomnej správnej pomoci v daňových záležitostiach charakterizuje 

výmenu informácií: 

• na žiadosť, 

• automatickú a spontánnu výmenu, 

• súbežné daňové šetrenia, 

• prítomnosť daňových kontrolórov pri šetreniach v zahraničí, 

• dožiadanie a vymáhanie predbežných opatrení a doručovanie (26). 
 

Akčný plán Base Erosion and Profit Shifting – BEPS 
 

Akčný plán BEPS bol schválený v roku 2013 OECD a G20 (skupina najväčších ekonomík 

sveta). Cieľom plánu BEPS je ukončiť stratégiu vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré 

využívajú medzery  a nesúlad v daňových predpisoch  s cieľom vyhnúť sa plateniu daní.   

V rámci BEPS implementuje 135 krajín jednotlivých 15 opatrení zameraných na boj proti 

daňovým únikom, zlepšenie súdržnosti medzinárodných daňových pravidiel a zabezpečenie 

transparentnejšieho daňového prostredia. Podnikanie funguje na medzinárodnej úrovni, 

preto je dôležité aby vlády konali spoločne a aby riešili problém BEPS a tak obnovili dôveru 

nielen v domáce ale i v medzinárodné daňové systémy (27). 

Vyššie uvedených 15 opatrení, v ktorých by malo dôjsť k zmenám: 
 

1. Daňové výzvy v oblasti digitálnej ekonomiky 

2. Neutralizácia efektov hybridných usporiadaní 

3. Zosilnenie pravidiel CFC (spriaznené zahraničné spoločnosti) 
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4. Prípustnosť úrokov a ďalších finančných platieb 

5. Efektívnejší boj proti škodlivým daňovým praktikám 

6. Zabránenie zneužívania zmlúv o dvojitom zdanení 

7. Zabránenie umelému vyhýbaniu sa vzniku stálej prevádzky 

8. Prevodné ceny pre nehmotný majetok 

9. Prevodné ceny pre riziká a kapitál 

10. Prevodné ceny pre ostatné vysoko rizikové transakcie 

11. Zber dát o BEPS a bezpečnostné opatrenia 

12. Zverejnenie nástrojov pre agresívne daňové plánovanie 

13. Dokumentácia k prevodným cenám 

14. Zefektívnenie mechanizmu riešenia medzinárodných daňových sporov 

15. Vývoj mnohostranného nástroja pre zmenu dvojstranných zmlúv (27). 

 
2.6.3 Česká republika 

 
Česká republika bojuje proti daňovým rajom, resp. proti daňovým únikom vydávaním 

legislatívnych opatrení v oblasti daní. Nimi napríklad sú daňový poriadok, prenesená daňová 

povinnosť, zaistenie dane, reorganizácia daňovej správy a pod. (28). 

Česká republika bojuje proti daňovým únikom v rámci medzinárodnej spolupráce 

prostredníctvom: 

• Finančného analytického útvaru (FAÚ) ministerstva financií – oblasť boja proti 

legalizácií výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, 

• zákona č. 61/1196 Sb., o niektorých opatreniach proti legalizácií výnosov z trestnej 

činnosti – boj proti praniu špinavých peňazí, 

• zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, 

• Smernice Rady 77/799/EHS o vzájomnej medzinárodnej pomoci pri správe daní, 

• zmlúv o výmene informácií v daňových záležitostiach – zjednávanie s daňovými 

rajmi, resp. krajinami, ktoré nie sú pokryté plnou zmluvou o zamedzení dvojitého 

zdanenia, 

• Smernice Rady 2003/48/ES  o zdanení  príjmov  z úspor  -  medzinárodné  zmluvy 

o automatickej výmene informácií o príjmoch úrokového charakteru rezidentov- FO 

o štáty EÚ a zámorské závislé územia, 
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o  tretie zeme – Andorra, Lichtenštajnsko, San Marino, Švajčiarsko, Monako 

(28). 

 
2.7 Pojmy súvisiace s daňovými rajmi 

 
V nasledujúcich riadkoch budú predstavené pojmy, ktoré bezprostredne súvisia s daňovými 

rajmi. Takými pojmami sú napríklad daňová minimalizácia, ktorú ďalej možno rozdeliť na 

2 skupiny. Prvá je daňová optimalizácia označovaná za legálnu formu minimalizácie dane a 

druhým pojmom je daňový únik. Daňový únik je považovaný za nelegálnu cestu zníženia 

daní. 

 

2.7.1 Daňová minimalizácia 

 
Jednotlivé daňové subjekty sa bez ohľadu na daňové zaťaženie snažia o minimalizáciu svojej 

daňovej povinnosti. Daňová minimalizácia tvorí súčasť finančnej optimalizácie a plánovania 

každej spoločnosti. Daňová minimalizácia má niekoľko podôb, napr. daňová optimalizácia, 

daňový únik. 

 
Obrázok č. 2: Minimalizácia dane (Zdroj: 29) 
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2.7.2 Daňová optimalizácia (tax avoidance) 

 
Za daňovú optimalizáciu považujeme hľadanie legálnych možností ako znížiť daňový základ 

a tým znížiť odvod daní (11). Podniky z medzinárodného podnikateľského prostredia, čím 

ďalej tým viac, využívajú možnosť daňovej optimalizácie vďaka  rozdielnemu zdaneniu    

v jednotlivých štátoch, neúmerným priamym zdanením, a taktiež z dôvodu, že mnoho 

nákladov, ktoré spoločnosť musí vynaložiť nie je považovaných za daňové náklady. Straty 

z predaja pohľadávok a cenných papierov sú príkladom. Daňová optimalizácia obchodných 

spoločností je teda nutnosťou (30). 

Ak podnikateľ dane optimalizuje, nemusí sa hneď jednať o to, že neplní svoju daňovú 

povinnosť alebo sa splácaniu daní vyhýba nezákonným spôsobom. Môže to znamenať 

minimalizovanie daňovej povinnosti v rámci legálnych metód (31). 

České právne prostredie za efektívnu daňovú optimalizáciu považuje akúsi legálnu 

minimalizáciu daňovej povinnosti. Táto minimalizácia v sebe obsahuje: 

1. daňovú úsporu – oslobodenie od dane, zľavy, tvorbu rezerv, voľbu formy odpisov, 

2. odloženie daní do budúcnosti – daňové rezervy, 

3. vyhnutie sa daniam využitím tzv. medzier v zákonoch, 

4. využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, 

5. využitie možností, ktoré prinášajú daňové raje, 

6. iné inštitúty (32). 
 

Tieto formy minimalizácie daňovej povinnosti boli zákonodarným zborom úmyselne 

zaradené do daňových právnych predpisov za účelom znížiť daňovú povinnosť určitej 

skupiny daňových subjektov (32). 

 

2.7.3 Daňový únik (tax evasion) 

 
Naproti daňovej optimalizácii stojí pojem daňový únik. Je to oveľa závažnejší a nežiadúci 

problém pre právny systém. Daňový únik sa dá charakterizovať ako snaha jedincov vyhnúť 

sa daniam nelegálnym spôsobom,  najčastejšie zámerným nepriznaním určitých príjmov    

v daňovom priznaní. Úmyselná snaha jedinca vyhnúť sa daniam predstavuje priame 

porušenie právneho predpisu a dá sa to považovať za trestný čin (33). 
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V českom práve pojem daňový únik nie je striktne definovaný. Najbližšie sa mu podobá 

pojem  krátenie  dane.  Krátením  dane  sa  rozumie  počínanie  si  daňových  subjektov,    

v dôsledku ktorých uvedú správcu dane v omyl alebo zamlčia podstatné skutočnosti. Miera 

postihu závisí na rozsahu neodvedenia alebo krátenia dane, a taktiež či bolo preukázané 

úmyselné prekročenie zákona (34). 

K hlavným príčinám daňových únikov patria neustále sa meniaca legislatíva, protikladne 

pôsobenie zákonov, vysoké daňové zaťaženie a pod. (11). 

Finančné úrady zvyčajne vymeria penále alebo pokuty za tieto nelegálne aktivity. Avšak je 

veľmi málo prípadov, ktoré sú označované za trestný čin, ktorým by sa zapodieval súd (35). 

Formy daňových únikov: 
 

1. legálny daňový únik – vyhýbanie sa daňovým povinnostiam využívaním možností 

daných zákonom, 

2. nelegálny daňový únik – vyhýbanie sa daňovým povinnostiam nad rámec platnej 

legislatívy. Rozlišujeme: 

• daňová defraudácia – zatajenie určitej časti majetku, 

• daňová malverzácia – nepriznanie časti príjmov, 

• nadhodnotenie daňových výdajov (11). 
 

Ďalšími formami daňových únikov môže byť účtovné manipulácie, nesprávne odpisovanie 

majetku, papierové transakcie (fiktívne obchody za účelom zníženia daní) (11). 
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Obrázok č. 3: Stupne nezákonnosti v súvislosti s daňovými únikmi (Zdroj: 36) 

 

2.7.4 Daňová koordinácia, daňová konkurencia a daňová harmonizácia 

 
Daňovú koordináciu možno charakterizovať ako snahu o prispôsobovanie a zlaďovanie 

daňových systémov jednotlivých krajín. Toto zlaďovanie sa uskutočňuje prostredníctvom 

uzatvárania dohôd a dodržovania stanovených podmienok. Cieľom koordinácie je 

zamedzenie prania špinavých peňazí, obmedzenie škodlivej daňovej konkurencie, 

stanovenie štandardu transparentnosti atď. (37). 

Daňová konkurencia je stav, kedy existujú odlišné daňové sadzby a každá krajina sa snaží 

prilákať čo najviac daňových poplatníkov. Je nutné si však uvedomiť, že v reálnom svete 

nemožno daňovú konkurenciu úplne  zamedziť. Samozrejme  to  nie  ani žiadúce,  pretože  

i daňová konkurencia so sebou nesie určité výhody (nasledujúci obrázok) (37). 
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Obrázok č. 4: Daňová konkurencia verzus daňová koordinácia (Zdroj: 38) 

 

Daňová  harmonizácia  úzko  súvisí  s daňovou  koordináciou.  Daňová  harmonizácia  je   

v podstate vyšší stupeň koordinácie v rámci zlaďovania a prispôsobovania národných 

daňových systémov a jednotlivých daní. Harmonizácia sa môže týkať konštrukcie dane 

(daňový základ, daňové sadzby a pod.), ale taktiež i administratívy daní (vyberanie dane, 

kontroly atď.) Avšak harmonizácia neznamená, že dane musia byť úplne totožné. 

Dôležitejšie   je   ich   zlaďovanie   a priblíženie.   Za   výsledok   daňovej    koordinácie    

a harmonizácie možno považovať i tzv. vzorové zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 

(39). 

 

2.8 Daňové raje a súčasnosť 

 
V roku 2019 zaznamenalo Česko viac ako 5% pokles počtu českých firiem s vlastníkom    

v daňovom raji. K januáru 2020 je z krajín s daňovým zvýhodnením ovládaných 12 102 

českých firiem. Daňové raje už nie sú pre české firmy tak príťažlivé. Podľa analýz tento 

počet každoročne od roku 2015 klesá a naberá na intenzite. Medziročný pokles medzi rokmi 

2016 a 2017 je 154 spoločností, v období 2017 až 2018 o 72 spoločností viac (226). Na konci 

roku 2018 ich odišlo o 703 firiem viac, t.j. 12 805. Za posledných 5 rokov počet spoločností 
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s vlastníkom z daňového raja klesol o desatinu. Aktuálne je z daňového raja kontrolovaných 

2,38% českých firiem (40). 

 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu českých firiem s vlastníkom z daňových rajov (Zdroj: 40) 

 

Na druhej strane, objem kapitálu v základnom imaní českých firiem, ktoré ovládajú vlastníci 

z daňových rajov sa oproti klesajúcemu počtu firiem zvýšil z 326,6 mld. korún na 331,5 mld. 

korún. Celkový zahraničný kapitál v českých firmách klesol z 1020,54 mld. korún na 880,97 

mld. korún, t. j. pokles o 129,57 mld. korún (pokles o 13%) (40). 

V minulom roku, zvýšený počet českých firiem v daňových rajoch stúpol len na 

Bermudských ostrovoch, Hongkongu, Lichtenštajnsku a na Malte. Najväčší pokles českých 

firiem v daňových rajoch zaznamenali Holandsko, USA a Cyprus (40). 

Tabuľka č. 3: Počet českých spoločností s vlastníkom z vybraných daňových rajov (Zdroj: 40) 
 

Krajina 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Bahamy 36 39 37 39 41 42 

Belize 182 192 196 203 194 161 

Bermudy 8 4 4 5 5 5 

Brit. Panenské ostrovy 315 355 384 414 433 452 

Gibraltár 59 65 69 72 72 75 

Guernsey (V. Británia) 16 16 23 25 31 28 

Hongkong 238 222 191 137 97 102 

Jersey (V. Británia) 31 32 38 9 43 43 

Kajmanské ostrovy 10 11 14 18 20 30 

Cyprus 2 053 2 156 2 205 2 175 2 151 2 097 
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Lichtenštajnsko 242 212 210 216 225 226 

Luxembursko 818 887 929 968 1 068 1 120 

Malta 314 306 302 259 223 177 

Monako 58 62 67 63 61 72 

Marshallove ostrovy 145 155 150 133 90 55 

Holandské Antily 9 9 9 13 17 15 

Holandsko 3 365 3 637 3 755 3 912 4 194 4 208 

Panama 229 234 224 239 247 243 

Ostrov Man 35 36 32 34 39 40 

Seychely 710 765 803 873 886 827 

Spojené arabské 

emiráty 
358 361 342 313 292 270 

Spojené štáty americké 2 871 3 049 3 047 3 035 2 990 2 959 

Celkom 12 102 12 805 13 031 13 185 13 419 13 247 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 
Vzhľadom na vyššie spomenuté informácie, sa diplomová práca zamerala na niekoľko 

konkrétnych daňových rajov. Prvá časť obsahuje daňové raje, ktorými sú krajiny, ktoré 

nepatria do Európskej únie. Druhú časť charakterizujú daňové raje, resp. onshore oblasti. 

Tieto krajiny  sú  členmi  Európskej únie.  Jednotlivé  daňové raje  budú charakterizované  

a uvedené taktiež budú ich výhody, resp. nevýhody. Na záver budú tieto daňové raje 

porovnané medzi sebou. 

 

3.1 Daňové raje mimo Európsku úniu 

 
K analyzovaným daňovým rajom, ktoré boli vybrané z územia mimo Európsku úniu patria: 

Belize, Seychely, Panama, Marshallove ostrovy, Spojené arabské emiráty a Hongkong. 

 

3.1.1 Belize 

 
Belize je malý štát, ktorý leží na východnom pobreží Strednej Ameriky. Má rozlohu 22 966 

km2. Hlavným mestom Belize je Belmopan. Ide o bývalú britskú kolóniu, úradným jazykom 

je angličtina. Nezávislosť na Veľkej Británii získali v roku 1981. Britského panovníka       

v Belize zastupuje  generálny  guvernér.  Belize  poskytuje  vhodné  nástroje  pre  daňové  

a investičné plánovanie vďaka svojím moderným právnym predpisom. Krajina je taktiež 

známa pre svoju turistickú obľúbenosť (41). 

Belize ponúka formu medzinárodnej obchodnej spoločnosti (Belize International Business 

Company), ktorá podniká mimo štát Belize. Najväčším benefitom jurisdikcie štátu Belize je 

ich status britského závislého teritória a britský právny systém. To napomáha Belize 

udržovať dlhodobú politickú a ekonomickú stabilitu a vysokú mieru diskrétnosti (41). 

Spoločnosti (IBC) v Belize majú daňovú povinnosť vo výške 0% zo svojich príjmov. Avšak 

je to podmienené úhradou každoročného poplatku vláde vo výške 100 dolárov. Akcionári 

nesú zodpovednosť len do výšky nominálnej hodnoty akcií, ktoré držia. Výhodou 

spoločností v Belize sú podmienky likvidácie spoločnosti. Likvidácia je jednoduchá, lacná 

a časovo nenáročná (41). 
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Krajina ponúka program tzv. ekonomického občianstva (Belize Economic Citizenship 

Program). Jeho účelom je prilákanie osôb, ktoré by mohli pomôcť miestnej ekonomike 

výmenou za získanie druhého občianstva. Pri dostatočných investíciách je možné, že Belize 

sa stane pre dané osoby domovom (41). 

Rýchlosť založenia spoločnosti sú 2 dni. Cena založenia spoločnosti siaha do výšky od 1 480 

€. Doba doručenia dokumentov je 10 dní (41). 
 

Tabuľka č. 4: Založenie spoločnosti v Belize (Zdroj: 41) 
 

Belize 

Právna forma 

spoločnosti 

International Business Company 

Doba založenia Väčšinou do jedného týždňa 

Legislatíva IBC Revised Act, 2000 

Minimálny 

licenčný poplatok 

vláde 

100 dolárov 

Zmluva 

o zamedzení 

dvojitého 

zdanenia s ČR 

Nie 

Akcionári Minimálne jeden, môže byť nerezident. Môže ním byť právnická 

i fyzická osoba. 

Riaditelia Minimálne jeden, môže byť nerezident. Môže ním byť právnická 

i fyzická osoba. 

Základný kapitál Nie je stanovená minimálna výška 

Akcie na majiteľa Povolené, ale musia byť uložené u autorizovaného prostredníka 

Dane IBC sú oslobodené od všetkých daní (za predpokladu, že 

podnikateľská činnosť a riadenie spoločnosti prebieha mimo 

územia Belize), nemajú DIČ, neplatí DPH a ani akcionár nie je 

daňovým subjektom. Nemajú povinnosť predkladať daňové 

priznanie. 

Účtovníctvo Vedenie účtovníctva a ročné účtovné závierky nie sú povinné. 

Audit Nepovinný 
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Anonymita Register  firiem  nie  je  verejne  prístupný  (mená  riaditeľov     

a akcionárov sú známe len registračnému agentovi). Pre väčšiu 

anonymitu možno využiť nominee služieb. 

Sídlo Povinnosť vedenia sídla na Belize 

 

 

Tabuľka č. 5: Výhody a nevýhody založenia spoločnosti v Belize (Zdroj: 41) 
 

Výhody Nevýhody 

0% daň z príjmu Akcie na doručiteľa musia byť uložené   

u registračného agenta (sú čiastočné 

imobilizované) 

Bez povinnosti podávať daňové priznanie  

Vysoká miera anonymity  

Akcie na majiteľa (doručiteľa)  

Dlhodobá politická a ekonomická stabilita  

 

 

 

3.1.2 Seychely 

 
Seychely  sú  republikou,   rozprestierajú   sa  v Indickom   oceáne   s rozlohou   455  km2  

a populáciou 90 024 obyvateľov. Hlavným mestom je Victoria, ktoré sa nachádza na ostrove 

Mahé. Na Seychelách sú úradnými jazykmi angličtina, francúzština a kreolčina (41). 

Vhodnou geografickou polohou a nadštandardným právnym prostredím stavia Seychely do 

stabilnej pozície najobľúbenejšieho daňového raja. Za obrovským nárastom počtu 

registrovaných offshore spoločností je implementácia zákonných úprav o medzinárodných 

obchodných spoločnostiach z roku 1994 (41). 

Seychelské medzinárodné obchodné spoločnosti (IBC) sú jedným z najrýchlejšie rastúcich 

IBC registrácií na svete (42). 

Seychely ponúkajú vysokú mieru anonymity. Najmä čo sa týka údajov o skutočných 

vlastníkoch spoločnosti, riaditeľoch a akcionároch. Na registráciu novej spoločnosti register 

nevyžaduje žiadne údaje  o tom,  kto  je  skutočným  vlastníkom  novej  spoločnosti  (43). 

K založeniu spoločnosti stačí len jedna osoba ako akcionár i riaditeľ. Proces založenia je 
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veľmi rýchly – spoločnosť býva  založená  do  2  až  3  dní.  Cena  založenia  spoločnosti 

sa pohybuje od 1 380€ (41). 

Medzinárodné obchodné spoločnosti (IBC) na Seychelách majú 0% daňovú povinnosť zo 

svojich príjmov. Podobne ako v Belize, je táto daňová výhoda podmienená uhradením 

každoročného poplatku vláde vo výške 100 dolárov. Daňová sadzba u miestnych spoločností 

dosahuje až 40% (42). 

Seychely nemajú s Českou republikou uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, 

a ani zmluvu o výmene daňových informácií. Jedinú zmluvu, ktorú majú podpísanú je 

Medzinárodný dohovor proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (43). 

Tabuľka č. 6: Založenie spoločnosti na Seychelách (Zdroj: 41) 
 

Seychely 

Právna forma 

spoločnosti 

International Business Company (IBC) 

Doba založenia 1 - 3 dni 

Legislatíva The International Business Companies Act 1994 v znení 

neskorších predpisov 

Minimálny 

licenčný 
poplatok vláde 

100 dolárov 

Zmluva 

o zamedzení 

dvojitého 

zdanenia s ČR 

Nie 

Akcionári Minimálne jeden, môže byť i nerezident 

Riaditelia Minimálne jeden, môže byť i nerezident 

Základný 

kapitál 

Nie je stanovená minimálna výška 

Akcie na 

majiteľa 

Nie 

Dane IBC sú oslobodené od všetkých daní (za predpokladu, že 

nepodnikajú na seychelskom území), nemajú DIČ, neplatí DPH 

a ani akcionár nie je daňovým subjektom. Nemajú povinnosť 

predkladať daňové priznanie. 

Účtovníctvo Vedenie účtovníctva a poskytovanie informácií o mieste jeho 

archivácie je povinné, avšak účtovná závierka sa nepodáva. 
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Audit Nepovinný 

Anonymita Register firiem nie je verejný prístupný (mená riaditeľov 

a akcionárov sú známe len registračnému agentovi). Pre väčšiu 

anonymitu možno využiť nominee služieb. 

Sídlo Povinnosť vedenia sídla na Seychelách 

 

 

Tabuľka č. 7: Výhody a nevýhody založenia spoločnosti na Seychelách (Zdroj: 41) 
 

Výhody Nevýhody 

Žiadna daňová povinnosť Povinnosť viesť účtovníctvo 

Vysoká miera anonymity Nesmú podnikať na Seychelách a ani tam 

vlastniť nehnuteľnosti 

Rýchle založenie Nesmú vykonávať poisťovaciu činnosť 

Účtovníctvo kdekoľvek na svete Nesmú podnikať v oboru poskytovania 

sídiel pre firmy 

Nie je povinnosť podávať daňové 

priznanie 

 

Stabilný právny systém  

Licenčný poplatok je stanovený doživotne 

rovnako 

 

České súdy akceptujú seychelské listiny  

 

 

 

3.1.3 Panama 

 
Panama je malý štát, ktorý sa nachádza na pomedzí Južnej a Strednej Ameriky. Vo svete je 

známa svojim prieplavom, ktorý spojuje Atlantický a Tichý oceán. Rozloha Panamy činí 

78 200 km2. Hlavným mestom je Ciudad de Panama. Úradným jazykom je španielčina, ale 

dá sa dohovoriť i anglicky, pretože Panama je hospodársky spojená s USA. Od roku 1903 

do roku 2000 bola Panama pod správou USA. Tie sa finančne podieľali na výstavbe krajiny. 

Hlavnou menou nie je iba panamský balboa, ale taktiež aj americký dolár (41). 

Spoločnosti, ktoré sa zakladajú v Paname sa nazývajú Non-Resident Companies. Podobajú 

sa akciovým spoločnostiam s listinnými akciami, ktoré môžu byť na meno, ale taktiež na 
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majiteľa. Každá spoločnosť musí mať troch riaditeľov a jedného akcionára. Môže ísť 

o právnické, ale i fyzické osoby. Nikto z nich nemusí byť rezidentom Panamy. Povinnosťou 

panamskej spoločnosti je udržovanie svojho sídla v Paname a mať tam svojho registračného 

agenta (41). 

Panama využíva tzv. teritoriálny prístup, tzn. že spoločnosť platí dane iba z aktivít na území 

Panamy. Ak spoločnosť nemá žiadne príjmy z Panamy, je oslobodená od všetkých daní. 

Spoločnosti v Paname nemajú povinnosť viesť účtovníctvo, predkladať daňové priznanie 

úradom (41). 

Panama sa nachádza v blízkosti ďalších offshorových štátov v Karibskej oblasti. Zákon 

o spoločnostiach  umožňujúci  vznik  daňovo  oslobodených  spoločností  bol  prijatý  už   

v dvadsiatich rokoch minulého storočia, a preto je Panama považovaná za najstarší daňový 

raj (42). 

Dôležitým míľnikom pre spoločnosti z Českej republiky je deň 25.02.2013. V tento deň 

vstúpila v platnosť zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Panamskou republikou (41). 

Tabuľka č. 8: Založenie spoločnosti v Paname (Zdroj: 41) 
 

Panama 

Právna forma 

spoločnosti 

International Business Company 

Doba založenia Do jedného týždňa 

Legislatíva Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónamas 

Minimálny 

licenčný 
poplatok vláde 

300 dolárov 

Zmluva 

o zamedzení 

dvojitého 

zdanenia s ČR 

Áno 

Akcionári Minimálne jeden, môže byť nerezident. Môže ním byť právnická 

i fyzická osoba. 

Riaditelia Minimálne traja, môžu byť nerezidenti. Môžu to byť právnické 

i fyzické osoby. 

Základný 

kapitál 

Nie je stanovená minimálna výška 
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Akcie na 

majiteľa 

Povolené, ale musia byť uložené u autorizovaného depozitára 

alebo do notárskej úschovni. 

Dane IBC sú oslobodené od všetkých daní (za predpokladu, že 

nepodnikajú na území Panamy), nemajú DIČ a neplatí DPH. 
Nemajú povinnosť podávať daňové priznanie. 

Účtovníctvo Nepodávajú sa finančné výkazy 

Audit Nepovinný 

Anonymita Register firiem nie je verejne prístupný (mená akcionárov sú 

známe len registračnému agentovi). Mená a adresy riaditeľov 

musia byť súčasťou stanov spoločnosti. Anonymitu zaručia 

nominee služby. 

Sídlo Povinnosť vedenia sídla v Paname 

 

 

Tabuľka č. 9: Výhody a nevýhody založenia spoločnosti v Paname (Zdroj: 41) 
 

Výhody Nevýhody 

0% daňová povinnosť, ak príjmy 

pochádzajú z územia mimo Panamu 

Nesmú podnikať v oblasti bankovníctva, 

poisťovníctva, kolektívneho investovania 

a iných fondov 

Nie je 

priznanie 

povinnosť podávať daňové Nesmú prevádzkovať ani iné aktivity, 

ktoré sú spojené s bankovým alebo 

finančným sektorom 

Akcie na doručiteľa (majiteľa) Nerezidentné spoločnosti nesmú ponúkať 

svoje akcie k predaju panamskému 

obyvateľstvu 

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 

s ČR 

 

Výhodné 

plavidiel 

podmienky pre registráciu  

Ak spoločnosť podniká mimo Panamu, 

nemusí úradom predkladať žiadne výkazy 

 

Výška akciového kapitálu nie je 

regulovaná 

 

Možnosť využitia slobodnej colnej zóny 

v Colonu 

 

Stabilná politická a ekonomická situácia  
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3.1.4 Marshallove ostrovy 

 
Marshallove ostrovy sú ostrovný štát nachádzajúci sa v Mikronézii v Tichom oceáne. 

Rozkladajú sa na 181 km2 a ich hlavným mestom je Majuro. Po druhej svetovej vojne 

skončili Marshallove ostrovy pod správou USA. Na ostrovoch sa hovorí angličtinou, ale     

i miestnym jazykom marhallčinou. Od roku 1986 vstúpila v platnosť Dohoda o voľnom 

pridružení s USA, na ktorých sú hospodársky závislé. Štátny rozpočet Marshallových 

ostrovov je zo 60% tvorený dotáciami z USA. V roku 1990 Marshallove ostrovy prijali 

zákon, ktorým sa zaradili medzi popredné offshore oblasti. Výhodou je aj ich geografická 

poloha, pretože sa nachádzajú medzi Čínou, Japonskom, Austráliou a USA (41). 

Marshallove ostrovy sú jednou z posledných jurisdikcií, ktorá umožňuje vydať akcie na 

majiteľa a ich voľný pohyb po celom svete. Ostrovy ponúkajú najvyššiu možnú mieru 

anonymity. Obchodný register je čiastočne prístupný. Zahŕňa iba informácie o tom, či 

spoločnosť existuje, dátum založenia a adresu spoločnosti (41). 

Rýchlosť založenia je nanajvýš do 5 dní. Výška ceny založenia sa začína na čiastke 1 680 

eur (41). 

Daňová povinnosť spoločností je 0% zo svojich príjmov. Podmienkou je úhrada 

každoročného poplatku vláde vo výške 450 dolárov (pri základnom kapitále do 50 000 

dolárov). Neexistuje povinnosť predkladať účtovníctvo a účtovné uzávierky štátnym 

úradom (41). 

Marshallove ostrovy sú dlhodobo závislé na americkej finančnej pomoci a nie sú schopné 

zaistiť stabilné hospodárstvo z vlastných zdrojov. Pri využití spoločnosti z tejto offshore 

jurisdikcie je nutné počítať s faktom, že právne nastavenia na ostrove sa môžu kedykoľvek 

zmeniť, najmä zo strany USA. Marshallove ostrovy boli vyhodnotené ako jurisdikcia, ktorá 

poskytuje najvyššiu anonymitu (42). 

Marshallove ostrovy sú jednou z posledných krajín sveta, ktorá sa snaží prísne dodržiavať 

status daňového raja. Krajina sa neúčastní výmeny daňových informácií a ani neuzaviera 

zmluvy o zamedzení  dvojitého  zdanenia.  Marshallove  ostrovy  sa  pokladajú  za  jednu  

z najlepších destinácií pre zaistenie anonymity a ochrany súkromia pri zachovaní vysokej 

úrovne legislatívy (42). 
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Tabuľka č. 10: Založenie spoločnosti na Marshallových ostrovoch (Zdroj: 41) 
 

Marshallove ostrovy 

Právna forma 

spoločnosti 

International Business Company (Ltd.) 

Doba založenia Väčšinou do jedného dňa 

Legislatíva The Business Corporations Act (BCA), 1990 v znení neskorších 

predpisov 

Minimálny 

licenčný 
poplatok vláde 

450 dolárov 

Zmluva 

o zamedzení 

dvojitého 

zdanenia s ČR 

Nie 

Akcionári Minimálne jeden, môže byť nerezident. Môže ním byť právnická 

i fyzická osoba. 

Riaditelia Minimálne jeden, môže byť nerezident. Môže ním byť právnická 

i fyzická osoba. 

Základný 

kapitál 

Nie je stanovená minimálna výška 

Akcie na 

majiteľa 

Povolené 

Dane IBC sú oslobodené od všetkých daní (za predpokladu, že 

podnikateľská činnosť a riadenie spoločnosti prebieha mimo 

územia Marshallových ostrovov), nemajú DIČ a neplatí DPH 

a ani akcionári nie sú zdaňovaný. Nemajú povinnosť podávať 

daňové priznanie. 

Účtovníctvo Vedenie účtovníctva a poskytovanie informácií o mieste jeho 

archivácie je povinné, avšak účtovná závierka sa nepodáva. 

Audit Nepovinný 

Anonymita Áno, register firiem je čiastočne verejne prístupný, ale uchováva 

iba meno spoločnosti, adresu spoločnosti a dátum založenia. 

Zoznamy riaditeľov a akcionárov sú známe iba registračnému 

agentovi. Pre väčšiu anonymitu možno využiť nominee služby. 

Sídlo Povinnosť vedenia sídla na Marshallových ostrovoch 
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Tabuľka č. 11: Výhody a nevýhody založenia spoločnosti na Marshallových ostrovoch (Zdroj: 41) 
 

Výhody Nevýhody 

Vysoká miera anonymity a ochrany 

súkromia 

Formálna povinnosť viesť účtovníctvo 

Žiadna daňová povinnosť Veľmi nízka image krajiny 

Neimobilizované akcie na doručiteľa 

(majiteľa) 

Nižšia stabilita právneho prostredia 

Rýchly proces založenia  

Nie je povinnosť podávať daňové 

priznanie 

 

České súdy akceptujú listiny vydané touto 

jurisdikciou 

 

Nie je stanovený minimálny základný 

kapitál 

 

Nefigurujú na žiadnej negatívnej listine  

 

 

 

3.1.5 Spojené arabské emiráty 

 
Federácia SAE sa skladá zo 7 autonómnych emirátov na Blízkom východe. V každom 

emiráte vládne absolutistická monarchia, výnimkou je iba Abu Dhabi, ktoré má ústavu (41). 

Ras Al Khaimah (RAK) je 4. najväčší emirát. Ako jeden z mála emirátov láka na svoje 

príjemné podnebie a čiastočne zalesnené pohoria. Business v RAK je na vysokej úrovni, 

spojuje východ so západom. Životné náklady sú tu podstatne nižšie ako v ostatných 

emirátoch. Toto lacnejšie prostredie sa samozrejme pozitívne odráža i na nákladoch za 

prevádzku spoločnosti. RAK je podnikateľské prostredie, ktoré je úplne oslobodené od daní. 

Vedenie účtovníctva je formálne požadované, avšak neexistuje žiadna požiadavka na jeho 

predkladanie. Oproti ostatným daňovo neutrálnym jurisdikciám má jednu zásadnú výhodu, 

a to, že nie sú uvedený na čiernej listine OECD. To znamená, že Spojené arabské emiráty 

nie sú vnímané ako daňový raj a spoločnosti obchodujúce s touto jurisdikciou nečelia 

podozreniam finančných úradov z agresívnej daňovej optimalizácie. Spojené arabské 

emiráty sú považované za centrum investorov z celého sveta a vďaka svojej dobrej reputácii 
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majú majitelia spoločností v RAK ľahký prístup do vysoko kapitalizovaných 

medzinárodných bánk (41). 

Register spoločností v RAK nie je prístupný verejnosti. To platí taktiež pre akcionárov       

a konateľov, ktorí sú tiež neverejní. Podstatným faktom je, že Spojené arabské emiráty 

nepodpísali žiadnu dohodu o výmene informácií v daňových záležitostiach (TIEA – Tax 

Information Exchange Agreement). To znamená, že nie sú oficiálne viazaný k automatickej 

výmene informácií, čo je veľkou výhodou oproti ostatným jurisdikciám. V RAK sa neplatia 

žiadne osobné ani firemné dane. Neexistujú limity na prísun zahraničného kapitálu alebo 

zisku. Dovozná i vývozná daň je nulová (41). 

Cena založenia a taktiež ročný poplatok sa pohybuje od 3 900 €. Rýchlosť založenia je od 5 

do 7 dní (41). 

Tabuľka č. 12: Založenie spoločnosti v Spojených arabských emirátoch (Zdroj: 41) 
 

Spojené arabské emiráty (SAE) 

Právna forma 

spoločnosti 

International Business Company 

Doba založenia Väčšinou do jedného týždňa 

Legislatíva Regulations on International Business Comapanies 2006 

Minimálny 

licenčný 
poplatok vláde 

4 000 AED (emirátsky dirham) 

Ročný licenčný 

poplatok vláde 

2 500 AED (emirátsky dirham) 

Zmluva 

o zamedzení 

dvojitého 

zdanenia s ČR 

Áno 

Akcionári Minimálne jeden, nemusí mať trvalý pobyt v SAE. Môže ním byť 

právnická i fyzická osoba. 

Riaditelia Minimálne jeden, nemusí mať trvalý pobyt v SAE. Môže ním byť 

právnická i fyzická osoba. 

Základný 

kapitál 

Nie je stanovená minimálna výška, obvykle 10 000 AED 

Akcie na 

majiteľa 

Nie sú povolené 
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Dane IBC sú oslobodené od všetkých daní (za predpokladu, že 

podnikateľská činnosť a riadenie spoločnosti prebieha mimo 

územia SAE), nemajú DIČ a neplatí DPH a ani akcionári nie sú 

zdaňovaný. Nemajú povinnosť podávať daňové priznanie 

Účtovníctvo Vedenie účtovníctva je povinné, ale účtovná závierka sa 

nepodáva 

Audit Nepovinný 

Anonymita Register firiem nie je verejne prístupný (mená riaditeľov 

a akcionárov sú známe len registračnému agentovi). Pre väčšiu 

anonymitu možno využiť nominee služby. 

Sídlo Povinnosť vedenia sídla v SAE 

 

 

Tabuľka č. 13: Výhody a nevýhody založenia spoločnosti v Spojených arabských emirátoch (Zdroj: 41) 
 

Výhody Nevýhody 

Žiadna daňová povinnosť Vyššia cena 

Rýchlo rastúca ekonomika  

Teritórium nezávislé na inej krajine  

Vysoká reputácia u OECD  

Viac ako 40 podpísaných dohôd 
o zamedzení dvojitého zdanenia 

 

Jednoduchý prístup k prémiovému 

bankovníctvu 

 

 

 

 

3.1.6 Hongkong 

 
Hongkong  je  čínske  mesto,   ktoré  leží   na  pobreží  Juhočínskeho  mora.   Je   to  jedna 

z najhustejšie obývaných oblastí sveta. Hongkong bol po ópiovej vojne prenajatý na 99 

rokov Angličanom. Z tohto dôvodu patrí angličtina k úradným jazykom. Mesto patrí medzi 

zvláštne oblasti čínskej ľudovej republiky, ale podarilo sa mu získať vysoký stupeň 

autonómie. Vláda v Pekingu je zodpovedná za medzinárodnú politiku a ozbrojené sily.     

V súčasnosti patrí Hongkong medzi významné ekonomické a obchodné centrum (41). 
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Najčastejšie využívaná právna forma spoločnosti je Private Company Limited by Shares. 

Táto spoločnosť  má  charakteristické  prvky  našej  spoločnosti  s ručením  obmedzeným  

a akciovej spoločnosti. Pri zdaňovaní spoločností sa uplatňuje teritoriálny princíp (daň sa 

platí len z príjmov, ktoré pochádzajú zo zdrojov v Hongkongu). Ak však spoločnosť podniká 

len v zahraničí, daň je nahradená paušálnym poplatkom vláde vo výške 350 dolárov (41). 

Spoločnosť v Hongkongu je  vhodná,  ak  sa  subjekt  zaoberá medzinárodným  obchodom 

s Čínou. Subjekt môže optimalizovať svoje daňové náklady, ale taktiež aj zvýšiť image 

svojej firmy pred čínskymi dodávateľmi. Výhodou je tiež skutočnosť, že 24.1.2012 vstúpila 

v platnosť   zmluva    o zamedzení    dvojitého    zdanenia    medzi    Českou    republikou  

a Hongkongom. Avšak spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo, podávať daňové priznanie 

a taktiež predkladať výsledky auditu raz za rok. Cena založenia spoločnosti sa pohybuje od 

výšky 2 000 € až do výšky 4 200 € (41). 

Tabuľka č. 14: Založenie spoločnosti v Hongkongu (Zdroj: 41) 
 

Hongkong 

Právna forma 

spoločnosti 

Private Limited Company (Ltd.) 

Doba založenia Väčšinou do troch týždňov 

Legislatíva Companies Ordinace (Cap. 32) 

Minimálny 

licenčný 
poplatok vláde 

350 dolárov 

Zmluva 

o zamedzení 

dvojitého 

zdanenia s ČR 

Áno 

Akcionári Minimálne jeden, nemusí byť rezident. Môže ním byť právnická 

i fyzická osoba. 

Riaditelia Minimálne jeden riaditeľ a aspoň jeden sekretár. Riaditeľ môže 

byť nerezident, ale sekretár musí mať trvalý pobyt v Hongkongu.. 

Môže nimi byť právnická i fyzická osoba. 

Základný 

kapitál 

Nie je stanovená minimálna výška 

Akcie na 

majiteľa 

Nie sú povolené 

Dane Spoločnosti platia iba daň z príjmov, ktoré pochádzajú zo zdrojov 

na území Hongkongu (16,5%). Zrážkovou daňou nie sú zaťažené 
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 dividendy, zisky z predaja cenných papierov, licenčné poplatky 

a určité typy úrokových výnosov. 

Účtovníctvo Vyžadovaná príprava pravidelnej účtovnej uzávierky 

Audit Aspoň jeden krát ročne od miestneho audítora 

Anonymita Register firiem je verejne prístupný 

Sídlo Povinnosť vedenia sídla v Hongkongu 

 

 

Tabuľka č. 15: Výhody a nevýhody založenia spoločnosti v Hongkongu (Zdroj: 41) 
 

Výhody Nevýhody 

Žiadna daňová povinnosť z príjmov, ktoré 

pochádzajú zo zdrojov mimo územia 

Hongkongu 

Nízka miera anonymity 

nominee služieb 

bez využití 

Lepšia image spoločnosti Nutnosť vedenia účtovníctva, podávať 

daňové priznanie 

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Jeden krát ročne predkladať výsledky 

auditu 

Vhodné 

zaoberajú 

činnosťou 

pre spoločnosti, ktoré sa 

sprostredkovateľskou 

Dlhšia doba založenia 

Právny poriadok je založený na britskom 

práve 

 

Akcionári nezodpovedajú za záväzky 

spoločnosti 

 

Absencia DPH a zrážkovej dane  

 

 

 

3.1.7 Porovnanie daňových rajov mimo Európsku úniu 

 
Z predchádzajúcich jednotlivých kapitol bola zostavená nasledujúca tabuľka. Táto tabuľka 

porovnáva podmienky pre založenie spoločnosti v daňových rajoch (ako sú napríklad 

vedenie účtovníctva, povinný audit a pod.), ktoré ležia mimo Európsku úniu. 
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Tabuľka č. 16: Podmienky pre založenie spoločností v daňových rajoch mimo Európsku úniu (Zdroj: 

vlastné spracovanie) 
 

Podmienky 

pre 
založenie 

Belize Seychely Panama Marshallove 

ostrovy 

Spojené 

arabské 
emiráty 

Hongkong 

Minimálny 

základný 

kapitál 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

Požadované 

vedenie 

účtovníctva 

 

nie 

 

áno 

 

nie 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

Požadovaný 

audit 
nie nie nie nie nie áno 

Verejne 

prístupný 

register 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

čiastočne 

 

nie 

 

áno 

Časová 

náročnosť 

založenia 

 

1 týždeň 

 

1 - 3 dni 

 

1 týždeň 

 

1 deň 

 

1 týždeň 

 

3 týždne 

Paušálny 

ročný 

poplatok 

 

100 $ 

 

100 $ 

 

300 $ 

 

450 $ 
2 500AED 

(680 $) 

 

350 $ 

       

Sadzba dane 

z príjmov 

PO * 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

*za predpokladu, že riadenie spoločnosti a podnikateľská činnosť neprebiehajú na území 

daného štátu 

Komparácia jednotlivých daňových rajov nepreukazuje markantné rozdiely medzi 

krajinami. Minimálny základný kapitál a sadzba dane z príjmov právnických osôb za 

určitých predpokladov je vo všetkých krajinách rovnaká. V Paname a na Belize nie je 

požadované vedenie účtovníctva a povinný audit je len v prípade Hongkongu. Daňové raje 

sa líšia najmä v časovej náročnosti založenia spoločnosti (od 1 dňa až po 3 týždne) a vo 

výške paušálneho ročného poplatku (100 – 680 $). 

 

3.2 Európske daňové raje 

 
Spomedzi európskych daňových rajov bolo vybraných 7 krajín. Typickými daňovými rajmi, 

resp. onshore oblasťami, v Európe sú Cyprus, Holandsko, Írsko. Avšak k porovnaniu boli 

vybrané i ďalšie krajiny Európy, ktorými sú Česko, Slovensko, Veľká Británia a Estónsko. 
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3.2.1 Česko 

 
V porovnaní administratívnej náročnosti zakladania firiem stojí Česko na 140. mieste zo 

170. krajín. Pri založení firmy v Česku musí subjekt počítať až s 15 návštevami rôznych 

inštitúcií a úradov, kde je nutné doložiť takmer 20 žiadostí. Avšak aj tak sa podnikateľské 

giganty (napr. Bosch) sťahujú do Česka a otvárajú si tu sídla. Investorov a obchodníkov     

z rôznych kútov sveta Česko láka na ekonomicky priaznivú a stabilnú situáciu, dobrý výkon 

koruny voči euru, daňové prázdniny či strategické umiestenie v srdci Európy (42). 

Výdaje na založenie spoločnosti v Českej republike sú stanovené vo výške 1 100 € (v 

prípade s.r.o.) (44). 

Typ právneho subjektu: s.r.o. 

Doba založenia: 3 týždne 

Počet akcionárov: minimálne jeden, môže byť fyzická i právnická osoba 

Riaditelia: minimálne jeden, riaditeľ nemusí mať bydlisko v Českej republike 

Základný kapitál: 1 Kč (u s.r.o.) 

Daň z príjmov právnických osôb: 19% 

Sadzba DPH: 21% (znížená sadzba – 15% a 10%) 

Účtovníctvo: nutné 

Audit: nie je požadovaný, ale závisí na veľkosti spoločnosti 

Anonymita: informácie o akcionároch a riaditeľoch sú prístupné v obchodnom registri (42). 

Výhody založenia spoločnosti v Českej republike: 

• relatívne nízka firemná daň v porovnaní s väčšinou Európy – 19%, 

• výdaje na štart podnikania sú nízke, 

• česká republika umožňuje cudzincom vlastniť miestnu spoločnosť, 

• široká škála zmlúv dvojitého zdanenia s mnoho ďalšími krajinami, 

• nízke ročné náklady na správu spoločnosti v ČR (42). 
 

Nevýhody založenia spoločnosti v Českej republike: 
 

• neprehľadnosť právneho poriadku a nedostupnosť relevantných informácií pri 

zakladaní spoločnosti, 
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• zložitosť podacieho formulára pre založenie obchodnej spoločnosti – obsahuje až 20 

strán, 

• nejasné vymedzenie príloh a nejednotnosť súdnych rozhodnutí o zápisu novej 

obchodnej spoločnosti do obchodného registra (zápis do OR je podmienkou pre 

vznik obchodnej spoločnosti), 

• priemerná doba založenia spoločnosti sa pohybuje okolo 3-5 týždňov (42). 

 

 

 
3.2.2 Slovensko 

 
Slovensko je krajinou, ktorá je na vrcholu neslávneho rebríčka najskorumpovanejších krajín 

za rok 2017. Daň z príjmov právnických osôb na Slovensku je na najvyššej úrovni z krajín 

V4 a to na 21%. Avšak aj tak má Slovensko lepšie podmienky pre cudzincov na založenie 

podnikania ako Česká republika a Ukrajina. Slovensko vytvára dokonca lepšie podmienky 

pre začínajúcich podnikateľov ako Belgicko či Rusko (42). 

Typ právneho subjektu: s.r.o. 

Počet akcionárov: minimálne jeden, môže byť fyzická i právnická osoba 

Riaditelia: minimálne jeden, riaditeľ nemusí mať bydlisko v Slovenskej republike 

Základný kapitál: 5 000 € (u s.r.o.) 

Daň z príjmov právnických osôb: 21% 

Sadzba DPH: 20% (znížená sadzba – 10%) 

Účtovníctvo: nutné 

Audit: povinný 

Anonymita: informácie o akcionároch a riaditeľoch sú prístupné v obchodnom registri (42). 

Výhody založenia spoločnosti na Slovensku: 

• nižšie pracovné náklady, napríklad podnikateľ – FO nemusí v prvom roku 

podnikania platiť odvody do sociálnej poisťovne, 

• jednoduchosť majetkových prevodov, jednoduchý prístup k úverom, 

• lacná a kvalifikovaná pracovná sila, 

• nízka konkurencia, 

• strategické umiestenie v strede Európy, 
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• mena euro – nie je potrebné riešiť kurz a jeho výkyvy voči ostatným menám, 

• rast ekonomiky a spotreby obyvateľstva, pokles nezamestnanosti v krajine (42). 
 

Nevýhody založenia spoločnosti na Slovensku: 
 

• problémom pre podnikateľov sú dane, získavanie stavebných povolení a ochrana 

investorov, 

• neefektívna verejná správa, korupcia, reštriktívne pracovnoprávne predpisy a vysoké 

dane, 

• úrady a zdĺhavý proces zakladania spoločnosti (podobne ako v Českej republike), 

• takmer nulová anonymita (42). 

 

 

 
3.2.3 Írsko 

 
V Írsku existuje mnoho medzinárodných spoločností, pričom záujem o zahraničných 

investorov neustále rastie. V krajine neexituje žiadne obmedzenie v podnikaní pre cudzích 

občanov. So svojou nízkou sadzbou dane z príjmov právnických osôb (12,5%) sa Írsko radí 

ku krajinám s najnižšou sadzbou dane na svete. Daňový systém, ktorý kombinuje domáce 

daňové sadzby so smernicami Európskej únie  a dvojitého zdanenia, z Írska vytvára jednu  

z najviac žiadaných obchodných destinácií na svete. Írsko je pre mnoho amerických 

spoločností z IT sektoru vstupnou bránou do Európy (Apple, Facebook a pod.) (42). 

Vďaka ekonomickej kríze v roku 2008, si Írsko uvedomilo aké dôležité je pre ekonomiku 

obchodné prostredie. V súčasnosti tak ponúka silnú obchodnú podporu a atraktívne výhody 

pre investorov (42). 

Írsko sa umiestnilo na 5. mieste v rámci posudzovania prekážok zahraničného obchodu. 

Írska ekonomika sa vyznačuje nižšou časovou náročnosťou na import a export tovaru. 

Taktiež s tým spojená administratívna náročnosť, ktorá je nižšia než priemer krajín OECD. 

Na poprednej pozícii (6.) sa Írsko umiestnilo i v kategórii Paying Taxes, ktorá zahŕňa dobu 

potrebnú na prípravu, vykázanie a odvedenie dane. Hodnota tejto doby je 80 hodín za rok, 

čo je viac ako dvojnásobne nižšia hodnota než priemer krajín OECD (42). 

Typ právneho subjektu: Private Limited Company (Ltd.) 

Akcionári: minimálne jeden, môže byť fyzická i právnická osoba 
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Riaditelia: minimálne dvaja, aspoň jeden musí byť rezidentom EÚ, povinnosťou je mať 

tajomníka, ktorý môže byť i nerezident 

Základný kapitál: 1 € 

Daň z príjmov právnických osôb: 12,5% 

Sadzba DPH: 22% (znížená sadzba – 4,8% a 13,5%) 

Účtovníctvo: nutné, povinnosť predložiť účtovné výkazy, povinnosť podať daňové priznanie 

Audit: povinný 

Anonymita: informácie o akcionároch a riaditeľoch sú prístupné v obchodnom registri (42). 

Výhody založenia spoločnosti v Írsku: 

• nízke daňové sadzby, 

• zodpovednosť akcionárov je obmedzená len do výšky základného kapitálu, 

• jasné a zrozumiteľné pravidlá, 

• silná ekonomika (42). 

 

 

 
3.2.4 Veľká Británia 

 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je ostrovný štát ležiaci v Atlantickom 

oceáne. Štátnym zriadením je parlamentná monarchia, ktorej vládne kráľovná Alžbeta II. 

Hlavným mestom je Londýn. Ekonomika Spojeného kráľovstva zastáva piate najsilnejšie 

miesto vo svete (41). 

Pri zakladaní anglickej spoločnosti Ltd. sa ručí majetkom spoločnosti, osobný majetok 

spoločníkov je chránený. V tomto smere sa anglické spoločnosti podobajú českým 

spoločnostiam s ručením obmedzeným (41). 

Image britskej spoločnosti pomáha zvýšiť dojem na obchodných partnerov. Populárnou 

štruktúrou spoločnosti je koncept tzv. Principal and Agent Company. Ide o situáciu, kedy 

britská spoločnosť vystupuje pod vlastným menom v zastúpení hlavnej spoločnosti, ktorá je 

registrovaná v krajine s nízkym zdanením. Medzi oboma spoločnosťami je uzavretá zmluva, 

v ktorej je definovaná provízia, ktorá za tieto služby patrí britskej spoločnosti. Zdaneniu vo 

Veľkej Británii podlieha len táto provízia. Pri vhodnej nastavenej štruktúre sa dá pomocou 

tejto optimalizácie dostať až na úroveň 2% daňovej sadzby. Výhodou je aj to, že do 
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obchodného vzťahu vstupuje iba britská Ltd., takže offshore spoločnosť nevystupuje na 

žiadnych dokumentoch (41). 

Rýchlosť založenia spoločnosti vo Veľkej Británii je väčšinou do troch dní. Cena založenia 

je od 850 € do 2 000 €. Ročný poplatok sa pohybuje od výšky 1 820 € (41). 

Typ právneho subjektu: Private Limited Company (Ltd.) 

Akcionári: minimálne jeden, môže byť fyzická i právnická osoba 

Riaditelia: minimálne jeden, môže byť fyzická i právnická osoba 

Základný kapitál: minimálny kapitál vo výške 1 libry 

Daň z príjmov právnických osôb: 20% 

Sadzba DPH: 20% (znížená sadzba – 5%) 

Účtovníctvo: nutné, povinnosť predložiť účtovné výkazy, povinnosť podať daňové priznanie 

Audit: nepovinný 

Anonymita: verejne dostupné informácie o riaditeľoch a akcionároch v obchodnom registri 

(41). 

Výhody založenia spoločnosti vo Veľkej Británii: 
 

• ekonomická a politická stabilita, 

• 0% daň z príjmu, ak je spoločnosť riadená zo zahraničia a nemá žiadne príjmy        

z britských zdrojov, 

• prestíž britskej spoločnosti (41). 
 

Nevýhody založenia spoločnosti vo Veľkej Británii: 
 

• prísne pravidlá úradov, 

• povinnosť viesť účtovníctvo a podávať daňové priznania, 

• nízka miera anonymity (41). 

 

 

 
3.2.5 Cyprus 

 
Cyprus je ostrovný daňový raj, ktorý leží vo východnej časti Stredozemného mora. Je 

členom Európskej únie i eurozóny. Cyprus je tretím najväčším ostrovom v Stredomorí 
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a spojuje dve rozdielne kultúry, a to grécku a tureckú. Na Cypre je najnižšia daň z príjmov 

v celej Európskej únii (42). 

Pre české spoločnosti ide o druhý najpopulárnejší daňový raj (prvým je Holandsko). Cyprus 

má uzavretých viac ako 40 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa zvláštnych 

predpisov v zákonoch o dani z príjmov na Cypre, je čistý zisk medzinárodných obchodných 

spoločností (IBC) na Cypre zdanený sadzbou 12,5% (42). 

Výdaje na založenie spoločnosti na Cypre sa pohybujú okolo 3 500 € (44). 
 

V minulosti, v roku 2013, sa krajina dostala do finančných problémov a bola nútená žiadať 

o pomoc Európsku úniu i Medzinárodný menový fond. Cyprus nakoniec obdržal finančné 

výpomoci a musel sa zaviazať, že zvýši daň z príjmov právnických osôb z 10% na 12,5%. 

Súčasne zaviedli jednorazovú daň na všetky vklady. Vklad do 100 000 € bol zaťažený daňou 

vo výške 6,75%, vklad nad 100 000 € 9,9% daňou. To samozrejme poškodilo povesť Cypru 

ako  daňového  raja  a spôsobilo  odliv  investorov.  Avšak   aj  keď  Cyprus  zvýšil  dane   

z firemných príjmov, dodnes ponúka široké možnosti daňovej optimalizácie. Príkladom 

môže byť ochrana investícií a dôveryhodná právna stabilita. Za najväčšiu nevýhodu Cypru 

možno pokladať nemožnosť zostať v anonymite (42). 

Typ právneho subjektu: LLC 

Doba založenia: 2 týždne 

Akcionári: minimálne jeden, môže byť fyzická i právnická osoba 

Riaditelia: minimálne jeden, riaditeľ nemusí mať bydlisko na Cypre 

Základný kapitál: nie je vyžadovaný 

Daň z príjmov právnických osôb: 12,5% 

Sadzba DPH: 19% (znížená sadzba – 0%, 5% a 9%) 

Účtovníctvo: nutné, povinnosť predložiť účtovné výkazy 

Audit: povinný v závislosti na druhu podnikania a obratu spoločnosti 

Anonymita: informácie o riaditeľoch a akcionároch sú dostupné v obchodnom registri (42). 

Výhody založenia spoločnosti na Cypre: 

• nízke zdanenie (jedno z najnižších v Európe), 

• najjednoduchšia a najstabilnejšia európska možnosť so všetkými benefitmi 

zahraničnej spoločnosti, 
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• dôveryhodná právna stabilita splňujúca európske štandardy (42). 

 

 

 
3.2.6 Holandsko 

 
Holandsko patrí medzi najstaršie jurisdikcie, ktoré poskytujú daňové výhody 

medzinárodným spoločnostiam. Holandsko ako svoje globálne alebo európske sídlo využíva 

veľké množstvo obchodných spoločností, ktoré ovládajú svoje pobočky po celom svete. 

Krajina ponúka veľmi stabilné právne prostredie, priaznivé podmienky pre holdingové 

spoločnosti a veľmi vysokú image spoločnosti. Tieto výhody sa oplatí využívať najmä 

veľkým spoločnostiam. Holandsko v posledných rokoch zavádza mimoriadne 

administratívne náročnú reguláciu podnikania a náklady spojené s prevádzkou spoločnosti 

sú veľmi vysoké. Avšak aj tak Holandsko stále zostáva krajinou, ktorú holdingové 

spoločnosti neustále využívajú (42). 

Výdaje na založenie spoločnosti v Holandsku sa pohybujú v intervale od 5 000 až 7 000 € 

(43). 

Vďaka štatistikám, ktoré porovnávajú svetové jurisdikcie podľa priaznivých podmienok pre 

oblasť podnikania  malých  a stredných  firiem,  sa  Holandsko  umiestnilo  na  21.  mieste 

z celkových  189  krajín  sveta.  Holandsko  sa  vyznačuje  nízkou  časovou  náročnosťou   

z hľadiska platenia daní – 123 hodín za rok. Celosvetovo sa zaraďuje na 23. miesto. V rámci 

ukazovateľa zahraničného obchodu vyniká Holandsko predovšetkým dobou vyžadovanou 

na import a export tovaru. Patrí mu 13. miesto (42). 

Do budúcnosti (v roku 2021) plánuje Holandsko znížiť daň z príjmov právnických osôb     

z momentálnych 25% na 21,7%. Nižšia sadzba dane sa zníži zo 16,5% na 15% (45). 

Typ právneho subjektu: spoločnosť s ručením obmedzeným (Besloten Vennootschap - BV) 

Doba založenia: 5 – 10 pracovných dní 

Akcionári: minimálne jeden, môže byť fyzická i právnická osoba 

Riaditelia: minimálne jeden, riaditeľ nemusí mať bydlisko v Holandsku 

Základný kapitál: 1 € 

Daň z príjmov právnických osôb: 25% (16,5% z prvých 200 000 € zdaniteľného príjmu (do 

r.2019 to bolo 19%) ) 
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Sadzba DPH: 19% (znížená sadzba – 0%, 6%) 

Účtovníctvo: nutné, povinnosť predložiť účtovné výkazy 

Audit: nie je povinný; povinný audit je, ak spoločnosť splní 2 z 3 podmienok: 

1. celkové aktíva sú väčšie ako 6 miliónov eur, 

2. ročný obrat činí viac ako 12 miliónov eur, 

3. priemerný počet zamestnancov je vyšší ako 49 

Anonymita: nízka miera anonymity, register firiem je verejne dostupný (42). 

Výhody založenia spoločnosti v Holandsku: 

• veľmi stabilné prostredie s vysoko rozvinutým právnym systémom, 

• prestížny image spoločnosti, 

• zaujímavý systém zdanenia spoločností, 

• doba založenia spoločnosti, 

• absencia zrážkovej dane z výplaty dividend (efektívne využívanie zmlúv 

o zamedzení dvojitého zdanenia) (42). 

 

 
 

3.2.7 Estónsko 

 
Estónsko je najsevernejším z pobaltských štátov v severnej Európe. V rámci porovnania    

s ostatnými  pobaltskými   štátmi   je   Estónsko   hospodársky   najvyspelejšou   krajinou   

s najvyšším HDP na obyvateľa. Estónsko je členom Európskej únie i eurozóny. Podnikanie 

v Estónsku je spojené s extrémne nízkou mierou byrokracie, čo je v porovnaní s ostatnými 

členskými štátmi EÚ veľmi vítané. Vláda a mieste úrady sa snažia od osamostatnenia krajiny 

vytvárať stabilné a lákavé prostredie pre miestnych i zahraničných podnikateľov (43). 

Estónsko sa neprezentuje ako daňový raj. Nie je nutné mať obrat v desiatkach miliónoch, 

aby sa podnikanie v tejto krajine vyplatilo. V Estónsku sú vítaný začínajúci podnikatelia    

s nízkymi obratmi, ktorí ocenia nulové zdanenie zisku v prípade, ak ho ďalej reinvestujú do 

rozvoja svojej spoločnosti. Estónsko sa radí na 12. priečku s najlepšími podmienkami pre 

podnikanie z približného počtu 190 krajín z celého sveta. Založenie spoločnosti v Estónsku 

môže byť pre mnohých podnikateľov odrazovým mostíkom na trhy Ruska a Ázie (42). 
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Typ právneho subjektu: spoločnosť s ručením obmedzeným ( Osaühing – OÜ) 

Doba založenia: 10 pracovných dní 

Akcionári: minimálne jeden, môže byť fyzická i právnická osoba 

Riaditelia: minimálne jeden, riaditeľ nemusí mať bydlisko v Estónsku 

Základný kapitál: 2 500 € 

Daň z príjmov právnických osôb: 20% tzv. distribučná daň (distribúcia zisku medzi 

spoločníkov) alebo 0%, ak podnikateľ reinvestuje zisk do podnikania 

Sadzba DPH: 20% (znížená sadzba – 0% a 9%) 

Účtovníctvo: nutné, povinnosť predložiť účtovné výkazy 

Audit: nie je povinný 

Anonymita: informácie o riaditeľoch a akcionároch sú otvorené v obchodnom registri (42). 

Výhody založenia spoločnosti v Estónsku: 

• nízka administratívna záťaž, ktorá je v porovnaní s Českou republikou pätinová, 

• nízka miera byrokracie, elektronická komunikácia s úradmi, 

• veľké množstvo uzavretých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (viac ako 50), 

• talentovaná pracovná sila s dobrou jazykovou vybavenosťou, 

• príležitosť podnikať s ruským trhom (42). 

 

 

 
3.2.8 Porovnanie daňových rajov v Európe 

 
Rovnako ako boli zanalyzované daňové raje mimo Európu, tak táto kapitola porovnáva 

daňové raje, ktoré sú členmi Európskej únie. V nasledujúcej tabuľke budú porovnávané 

niektoré podmienky pre založenie spoločnosti v daných krajinách. Jednotlivými 

ukazovateľmi sú minimálny základný kapitál, požadované vedenie účtovníctva, požadovaný 

audit, verejne prístupný register a sadzba dane z príjmov právnických osôb. 
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Tabuľka č. 17: Podmienky pre založenie spoločností v daňových rajoch v Európskej únií (Zdroj: vlastné 

spracovanie) 
 

Podmienky 

pre 
založenie 

Česko Slovensko Írsko Veľká 

Británia 

Cyprus Holandsko Estónsko 

Minimálny 

základný 
kapitál 

1 Kč 

(0,037 €) 

 

5 000 € 

 

1 € 
1 £ 

(1,15 €) 

 

nie 

 

1 € 

 

2 500 € 

Požadované 

vedenie 

účtovníctva 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

Požadovaný 
audit 

čiastočne áno áno nie čiastočne čiastočne nie 

Verejne 

prístupný 

register 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

        

Sadzba dane 

z príjmov 

PO 

 

19% 

 

21% 

 

12,5% 

 

20% 

 

12,5% 
16,5% a 

25% 

 

20% 

 

 
Európske daňové raje sa zhodujú v podmienkach povinného vedenia účtovníctva a verejne 

dostupnom registri. Audit v krajinách Česko, Cyprus a Holandsko je povinný čiastočne, 

pretože daná spoločnosť musí splňovať podmienky, ktoré upravujú zákony v jednotlivých 

krajinách. Minimálny základný kapitál sa pohybuje v rozmedzí od necelého 1 eura až po 5 

tisíc eur. Taktiež sadzba dane z príjmov je v týchto daňových rajoch odlišná. Sadzba dane 

vo výške 12,5% je v európskych krajinách najnižšia (v prípade Írska a Cyprusu). Avšak     

v niektorých prípadoch (v Holandsku) dosahuje výšku až 25%. 

 

3.3 Založenie modelových spoločností s ručením obmedzeným 

v jednotlivých daňových rajoch 

 
Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá modelovými príkladmi zdanenia spoločnosti vo 

vybraných daňových rajoch. Následne budú porovnané so zdanením v Českej republike. Pre 

účely diplomovej práce boli vybrané onshore daňové raje – Holandsko, Cyprus a Estónsko 

a offshore daňové raje – Seychely a Hongkong. Na základe porovnania daňových rajov bude 

navrhnuté najvýhodnejšie zdanenie danej spoločnosti. 

Materskú spoločnosť predstavuje už existujúci podnik AAA, s.r.o. Táto spoločnosť pôsobí 

v Českej republike od roku 2013. Podniká v službách, konkrétne ide o finančné a daňové 
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poradenstvo. Daná spoločnosť by chcela svoje služby ponúkať aj na inom ako domácom 

trhu, a preto vzniká nápad rozšíriť svoju pôsobnosť za hranice Českej republiky, na 

zahraničné trhy. Jedná sa o založenie dcérskych spoločností vo vybraných jednotlivých 

daňových rajoch. Prostredníctvom využitia daňovo zvýhodnených krajín môže spoločnosť 

optimalizovať svoju daňovú povinnosť. 

Modelové príklady zahrňujú i určité obmedzenia, resp. zjednodušenia. Jednotlivé 

spoločnosti  budú  predpokladať,  že  splnili  všetky  podmienky  na  vznik  spoločnosti      

v jednotlivých daňových rajoch. Založenie spoločností sú rozlične časovo náročné. A najmä 

veľké rozdiely možno pozorovať pri nákladoch na založenie spoločností. 

Jednotlivé modelové príklady dcérskych spoločností budú založené k 1.1.2020. Odhadované 

príjmy a výdaje spoločnosti sú vo všetkých prípadoch v troch variantoch. Prvý variant počíta 

s príjmami, ktoré činia 10 000 € a s výdajmi vo výške 3 000 €. Druhý variant má príjmy vo 

výške 40 000 € a výdaje vo výške 10 000 €. V treťom variante sa pracuje s 80 000 € 

príjmami a 30 000 € výdajmi. Predpokladá sa, že tieto výdaje sú daňovo uznateľné. 

V jednotlivých daňových rajoch je taktiež dôležité rozlišovať, či daná spoločnosť je 

členom Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo sídli v tretej zemi. 

Toto rozdelenie je dôležité na základe zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (ZDP), 

konkrétne §36. 

 

3.3.1 Česká republika 

 
V prvom prípade ide o spoločnosť so sídlom na území Českej republiky, tzn. že podľa 

paragrafu §36 ZDP nie sú žiadne dôvody na zrážkovú daň. V tabuľke možno vidieť, že táto 

daň je nulová. 

Po vypočítaní príjmy mínus výdaje sú stanovené jednotlivé základy dane (7 000 €, 30 000 

€, 50 000 €). Výška daňovej sadzby pre právnické osoby je v Českej republike 19%. 

Následne bola vypočítaná daňová povinnosť spoločnosti v Českej republike. V poslednom 

kroku bola táto daň odpočítaná od základu dane a bol vyčíslený zisk po zdanení. 

Tabuľka č. 18: Zdanenia v Českej republike (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Česká republika 

Príjmy 10 000 40 000 80 000 

Zrážková daň - §36/1a 0% 0% 0% 
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Zrážková daň 0 0 0 

Príjmy po zrážke 10 000 40 000 80 000 

    

Príjmy 10 000 40 000 80 000 

Výdaje 3 000 10 000 30 000 

Príjmy - výdaje 7 000 30 000 50 000 

    

Základ dane 7 000 30 000 50 000 

Daň v Českej republike (%) 19% 19% 19% 

Daň v Českej republike 1 330 5 700 9 500 

Zisk po dani 5 670 24 300 40 500 
 

 
 

3.3.2 Holandsko 

 
Druhá modelová situácia sa týka založenia spoločnosti v Holandsku. Príjmy i výdaje 

zostávajú naďalej rovnaké ako v prvom prípade. Keďže Holandsko je členom Európskej 

únie nepodliehajú príjmy zrážkovej dani. 

Základ dane bol získaný odčítaním príjmov a výdajov. V prípade Holandska je u sadzby 

dane z príjmov právnických osôb viac možností, ktoré záležia na výške príjmu. Limit je vo 

výške 200 000 €. Príjmy, ktoré sú nižšie ako tento limit podliehajú sadzbe dane vo výške 

16,5%. Avšak príjmy, ktoré sú vyššie ako 200 000 € by sa mali deliť do dvoch skupín. Príjmy 

do hodnoty 200 000 € budú podliehať 16,5% dani a príjmy, ktoré má spoločnosť nad čiastku 

200 000 € budú zdanené vo výške 25%. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v týchto prípadoch bude použitá nižšia sadzba dane – 

16,5%. Táto daňová povinnosť sa od základu dane odpočíta, a tým sa dospeje k zisku 

spoločnosti. 

Tabuľka č. 19: Zdanenie v Holandsku (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Holandsko 

Príjmy 10 000 40 000 80 000 

Zrážková daň - §36/1a 0% 0% 0% 

Zrážková daň 0 0 0 

Príjmy po zrážke 10 000 40 000 80 000 

    

Príjmy 10 000 40 000 80 000 

Výdaje 3 000 10 000 30 000 
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Príjmy - výdaje 7 000 30 000 50 000 

    

Základ dane 7 000 30 000 50 000 

Daň v Holandsku (%) 16,5% 16,5% 16,5% 

Daň v Holandsku 1 155 4 950 8 250 

Zisk po dani 5 845 25 050 41 750 
 

 
 

3.3.3 Cyprus 

 
Rovnako ako predchádzajúce krajiny, tak i Cyprus je členom Európskej únie. To znamená 

že sadzba zrážkovej dane je 0%. 

Po následnom vypočítaní základu dane, ktorý je rozdielom príjmov a výdajov spoločnosti, 

je v tabuľke zaznamenaná daň z príjmov právnických osôb na Cypre. Daná daň je jedna     

z najnižších daní z príjmov v Európskej únii, a to vo výške 12,5%. V prvom variante, kedy 

je základ dane vo výške 7 000 € činí daňová povinnosť spoločnosti len 875 €. Po odpočítaní 

daňovej povinnosti od základu dane je vyčíslený zisk. 

Tabuľka č. 20: Zdanenie na Cypre (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Cyprus 

Príjmy 10 000 40 000 80 000 

Zrážková daň - §36/1a 0% 0% 0% 

Zrážková daň 0 0 0 

Príjmy po zrážke 10 000 40 000 80 000 

    

Príjmy 10 000 40 000 80 000 

Výdaje 3 000 10 000 30 000 

Príjmy - výdaje 7 000 30 000 50 000 

    

Základ dane 7 000 30 000 50 000 

Daň na Cypre (%) 12,5% 12,5% 12,5% 

Daň na Cypre 875 3 750 6 250 

Zisk po dani 6 125 26 250 43 750 
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3.3.4 Estónsko 

 
Poslednou európskou krajinou, ktorá je analyzovaná je Estónsko. I v prípade Estónska je 

zrážková daň nulová, pretože je členom Európskej únie. 

Základ dane tvoria príjmy ponížené o výdaje spoločnosti. Daň z príjmov právnických osôb 

je v prípade Estónska vo výške 20%. Čo je o 1% viac ako predstavuje daň v Českej 

republike. Zisk po dani získame rozdielom základu dane a daňovej povinnosti. Daná daň   

z príjmov právnických osôb je v tomto prípade zo všetkých modelových situácií najvyššia, 

to znamená že daňová povinnosť Estónska bude najvyššia, a naopak zisk po zdanení bude 

v prípade analyzovaných európskych krajín najnižší. 

Tabuľka č. 21: Zdanenie v Estónsku (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Estónsko 

Príjmy 10 000 40 000 80 000 

Zrážková daň - §36/1a 0% 0% 0% 

Zrážková daň 0 0 0 

Príjmy po zrážke 10 000 40 000 80 000 

    

Príjmy 10 000 40 000 80 000 

Výdaje 3 000 10 000 30 000 

Príjmy - výdaje 7 000 30 000 50 000 

    

Základ dane 7 000 30 000 50 000 

Daň v Estónsku (%) 20% 20% 20% 

Daň v Estónsku 1 400 6 000 10 000 

Zisk po dani 5 600 24 000 40 000 

 

 

 

3.3.5 Seychely 

 
Nasledujúca tabuľka pojednáva o založení spoločnosti na Seychelách. Príjmy Seychel, ktoré 

nie sú členom Európskej únie, podliehajú podľa §36 ZDP zrážkovej dani vo výške 15%. 

Následne sa počíta s poníženými príjmami, od ktorých sú odpočítané odhadnuté výdaje. 

Tým sa získa základ dane. 
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Sadzba dane z príjmov pre právnické osoby je na Seychelách nulová, tzn., že celková výška 

daňovej povinnosti na Seychelách je vo všetkých variantoch nulová. Zisk po dani je rovný 

základu dane. 

Tabuľka č. 22: Zdanenie na Seychelách (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Seychely 

Príjmy 10 000 40 000 80 000 

Zrážková daň - §36/1a 15% 15% 15% 

Zrážková daň 1 500 6 000 12 000 

Príjmy po zrážke 8 500 34 000 68 000 

    

Príjmy 8 500 34 000 68 000 

Výdaje 3 000 10 000 30 000 

Príjmy - výdaje 5 500 24 000 38 000 

    

Základ dane 5 500 24 000 38 000 

Daň na Seychelách (%) 0% 0% 0% 

Daň na Seychelách 0 0 0 

Zisk po dani 5 500 24 000 38 000 

 

 

 

3.3.6 Hongkong 

 
Hongkong nie je rovnako ako Seychely v predchádzajúcom prípade členom Európskej únie. 

Ale pre Českú republiku predstavuje tretiu zem, a preto sa postupuje úplne rovnako ako     

u vyššie spomenutých Seychelách. To znamená, podľa § 36 ZDP podliehajú zrážkovej dani 

vo výške 15%. Daná zrážková daň činí, tak ako v prípade Seychel 1 500 €, 6 000 € a 12 000 

€. 
 

Po zrážke dani možno ponížiť príjmy o výdaje spoločnosti, a tak bude získaný základ dane. 

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v Hongkongu činí 0%. V prípade Hongkongu je 

teda daňová povinnosť spoločnosti nulová, a tak základ dane predstavuje zisk spoločnosti. 

Tabuľka č. 23: Zdanenie v Hongkongu (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Hongkong 

Príjmy 10 000 40 000 80 000 

Zrážková daň - §36/1a 15% 15% 15% 

Zrážková daň 1 500 6 000 12 000 

Príjmy po zrážke 8 500 34 000 68 000 
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Príjmy 8 500 34 000 68 000 

Výdaje 3 000 10 000 30 000 

Príjmy - výdaje 5 500 24 000 38 000 

    

Základ dane 5 500 24 000 38 000 

Daň v Hongkongu (%) 0% 0% 0% 

Daň v Hongkongu 0 0 0 

Zisk po dani 5 500 24 000 38 000 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

 
Využitie konkrétneho daňového raja je v kompetencií jednotlivých spoločností. Cieľom tejto 

kapitoly je komparácia založenia spoločnosti v rôznych daňových rajoch po celom svete. 

Následne bude pre spoločnosť podľa porovnávaných kritérií odporúčaný konkrétny daňový 

raj. 

 

4.1 Porovnanie založených spoločností v daňových rajoch 

 
V predchádzajúcich kapitolách boli znázornené 3 varianty zdanenia v jednotlivých 

daňových rajoch. Každý variant obsahoval tri príjmy – 10 000 €, 40 000 € a 80 000 €. Keďže 

tieto príjmy neboli vysoké, v každom variante sa počítalo len s jednou sadzbou dane 

právnických osôb. Z tohto dôvodu bolo k porovnaniu založených spoločností vybraný 

stredný variant s príjmami vo výške 40 000 € a s výdajmi, ktoré činili 10 000 €. 

 

4.1.1 Zisk po dani 

 
Jednotlivé daňové raje boli porovnávané prostredníctvom zisku, ktorý krajiny dosiahli. 

Vypočítané hodnoty sú zaznamenané v nasledujúcej tabuľke i v grafe. 

Najmenší zisk dosahujú daňové raje mimo Európu – Seychely a Hongkong, ale i európsky 

daňový raj Estónsko. Najmenší zisk v prípade daňových rajov mimo Európu je spôsobený 

tým, že i keď majú nulovú daňovú povinnosť, je nutné aby platili zrážkovú daň, pretože nie 

sú členmi Európskej únie (§36 ZDP). Hodnotu základu dane, z ktorej sa následne kalkuluje 

daň, majú nižšiu ako ostatné krajiny. V prípade Estónska je zdanený zisk nižší ako v prípade 

Českej republiky, pretože Estónsko vykazuje vyššiu daň z príjmov právnických osôb. 

Rovnosť zisku Estónska a daňových rajov mimo Európu je iba náhodná. 

O niečo vyšší zisk vykazuje Česko, pretože z analyzovaných európskych krajín má druhú 

najvyššiu daň z príjmov právnických osôb, a to 19%. Podľa §36 ZDP krajiny, ktoré sú 

členmi Európskej únie (Česko, Holandsko, Cyprus, Estónsko) nemajú povinnosť platiť 

zrážkovú daň. Za Českom nasleduje Holandsko, ktorého daň z príjmu právnických osôb činí 

16,5%.  Najvyšší  zisk  z analyzovaných  krajín  dosiahol  Cyprus.  Dôvodom  je  jedna      

z najnižších sadzieb dane z príjmov právnických osôb v Európe, ktorá je vo výške 12,5%. 
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Zisky v daňových rajoch 

Hongkong 24 000 

Seychely 24 000 

Estónsko 24 000 

Cyprus 26 250 

Holandsko 25 050 

Česko 24 300 

22 500 23 000 23 500 24 000 24 500 25 000 25 500 26 000 26 500 

Tabuľka č. 24: Zisk po zdanení (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

 Česko Holandsko Cyprus Estónsko Seychely Hongkong 

Zisk po dani 24 300 25 050 26 250 24 000 24 000 24 000 
 

 

 

Graf č. 2: Zisk po zdanení v jednotlivých daňových rajoch (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

4.1.2 Výška daňovej povinnosti 

 
Nasledujúca tabuľka znázorňuje porovnanie výšky daňovej povinnosti v jednotlivých 

krajinách,  ktorými   sú   Česká   republika,   Holandsko,   Cyprus,   Estónsko,   Seychely   

a Hongkong. Z tabuľky možno vyčítať že najmenšia, resp. nulová daňová povinnosť sa týka 

Seychel a Hongkongu. Na druhej strane, najvyššia daňová povinnosť je v prípade Estónska, 

ktorá činí 6 000 €. Za ním nasleduje Česká republika, a to s daňovou povinnosťou 5 700 €. 

Holandsko má daň vo výške 4 950 € a daňová povinnosť Cypru je vo výške 3 750 €. 

Tabuľka č. 25: Výška daňovej povinnosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

 Česko Holandsko Cyprus Estónsko Seychely Hongkong 

Výška 

daňovej 

povinnosti 

 

5 700 

 

4 950 

 

3 750 

 

6 000 

 

0 

 

0 
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4.1.3 Úspora na dani 

 
Z predchádzajúcej tabuľky možno odvodiť úsporu na dani oproti Českej republike. Pri 

porovnávaní sa vychádzalo z výšky daňovej povinnosti, ktorá sa týka Českej republiky. 

Úspora na dani predstavuje rozdiel medzi daňou zaplatenou v Českej republike a daňou 

zaplatenou v jednotlivom daňovom raji. Následne sa daňová povinnosť Českej republiky 

porovnávala s ostatnými  analyzovanými  krajinami.  Z toho  dôvodu  je  úspora  na  dani  

v Českej republike evidovaná ako 0 Kč. 

Jednotlivé úspory na dani obsahuje nasledujúca tabuľka. V prípade Seychel a Hongkongu 

úspora na dani činí 5 700 €. Táto úspora na dani sa rovná výške daňovej povinnosti Českej 

republiky, čo je spôsobené tým, že na Seychelách a v Hongkongu bola daňová povinnosť 

nulová. V prípade dvoch európskych daňových rajoch dochádza taktiež k úspore, pretože 

daňová sadzba v týchto krajinách je nižšia ako v Českej republike, avšak nie v takej veľkej 

výške ako v prípade Seychel a Hongkongu. Čo sa týka Holandska, daňová úspora je vo výške 

750 €. V porovnaní s Cyprom daňová úspora činí 1 950 €. Na druhej strane úspora na dani 

v prípade Estónska je záporná, a to - 300 €, čo spôsobuje daňová sadzba Estónska, ktorá je 

vyššia ako v Českej republike. Z tohto dôvodu nedochádza k žiadnej úspore na dani, ale 

naopak spoločnosť by musela platiť viac. Jednotlivé úspory na dani sú taktiež zakreslené na 

grafe. 

Tabuľka č. 26: Úspora na dani v porovnaní s Českou republikou (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

 Česko Holandsko Cyprus Estónsko Seychely Hongkong 

Úspora na dani 

oproti ČR 
0 750 1 950 -300 5 700 5 700 
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Graf č. 3: Úspora na dani v porovnaní s Českou republikou (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

 

4.1.4 Ostatné zvýhodnenia 

 
Nasledujúca tabuľka porovnáva analyzované daňové raje nielen z daňového hľadiska 

(sadzba dane z príjmov právnických osôb), ale i hľadiska iných ukazovateľov, ktoré je 

vhodné si všímať pri zakladaní spoločnosti v daňových rajoch. 

Tabuľka č. 27: Podmienky pre založenie spoločností v analyzovaných daňových rajoch (Zdroj: vlastné 

spracovanie) 

Podmienky 

pre 
založenie 

 

Česko 

 

Holandsko 

 

Cyprus 

 

Estónsko 

 

Seychely 

 

Hongkong 

Minimálny 

základný 
kapitál 

 

1 Kč 

 

1 € 

 

nie 

 

2 500 € 

 

nie 

 

nie 

Požadované 

vedenie 

účtovníctva 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

Požadovaný 
audit 

čiastočne čiastočne čiastočne nie nie áno 

Verejne 

prístupný 

register 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

áno 

 

nie 

 

áno 

6 000 

Úspora na dani oproti Českej republike v € 
5 700 5 700 

5 000 
 

4 000 
 

3 000 
 

2 000 
 

1 000 
 

- 
 

-1 000 

Hongkong Seychely Estónsko 
-300 

Cyprus Holandsko 

 
 

750 

 
1 950 
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Sadzba dane 

z príjmov 

PO 

 

19% 
16,5% a 

25% 

 

12,5% 

 

20% 

 

0% 

 

0% 

 

 

Za najväčšiu výhodu možno považovať sadzbu dane z príjmov právnických osôb. Danú 

výhodu majú daňové raje, ktoré nie sú členmi Európskej únie. 

V každej z analyzovaných krajín je požadované vedenie účtovníctva. Nutný audit je len     

v prípade Hongkongu. Avšak pri splnení určitých podmienok v danej krajine môže byť audit 

nutný i v Česku, Holandsku a na Cypre. 

Medzi veľké výhody daňových rajov patrí verejne prístupný register, resp. anonymita. Túto 

výhodu má z daných krajín iba ostrov Seychely. 

Pri určovaní najmenej výhodnej krajiny pre založenie spoločnosti vyšli výsledky najhoršie 

pre Estónsko. I keď v Estónsku nie je požadovaný audit, ich sadzba dane z príjmov 

právnických osôb je vo výške 20%. Nepriaznivým ukazovateľom pre Estónsko, v porovnaní 

s ostatnými analyzovanými krajinami, je i minimálny základný kapitál, ktorý činí 2 500€. 

 

4.2 Daňové raje a Česká republika 

 
Daňové raje poskytujú spoločnostiam výrazne úspory finančných prostriedkov, ktoré môžu 

spoločnosti ušetriť práve na daniach z príjmov. Na druhej strane však nemusia priniesť 

žiadnu úsporu, ba priam naopak môžu zvýšiť náklady spoločnosti. Preto je veľmi dôležité, 

aby spoločnosť dobre zvážila výber daňového raju. Pri tomto výbere je nutné brať ohľad na 

obor podnikania. Pretože pre každý obor podnikania je vhodný iný daňový raj. Taktiež je 

dôležité zmieniť príjmy, ktoré spoločnosť má. Existujú iné podmienky pre aktívne príjmy  

a iné podmienky pre príjmy pasívne. 

Okrem daňových výhod daňové raje ponúkajú i mnoho ďalších výhod, ktoré môžu 

spoločnosti využívať. Môže ísť najmä o anonymitu vlastníkov, povinnosť viesť účtovníctvo 

a predkladať účtovné výkazy či požadovaný audit spoločnosti. 

Jednotlivé výhody sú predovšetkým závislé na vhodnej voľbe daňového raju, ktorá nie je 

jednoduchou voľbou pre spoločnosti. 

Jeden zo spomínaných problémov sú daňové sadzby. Z historického hľadiska, čo sa týka 

daní z príjmov právnických osôb, ide Česká republika dobrým smerom. Na druhej strane 
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Vývoj sadzby dane z príjmov právnických osôb v ČR (%) 
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v porovnaní s inými krajinami je to stále nedostatočné. Nasledujúci graf zachytáva vývoj 

dane z príjmov právnických osôb v Českej republike za posledných 20 rokov. 

 
Graf č. 4: Vývoj sadzby dane z príjmov právnických osôb v Českej republike 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa 46) 

 

Za ďalší problém pre spoločnosti možno považovať komplikovanosť českých daňových 

zákonov. Daňové zákony sú písané tak, že im porozumie iba odborník. Z tohto dôvodu môže 

nastať situácia, kedy sa úplný laik dopustí daňového úniku i keď o tom nevie, pretože je pre 

neho zložitejšie orientovať sa v daných zákonoch. Riešením tohto problému by mohla byť 

daňová reforma a najmä zjednodušenie textu daňových zákonov.  

 

4.3 Odporúčania 

 
V predchádzajúcich častiach kapitoly 4.1 bol porovnávaný zisk po zdanení, výška daňovej 

povinnosti, a taktiež úspora na dani z príjmov jednotlivých spoločností. Porovnávaných bolo 

5 daňových rajov z rôznych oblastí sveta. Za európsku oblasť boli porovnávané 

Holandsko, ostrov Cyprus a pobaltský štát Estónsko. Z daňových rajov mimo Európu bol 

vybraný ostrov Seychely z východnej Afriky a Hongkong ležiaci v juhovýchodnej Ázii. 

Každá krajina bola súčasne porovnávaná s Českou republikou. 
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Z modelových príkladov možno vyčítať, že pre spoločnosť sú najvhodnejším daňovým 

rajom v tomto prípade 2 krajiny, a to Seychely a Hongkong. Dôvodom je výška úspory na 

dani v porovnaní s Českou republikou. Rozhodnutie je na spoločnosti, či chce expandovať 

na Seychely alebo na trh juhovýchodnej Ázie. Podľa môjho názoru sú výhodnejšie Seychely, 

pretože v porovnaní s Hongkongom nemajú verejne prístupný register a nie je v krajine 

požadovaný audit. 

V prípade daňových rajov, ktoré sú členmi Európskej únie, je najvýhodnejším variantom 

Cyprus. Cyprus má oproti Holandsku vyššiu úsporu na dani z príjmov v porovnaní s Českou 

republikou. V danom modelovom príklade daňová úspora Cypru činí 1 950 €, v prípade 

Holandska ide len o úsporu v hodnote 750 €. 

Avšak modelové príklady počítajú s relatívne malými príjmami. Čo sa týka zdanenia 

príjmov v Holandsku, daňová sadzba zo zdaniteľného príjmu vo výške nad 200 000 € činí 

25%. V takomto prípade by čiastka, ktorá by predstavovala daňovú povinnosť dokonca 

prevyšovala daňovú povinnosť Českej republiky. Z toho dôvodu by sa presun spoločnosti 

do Holandska neodporúčal. 

Podobným príkladom je i Estónsko, ktoré bolo analyzované. Presun spoločnosti do Estónska 

sa odporúčať nedá. Úspora na dani oproti Českej republike nebola žiadna. Naopak čiastka, 

ktorá predstavovala daňovú povinnosť Estónska prevyšovala o 300 € daň, ktorú by 

spoločnosť odviedla, ak by mala sídlo v Českej republike. 

Tabuľka č. 28: Poradie výhodnosti daňových rajov v rámci jednotlivých aspektov 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Poradie Krajina 

1 Seychely 

2 Hongkong 

3 Cyprus 

4 Holandsko 

5 Česko 

6 Estónsko 
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ZÁVER 

 
Každá krajina má za úlohu prilákať čo najviac investorov a súčasne vybrať dostatočný obnos 

do štátneho rozpočtu. Krajiny sa líšia od seba svojimi právnymi prostrediami a daňovými 

pravidlami. Jedným z najúčinnejším prostriedkom ako prilákať daňové subjekty sú nízke 

dane. Avšak daňové subjekty disponujú viacerými dôvodmi prečo presúvajú svoju 

podnikateľskú činnosť do daňových rajov. Medzi najznámejšie patrí daňová optimalizácia, 

rozličné právne prostredie, anonymita a pod. Každý daňový subjekt si tak musí rozmyslieť, 

čoho chce svojou optimalizáciou dosiahnuť, a čo je pre neho najdôležitejším kritériom. Ak 

je zníženie daňovej povinnosti v súlade s platnou legislatívou, ide o celkom legálny 

a logický krok podnikateľa.  

V diplomovej práci nie je možné zhodnotiť jednotlivé aspekty v rámci všetkých štátov, 

ktoré sú považované za daňové raje. Z tohto dôvodu boli vybrané zástupcovia offshore i 

onshore oblastí. U nich boli tieto aspekty, ako sú podmienky pre založenie spoločnosti a 

podmienky pre podnikanie skúmané a porovnávané. Za zástupcov týchto oblastí boli 

vybrané tieto krajiny: Česko, Holandsko, Cyprus, Estónsko, Seychely a Hongkong.  

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie najmä daňových aspektov optimalizácie 

zdanenia koncernu a následne využitie jednotlivých daňových rajov. Prostredníctvom 

analýzy boli navrhnuté riešenia pre daňový subjekt, ktorý chce založiť spoločnosť v 

daňovom raji. 

Základné pojmy, ktoré súvisia s témou diplomovej práce boli vysvetlené v teoretickej časti. 

Pozornosť bola venovaná najmä pojmu koncern, daňový raj, offshore a onshore oblasti, boj 

proti daňovým rajom a iné. V práci je taktiež zmienené, čo musia daňové subjekty 

zohľadniť, ak chcú presídliť do daňového raja. 

Praktická časť bola zameraná na konkrétne daňové raje z Európy i mimo Európu. Tieto 

daňové raje, ktoré využívajú české spoločnosti boli bližšie predstavené. Na základe 

opísaných charakteristík bola prevedená komparácia daných rajov. Praktická časť taktiež 

obsahuje modelové situácie vybraných daňových rajov. Jedná sa o modelové situácie kedy 

si česká materská spoločnosť hodlá založiť dcérsku spoločnosť v krajine, ktorá je istým 

spôsobom daňovo zvýhodnená. Jednotlivé krajiny boli medzi sebou porovnávané z 

viacerých kritérií, nielen z pohľadu daní.  

V závere boli daňové raje porovnané najmä z pohľadu výšky daňovej povinnosti a úspore 
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na dani. Prostredníctvom komparácie jednotlivých rajov bol zmienený i dopad na 

ekonomiku Českej republiky. Vlastné návrhy obsahujú priblíženie rôznych zvýhodnení pre 

medzinárodné podnikanie. V zapätí bolo z daných informácií možno odporučiť daňový raj 

pre založenie dcérskej spoločnosti. Vďaka celkovej komparácií jednotlivých zvýhodnení, 

ktoré poskytujú vybrané daňové raje by som spoločnosti odporučila daňový raj Seychely. 

Spoločnosť v tejto krajine dosiahne nulovú daňovú povinnosť, a taktiež i určitý stupeň 

anonymity, keďže Seychely nemajú verejne prístupný register. 

V rámci Európskej únie má Česká republika priemernú sadzbu dane z príjmov právnických 

osôb. Avšak daňové subjekty zaťažuje inými spôsobmi, a to napríklad nestálym politickým 

prostredím, neprehľadnými a neustále sa meniacimi zákonmi, veľkými administratívnymi 

povinnosťami a pod. Z týchto dôvodov české spoločnosti stále odchádzajú do daňových 

rajov. 

Z diplomovej práce je možno vidieť, že daňové raje nesú so sebou určité výhody i nevýhody. 

Je na každom jednom subjekte, aby zvážil výber a vhodnosť daňového raju k svojmu 

podnikaniu. Neexistuje jeden jediný najvýhodnejší daňový raj. Každý z nich ponúka 

rozdielne služby a zameriava sa na odlišný typ daňových subjektov. V súčasnej dobe 

existuje určitá regulácia daňových rajov, avšak nedosiahla takých rozmerov aby bolo 

využitie daňových rajov protizákonné. V spojitosti s daňovými rajmi sú veľmi aktuálne 

témy, ktoré súvisia s bojom proti daňovým rajom. Verejnosť vníma daňové raje skôr 

negatívne, a preto považuje za potrebné, aby sa možnosti podnikateľov čo najviac 

obmedzili. Rôzne medzinárodné organizácie sa snažia svojou činnosťou obmedziť daňové 

raje, avšak určite v blízkej dobe nehrozí ich zánik. I keď zo štatistík Českej republiky 

využívanie daňových rajov klesá. To, že daňovým rajom nehrozí zánik je z určitého pohľadu 

i dobré, pretože daňové raje vytvárajú určité protipóly, ktoré núti ostatné krajiny aby svoje 

daňové sadzby udržovali v rozumnej výške. 
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Bahamské spoločenstvo 02.04.2015 
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zmluvný štát platnosť od 
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Ukrajina 20.04.1999 

USA 23.12.1993 
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Veľká Británia 20.12.1991 
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Vietnam 03.02.1998 

 


