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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimaliza-

ci. Diplomová práce specifikuje, co je mezinárodní daňové plánování a poukazuje na 

jeho důleņitost v dneńní době. Na základě získaných teoretických poznatků sumarizuje 

diplomová práce klíčové faktory, které by měly podnikatelské subjekty v rámci meziná-

rodního daňového plánování a optimalizace brát v potaz. Závěrem diplomová práce 

uvádí návrh postupu realizace procesu mezinárodního daňového plánování a to i na 

konkrétním případě. 

 

Abstract 

The diploma thesis focused on international tax planning and tax optimization. The di-

ploma thesis specifies what is an international tax planning and underlines its importan-

ce in these days. On theoretical knowlege the diploma thesis summarizes key factors 

that should entrepreneurs in international tax planning and optimization to take into ac-

count. End of the thesis presents proposal the progress of the process of international tax 

planning and also on the particular case. 

 

 

Klíčová slova 

mezinárodní daňové plánování, daňová optimalizace, nadnárodní společnosti, harmoni-

zace zdanění, dvojí zdanění, efektivní daňová sazba 

 

Key words 

international tax planning, tax optimalization, multinational companies, harmonization 

of taxation, double taxation, the effective tax rate 
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Úvod 

V současné době se často setkáváme s pojmem globalizace. Ta zasáhla i ekonomic-

ký a obchodní svět. Dochází k integraci jednotlivých ekonomik a podnikatelské subjek-

ty mohou expandovat do celého světa.  

Kaņdý jednotlivec si můņe zvolit, kde pracovat, nakupovat, investovat finanční kapi-

tál, umisťovat produkční činnosti podniků, které ovládá, apod. Rozhodování o volbě 

destinace můņe často ovlivnit daňové zatíņení subjektu. Mezinárodní daňové plánování 

právě hledá co nejlepńí variantu pro daný subjekt. Daňové systémy v jednotlivých ze-

mích se lińí a mezinárodní daňové plánování těchto rozdílů vyuņívá ve prospěch daňo-

vého subjektu. 

Větńina literatur pojednávající o mezinárodním daňovém plánování povaņují mezi-

národní daňové plánování jako moņnost vyuņívání daňových rájů pro daňovou optima-

lizaci daného subjektu. Můņe to být vńak pouze jedna z forem daňové optimalizace. 

Tato diplomová práce si bere za cíl definovat i jiné způsoby daňové optimalizace 

v rámci mezinárodního daňového plánování. Diplomová práce identifikuje faktory, kte-

ré ovlivňují subjekty při mezinárodním daňovém plánování. Rozhodování podnikatel-

ských subjektů ovlivňuje řada faktorů neņ pouze ty daňové. V práci budou některé zmí-

něny, ale prioritně je práce zaměřena na daňovou problematiku. Výsledkem shromáņdě-

ní faktorů je návrh procesu mezinárodního daňového plánování.  

Vyuņití mezinárodního daňového plánování je aplikováno na konkrétním příkladu, 

který je vypracován pro společnost Refrasil s. r. o. Jedná se o výrobce ņáruvzdorných 

materiálů se sídlem v Třinci. Pro společnost je vypracováno zhodnocení Polské republi-

ky a dále je příklad zaměřen na zhodnocení daňového systému. Modelový příklad vy-

mezuje daňová zvýhodnění, která by mohl subjekt vyuņít. V závěru práce jsou shrnuty 

návrhy a doporučení pro mezinárodní daňové plánování, jak pro vstup do Polské repub-

liky, tak vńeobecně. 

 

Cíle práce 

Cílem je identifikovat klíčové faktory determinující rozhodování podnikatelských 

subjektů při mezinárodním daňovém plánování a daňové optimalizaci a dále navrhnout 

rámcové kroky mezinárodního daňového plánování.  
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1 Mezinárodní daňové plánování 

Mezinárodní daňové plánování se zabývá problematikou hledání daňových zvý-

hodnění a jejich optimálního vyuņití danou společností či jednotlivcem.
1
 

Základním cílem podnikatelské činnosti je maximalizace zisku. Snem větńiny 

podnikatelů je pak maximalizace zisku čistého, neboli vyuņití veńkerých legálních pro-

středků ke sníņení daňového základu a odvod minimální částky daně státním orgánům. 

Jedná se o snahu, aby firmy podléhaly sníņené sazbě daně z příjmů právnických osob, 

získaly veńkerých dostupných investičních grantů a pobídek a odepisování aktiv společ-

nosti aņ do maximální zákonem povolené výńe atd. Takto naznačené aktivity se sou-

hrnně nazývají daňovým plánováním a za jejich úspěńný výsledek je povaņována situa-

ce, kdy podnikatelský subjekt dochází k přesvědčení, ņe v daňovém zápase zákonnou 

cestou zvítězil.
2
 

Zahraniční investice jsou ovlivněny také jinými faktory, mezi ně patří: umístění 

přírodních zdrojů, přístup na velké trhy, existence kvalifikované pracovní síly, politická 

stabilita, absence korupce, atd.
3
 

V mezinárodním daňovém plánování je potřeba mimo jiné posoudit otázky týkají-

cí se daňových rájů, smluv o zamezení dvojího zdanění a dalńích opatření k zamezení 

dvojího zdanění. Daňové plánování má významný vliv, pokud se jedná o mezinárodní 

transakce, neboť můņe ovlivnit obchodování a investiční otázky. Ńiroké uplatnění mezi-

národního daňového plánování se nachází v případě licenčních poplatků za patenty, 

know-how či duńevní vlastnictví. V této oblasti se vyuņívají převáņně daňové ráje. 
4
 

Mezinárodní daňové plánování vyuņívá jak offshore, tak i onshore podnikání. 

Offshore podnikání se můņe rozdělit na daňové ráje a offshore finanční centra (viz graf 

1). Tyto pojmy budou v následujících kapitolách vysvětleny. Při studiu tématu meziná-

rodní daňové plánování se určitě kaņdý setká s tzv. „tax avoidance“ a „tax evasion“. 

Těmto pojmům je věnována poslední část první kapitoly. 

  

                                                 
1
 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 6. 

2
 DĚDINA J., ČEJKA J. Management a organizování podniku v podmínkách globalizace, s. 113. 

3
 TANZI, Vito. Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems, s. 16. 

4
 PREBBLE, John. International Tax Planning. s. 27-45. 
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Graf 1: Mezinárodní daňové plánování – rozdělení (Zdroj
5
) 

 

 

1.1 Offshore a onshore podnikání 

Mezinárodní daňové plánování zahrnuje nejen offshore podnikání, ale i vyuņívání 

tzv. onshore společností. Onshore společnosti jsou kontinentální společnosti, které vyu-

ņívají daňových výhod svých reņimů (např. mnoho států EU či USA). Offshore podni-

kání je podnikání uskutečňované v jedné zemi a týkající se podnikatelů či majetku 

v zemi jiné, přičemņ úřady v prvně zmíněné zemi na toto podnikání z různých důvodů 

neuvalují daňovou povinnost ani jej jinak nezatěņují. Slovo „offshore“ vzniklo podle 

společností zakládaných v daňových rájích, tedy někde na ostrovech nedaleko pobřeņí 

ve smyslu anglického "off shore". Toto označení je historicky zaņité, neboť řada ostrov-

ních států nejčastěji poblíņ Velké Británie a USA uņ před mnoha lety nabízela zahranič-

ním investorům mnohé daňové úlevy s cílem přilákat zahraniční kapitál.
6
 

Offshore země nezdaňují příjmy či majetek svých občanů a prostředky pro chod 

administrativy získávají jiným způsobem (větńinou z turistiky). Větńinou se jedná 

o malé státy nebo závislá území, ostrovní (Bahamy, Cookovy ostrovy) nebo v blízkosti 

bohatých velkých států (Andorra, Monako). Onshore země tvoří velké státy s vysokým 

zdaněním, které vyčlení určité oblasti nebo druhy ekonomické aktivity v zájmu jejich 

rozvoje a pro tato území nebo aktivity je moņno získat daňové úlevy, daňové prázdniny 

nebo daňovou výjimku (např. Irsko, Řecko, Holandsko). Oblastí, kde se neplatí ņádné 

nebo jen nominální daně, je velice málo. Větńinou i státy či oblasti, které jsou vnímány 

jako daňové ráje, zdaňují své vlastní občany a domácí firmy. Daňové zvýhodnění se tak 

                                                 
5
 Vlastní zpracování s vyuņitím: PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování., 

KLEIN, Ńtěpán. Daňové ráje…aby nebyly daňovým peklem, DĚDINA J., ČEJKA J. Management a orga-

nizování podniku v podmínkách globalizace, LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. 

6
 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování., s. 15. 

Mezinárodní 
daňové 

plánování 

Onshore 
podnikání  

Offshore 
podnikání 

Daňové ráje 

Offshore 
finanční centra 
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v převáņné větńině týká cizinců a je součástí mezinárodního konkurenčního boje 

v oblasti daní.
7
 

V úsilí států o získání maximálního podílu z mezinárodní nabídky investičního 

kapitálu hrají významnou roli investiční pobídky. OECD je definuje jako „specifické 

výhody nabízené vládou dané země za účelem získání zahraniční investice“. Tyto po-

bídky jsou v podstatě poskytovány ve vńech zemích EU a OECD.
8
 

V současné době lze jiņ pozorovat pouņívání slova offshore jako přívlastku pro 

vńechny země, podnikatelské subjekty atd. nabízející zahraničním investorům nějaká 

zvýhodnění zejména v oblasti zdanění. Jako důkaz můņe poslouņit i definice slova off-

shore z obecného anglického výkladového slovníku, kde je jako jedna z moņností pouņi-

tí tohoto výrazu uvedeno i spojení offshore banka, společnosti, investice atd., kde se 

jedná o „takovou banku, společnost, investici atd., která je umístěna v zahraničí, kde se 

platí nižší daně než v domácí zemi“
9
.
10

 

Offshore či onshore podnikání v rámci mezinárodního daňového plánování tedy 

není ničím jiným, neņ vyuņíváním daňově výhodných ustanovení v zákonech jednotli-

vých zemí. Základem úspěńného podnikání je dosaņení konkurenční výhody. Podnikate-

lé na celém světě se proto snaņí konkurenční výhody vyhledávat. Je nutné vzít v potaz 

to, ņe zdanění jako takové je náklad a na poli mezinárodní konkurence mohou podnika-

telé dosáhnout konkurenční výhody předevńím pomocí sniņování nákladů.
11

 

Je třeba si uvědomit, ņe pro daňové plánování není vhodné pouņívat samotné off-

shore struktury. V praxi je tomu právě naopak a v drtivé větńině případů se pro optima-

lizování daňové povinnosti podnikatelských subjektů pouņívají předevńím onshore ju-

risdikce. A to zejména pro jejich kvalitní a stabilní právní zázemí, ńiroké sítě uzavře-

ných mezinárodních smluv a různé výhody jednotného trhu v rámci EU.
12

 

Je také důleņité znát právní a účetní prostředí a stanoviska daňových úřadů nejen 

v České republice, ale i v zahraničí, protoņe názor těchto institucí na uskutečňované 

                                                 
7
 KLEIN, Ńtěpán. Daňové ráje…aby nebyly daňovým peklem, s. 8. 

8
 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování., s. 80. 

9
 SUMMERS, D. a kol. Longman Dictionary of Contemporary English. 3rd ed., Harlow, Longman Group 

Ltd. 1995. s. 982. 

10
 DĚDINA J., ČEJKA J. Management a organizování podniku v podmínkách globalizace, s. 114. 

11
 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 24. 

12
 tamtéņ, s. 25. 
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mezinárodní operace má zcela zásadní vliv pro skutečně efektivní fungování daňových 

struktur.
13

 

V následující tabulce jsou shrnuty základní informace, společné znaky a rozdíly 

offshore a onshore podnikání. 

 

Tabulka 1: Porovnání offshore a onshore podnikání (Zdroj
14

) 

 Onshore podnikání Offshore podnikání 

Společný znak vyuņívání daňově výhodných ustanovení 

Daňově výhodné 

ustanovení 

- daňové výhody pro určitou 

oblast 

- investiční pobídky 

- smlouvy o zamezení dvojí-

ho zdanění 

- niņńí daně neņ 

v domácí zemi 

Právní zázemí - stabilní - méně stabilní 

Kde se nachází? - státy EU a státy USA - malé (ostrovní) státy 

 

  

                                                 
13

 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 24. 

14
 Vlastní zpracování s vyuņitím: PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, 

KLEIN, Ńtěpán. Daňové ráje…aby nebyly daňovým peklem. 
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1.2 Daňové ráje a offshore finanční centra 

V českých podmínkách se pro offshore centra vņilo označení daňový ráj nebo da-

ňová oáza, které s největńí pravděpodobností vzniklo jako volný překlad anglického 

sousloví „tax haven“. Toto pojmenování pouņívá i jeden z největńích odborníků na da-

nou oblast Adam Starchild, který ve své knize „Tax Haven Report“ definoval daňový 

ráj jako jakoukoli zemi, jejíņ zákony, nařízení, tradice a v některých případech i smluvní 

ustanovení umoņňují podnikatelským subjektům sníņit své celkové daňové zatíņení.
15

 

Za daňový ráj lze povaņovat v podstatě jakoukoli zemi, která investorům nabízí 

určité daňové úlevy, například přijetím jediného zákona osvobozujícího určitý druh 

podnikatelských subjektů od nějaké formy zdanění. Zatímco za offshore finanční centra 

jsou pokládány pouze země, které kromě privilegovaného daňového reņimu splňují 

i dalńí předpoklady nezbytné pro rozvoj podnikání na svém území. Mezi takové pod-

mínky se obvykle řadí předevńím kvalitní infrastruktura, spolehlivý a důvěryhodný ban-

kovní systém, funkční soudní systém a právní řád a v neposlední řadě i moderní legisla-

tiva upravující oblast společenstevního práva. Dalńím důvodem k rozlińování je pak 

také prosté zjińtění, ņe země jako například Nizozemí, Velká Británie nebo Ńvýcarsko 

by asi málokdo označil za daňový ráj srovnatelný s Kajmanskými ostrovy, Britskými 

Panenskými ostrovy nebo jinými karibskými státečky.
16

 

Definice daňového ráje závisí na pouņitých kritériích, která podle jednotlivých 

případů uņivatele zvýhodní nebo znevýhodní. Zároveň status daňového ráje se rychle 

mění podle politických událostí, úprav zákonů a platných smluv. Seznamy se podle jed-

notlivých expertů budou různit podle pouņitých kritérií posuzování.
 17

 Jedna z mnoha 

definic říká, ņe daňový ráj je „místo, které může být použito jako úkryt nebo útočiště 

před daněmi, obzvláště pak vysokými daněmi z příjmů nebo dědickými daněmi“.
 18

 

Pokud se někdo chce vyhnout pojmu daňový ráj, lze pouņít formulace „země 

s privilegovaným daňovým režimem“.
19

 

                                                 
15

 DĚDINA J., ČEJKA J. Management a organizování podniku v podmínkách globalizace,  s. 114. 

16
 tamtéņ, s. 114-115. 

17
 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje, s. 14.  

18
 MARSHALL J. LANGER. International Practical Tax Planning.  2. vydání, New York: Practical Law 

Institute. 

19
 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje, s. 9. 
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OECD pouņívá k určení daňového ráje čtyři klíčové faktory. Prvním je, ņe daná 

jurisdikce stanoví nulovou nebo jen nominální daň. Tento faktor vńak není postačující. 

OECD uznává, ņe kaņdá jurisdikce má právo určit, zda uloņí přímé daně a pokud ano, 

můņe si určit svoji sazbu daně. Pro určení daňového ráje je potřeba určit dalńí tři fakto-

ry, jsou jimi: 

- existence nedostatku transparentnosti (průhlednosti), 

- existence zákonů a správních předpisů, které brání efektivní výměně informací 

o daňových poplatnících, kteří vyuņívají nulové nebo nominální daně,  

- absence poņadavku, aby byla vykonávána nějaká činnost.
20

 

V roce 2000 bylo označeno OECD jako daňový ráj více neņ 40 jurisdikcí. Mezi 

lety 2000 a 2002 splnilo 31 jurisdikcí OECD standardy transparentnosti a výměny in-

formací. V roce 2002 bylo označeno za nespolupracující daňové ráje sedm jurisdikcí. 

Nakonec v roce 2007 drtivá větńina splnila své závazky k provedení transparentnosti a 

výměně informací. Nyní nejsou daňové ráje povaņovány za nespolupracující jurisdik-

ce.
21

 

Přestoņe nejúčinnějńím prostředkem proti offshorovým společnostem by byl jejich 

zákaz, ņádná vyspělá země je nezakázala. Agitování firem, které offshorové společnosti 

vyuņívají, u zákonodárců vńech vyspělých zemích je totiņ velice účinné. Vyspělé země 

sice deklarují, ņe jim brání, fakticky je vńak tolerují.
22

 

Úspěch vyuņití daňové optimalizace se zapojením daňových rájů obvykle nespo-

čívá v silné právní opoře takových řeńení, ale spoléhá spíńe na velmi obtíņnou identifi-

kovatelnost skutečného vlastníka příjmů.
23

 

Při procesu daňové optimalizace je důleņité si uvědomit, zda jednotlivé činy pro-

bíhají v mezích zákona nebo dochází k daňovému úniku. V mezinárodním daňovém 

plánování se můņeme setkat se dvěma pojmy, a to „tax avoidance“ a „tax evasion“. 

Tomuto tématu se věnuje následující kapitola. 

  

                                                 
20

 OECD. Tax Haven Criteria [online]. 

21
 OECD. List of Unco-operative Tax Havens [online]. 

22
 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, s. 66-67.  

23
 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů, s. 215. 
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1.3 Vyhýbání se daním a daňový únik 

Mezinárodní daňové plánování vyuņívá technik „tax avoidance“. „Tax avoidan-

ce“ znamená vyhýbání se daním bez poruńení daňových zákonů. Vyuņívá mezer 

v zákonech v zájmu poplatníka. Jednou z jeho technik je „tax mitigating“, coņ je zmír-

ňování daní – sniņuje celkové daňové zatíņení. Naproti tomu „tax evasion“ je trestný 

čin, který spočívá v poruńování daňových zákonů a dochází k daňovému úniku.
24

 

Podle OECD se v USA odhadují ztráty z daňových úniků ve výńi zhruba 100 mi-

liard dolarů ročně. V mnoha dalńích zemích se částky pohybují v řádu miliard eur.
25

 

Vlády přijímají tzv. „anti-avoidance standards“, které mají vyplnit mezery 

v zákonech. Např. americký daňový zákon má více neņ 10 000 stran předpisů a regulací. 

To svědčí o tom, ņe daňové předpisy plodí vņdy mezery a jsou nevyhnutelné.  Hranici 

mezi „tax avoidance“ a „tax evasion“ nelze tak snadno určit. Soudy pak musí v řadě 

případů rozhodovat, zda se jedná o poruńování zákonů nebo pouze o získání benefitů 

pomocí „tax avoidance“.
26

 

„Anti-avoidance standards“ jsou např. klauzule, které zakazují krácení daně 

z příjmů přesunem zisku do země, kde je daňové zatíņení niņńí, či dokonce nulové. Ta-

kovým pravidlem je hlavně pravidlo sjednávání operací za trņní ceny mezi spřízněnými 

osobami, například mezi mateřskou a dceřinou společností.
27

 

Některá opatření jsou v protokolech ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění. 

Jedná se například o uznávání nákladů jako daňových poloņek, pokud jsou spojeny 

s operacemi s offshorovými společnostmi. Domácí společnost ve vyspělé zemi musí 

prokázat, ņe cizí společnost skutečně aktivity prováděla a aktivity měly obchodní účel a 

ņe se nejedná o převody zisků pomocí tzv. transferových cen. Cizí společnost nesmí být 

jen mrtvou schránkou (musí mít pracovníky apod.). Dále musí prokázat opodstatněnost 

operací a důvod pro provedení operace s offshorovou společností a ņe nebyl hlavním 

důvodem daňový únik (finanční úřad mnohdy překlasifikuje úroky na dividendy).
28

 

                                                 
24

 KLEIN, Ńtěpán. Daňové ráje…aby nebyly daňovým peklem,  s. 9. 

25
 OECD. Fighting tax evasion [online]. 

26
 SIMSER, Jeffrey. Tax evasion and avoidance typologies, s. 124, 131. 

27
 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, s. 73. 

28
  tamtéņ, s. 73. 
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Hlavní rozdíly a informace o vyhýbání se daním a daňovém úniku shrnuje násle-

dující tabulka. 

 

Tabulka 2: Rozdíl mezi „tax avoidance“ a „tax evasion“ (Zdroj
29

) 

 Tax avoidance Tax evasion 

Definice, český 

název 

- vyhýbání se daňovým po-

vinnostem 
- daňový únik 

Vztah 

k daňovým zá-

konům 

- vyuņívá mezer v zákonech - poruńuje zákony 

Další metody - „tax mittigating“   

Boj proti nim 

- „anti – avoidance stan-

dards“, 

- Smlouvy o zamezení dvojí-

ho zdanění 

- zákony jednotlivých zemí, 

- Smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění 

  

                                                 
29

 Vlastní zpracování s vyuņitím: KLEIN, Ńtěpán. Daňové ráje…aby nebyly daňovým peklem, JÍLEK, 

Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, OECD. Fighting tax evasion [online]. 
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2 Současný stav a trendy 

V současnosti v mezinárodním daňovém plánování dochází k velkému rozvoji a 

to předevńím díky globalizaci. Zároveň vńak vzniká daňová konkurence jednotlivých 

zemí, aby přilákaly daňové poplatníky. 

Globalizace a následná mezinárodní integrace společně s technologickým pokro-

kem dala vzniknout tzv. „fiskálním termitům“. Ti „nahlodávají“ základy daňových sys-

témů a ovlivňují schopnost zemí vybírat daně a rozdělovat daňové zatíņení. Jedná se 

například o elektronické platby, které mohou být zúčtovány systémy, které postrádají 

centrální evidenci transakcí. Problematické je zdanění příjmů z elektronického obchodu, 

kde je obtíņné určit stálou provozovnu. Se vznikem nadnárodních korporací se objevily 

mezipodnikové transakce, nad kterými jednotlivé země ztrácejí kontrolu.
30

 

V důsledku níņe uvedených skutečností se jeví jako nutnost společný postup inte-

grujících se zemí v daňové oblasti, a to jak v národních hmotných daňových zákonech, 

tak v daňové administrativě a její účinnosti a v bilaterálních a multilaterálních doho-

dách.
31

 

 

2.1 Globalizace a daňová konkurence 

V posledních desetiletích pozorujeme vńeobecnou globalizaci společenských, 

ekonomických a jiných jevů a procesů. Tato globalizace – zmenńování světa – se nevy-

hýbá ani daním.
32

 

V současnosti se mohou jednotlivci rozhodovat o tom, kde pracovat, nakupovat, 

investovat finanční kapitál, umisťovat produkční činnosti podniků, které ovládají, a tak 

dále. Toto rozhodování předevńím ovlivňuje daňový dopad na dané jednotlivce a podni-

ky. Tento aspekt budou zahrnovat do svých úvah do té doby, dokud se budou daňové 

systémy v jednotlivých zemích odlińovat.
33

 

Snaha poplatníků sniņovat daňové břemeno vyvolává v mezinárodním kontextu 

tzv. daňovou konkurenci mezi státy. Neznamená to nic jiného neņ snahu přilákat do 

                                                 
30

 TANZI, Vito. Globalization and the Work of Fiscal Termites [online]. 

31
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika, s. 159. 

32
 tamtéņ, s. 158. 

33
 TANZI, Vito. Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems, s. 3. 
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země daňové základy, jako jsou důchody, obraty firem, úroky a dividendy prostřednic-

tvím výhodnějńích daňových reņimů.
34

 

Nejvíce jsou konkurencí mezi zeměmi ohroņeny výnosy daní z mobilnějńích zá-

kladů, jako jsou příjmy z finančního kapitálu u právnických i fyzických osob (úroky a 

dividendy), základ daně z přidané hodnoty nebo ze spotřebních daní a zisky (příjmy) 

právnických osob. Konkurence se naopak zatím příliń netýká zdanění pracovních příjmů 

a samozřejmě ani majetkových daní.
35

 

Soutěņ o mobilní faktory nutí státy sniņovat jejich daňové zatíņení, které následně 

kompenzují růstem zdanění práce. Tento stav pak vede k přesunům kapitálu do zemí 

s niņńím daňovým zatíņením.
36

 Sniņování daňových sazeb na minimální úroveň jednot-

livými státy se nazývá „race to the bottom“, neboli „závod ke dnu“.
37

 

Zároveň dochází k tzv. ńkodlivé daňové soutěņi, neboť princip platební schopnosti 

nevede ekonomické subjekty k tomu, aby platily daně v zemi, ve které vyuņívají veřej-

ných sluņeb. Naopak se snaņí platit daně v daňové jurisdikci s nízkými sazbami a vyu-

ņívat veřejných sluņeb v daňové jurisdikci s vysokými sazbami.
38

 

Podle některých autorů vliv globalizace a daňové konkurence na daňové příjmy 

jsou minimální. Nicméně, dopad na daňové struktury jsou evidentní.
39

 

Nadnárodní společnosti vlivem daňové konkurence mohou snadno sniņovat svoji 

daňovou povinnost. Například tím, ņe umístí činnosti v zemi, kde jsou nízké daňové 

sazby nebo tam, kde jsou poskytovány ńtědré daňové pobídky. Dalńí moņností daňové 

optimalizace je vyuņívání transferových cen.
40

 Této problematice je věnována dalńí ka-

pitola. 

 

                                                 
34

 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika, s. 158. 

35
 tamtéņ, s. 159. 

36
 NERUDOVÁ, Danuńe. Harmonizace daňových systémů zemí EU, s. 29. 

37
 HONG Q., SMART M., In praise of Tax Havens: International tax planning and foreign direct invest-

ment, s. 1. 

38
 NERUDOVÁ, Danuńe. Harmonizace daňových systémů zemí EU, s. 29. 

39
 TANZI, Vito. Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems, s. 20. 

40
 tamtéņ, s. 6-8. 
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2.2 Nadnárodní společnosti a transferové ceny 

Nadnárodní společnosti vznikají díky globalizaci a propojenosti trhů a 

v ekonomickém smyslu ztratily národní identitu. V jedné zemi jsou produkovány suro-

viny, výroba poté probíhá v jiné zemi, technologie a design můņe být produktem dalńí 

země. A konečný výrobek se exportuje do několika různých zemí. Výroba daného pro-

duktu probíhá v různých pobočkách nebo dceřiných společnostech. Je tedy stále obtíņ-

nějńí rozpoznat zemi původu výrobku. Statistiky ukazují, ņe významná část světového 

obchodu probíhá mezi různými částmi stejných nadnárodních podniků. Tato situace 

vyvolává otázku, jak rozdělit celkové zisky z nadnárodního podniku mezi jeho jednotli-

vé části, které se nachází v různých zemích.
41

 

Nadnárodní společnosti udrņují ceny transakcí na takové úrovni, jaká je pro ně 

nejvýhodnějńí. Dochází tak k manipulacím s cenami zboņí, výrobků a sluņeb mezi pro-

pojenými podniky, to se nazývá „transfer pricing“ neboli tzv. transferové ceny.
42

 

Podniky vyuņívají transferové ceny tak, ņe manipulují s náklady na vstupy, které 

dováņejí ze svých poboček se sídlem v jiných zemích. Tyto vstupy, které mohou tvořit 

podstatnou část konečného výrobku, jsou vyrobeny přidruņenou zahraniční společností. 

Při prodeji nemusí být pouņita skutečná, objektivní, trņní cena. Prostřednictvím transfe-

rových cen můņou nadnárodní společnosti přesunout zdanitelné zisky do dceřiných spo-

lečností se sídlem v jurisdikcích, kde jsou efektivní daňové sazby nízké. Tyto přesuny 

nepotřebují zvláńtní pohyby skutečného kapitálu ale pouze pohyby zdanitelných zisků. 

Čistý dopad manipulace s transferovými cenami je sníņení celkové (světové) daňové 

povinnosti nadnárodních podniků a přerozdělení celkové daňové povinnosti k přísluń-

ným zemím. Manipulace s transferovými cenami se stala významným problémem, který 

vede k naruńení daňových příjmů.
43

 

Následující příklad a obrázek znázorňuje postup, který umoņňuje zmenńení zdani-

telného zisku mezinárodní skupiny umělým zvětńením nebo zmenńením nákladů nebo 

obratů. Subjekt sídlící v zemi s vysokými daněmi prodá za nízké ceny majetek filiálce 

umístěné v daňovém ráji, a ta ho potom prodá za ceny vysoké. V daňovém ráji tak bude 

                                                 
41

 HONG Q., SMART M., In praise of Tax Havens: International tax planning and foreign direct invest-

ment, s. 1. 

42
 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování, s. 384. 

43
 TANZI, Vito. Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems, s. 6-8. 
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lokalizován značný zisk. Příklad: mateřská společnost A prodává věc s výrobními ná-

klady 40 filiálce B za cenu 60. B ji prodá za 100. Za situace, kdy zisky B budou zdaně-

ny málo nebo vůbec ne, budou činit 100-60=40. Předpokládá se, ņe A je vystavena 

zhruba 40% dani. Její prodej filiálce B plodí zisk po zdanění 12. Zisk A+B po zdanění 

činí 52. Kdyby A prodala věc přímo, čistý zisk by činil 36. Manipulace s obratem lze 

rovněņ provést tak, ņe se na filiálku se sídlem v daňovém ráji převedou náhradní díly za 

niņńí neņ trņní ceny k provedení montáņe s následným prodejem hotového výrobku za 

vysokou cenu.
44

 

 

Obrázek 1: Transferové ceny (Zdroj
45

) 

 

 

                                                 
44

 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje, s. 72-73. 

45
 Vlastní zpracování s vyuņitím: LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje, s. 72-73. 
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Daňové aspekty jsou důleņitým faktorem při rozhodování o umístění nadnárod-

ních společností, i kdyņ značná část investic byla provedena z důvodů, které mají málo 

co dočinění s daněmi.
46

 

Vito Tanzi označil mezipodnikové transakce jako jeden z tzv. „fiskálních termi-

tů“
47

. Vnitrostátní daňové orgány čelí problému převodních cen, úvěrů, rozdělení fix-

ních nákladů, ocenění známek a patentů.
48

 

K zamezení daňových úniků prostřednictvím převodních cen na nadnárodní úrov-

ni slouņí předevńím dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V modelové 

smlouvě OECD se jedná o článek 9 – sdruņené podniky a dále o dílčí ujednání obsaņená 

v článcích 11 a12.
49

 

Vlády musí zajistit, aby zdanitelné zisky nadnárodních společností nebyly uměle 

přesouvány z jurisdikce, kde nadnárodní společnosti uskutečňují ekonomickou činnost. 

OECD vydalo Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní společnosti a daňové sprá-

vy. Tato směrnice poskytuje pokyny pro pouņití „principu tržního odstupu“ pro oceňo-

vání, pro daňové účely a přeshraniční transakce mezi sdruņenými podniky. Směrnice 

obsahuje popis jednotlivých metod stanovení převodních cen a pokyny pro vybrání nej-

vhodnějńí metody.
50

 

Evropská unie se snaņí eliminovat problém s převodními cenami pomocí návrhu 

Směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 

(„Common Consolidated Corporate Tax Base“ – „CCCTB“). Společný konsolidovaný 

základ daně by byl jediný soubor pravidel, který by společnosti působící v rámci EU 

mohly pouņít pro výpočet svých zdanitelných zisků. Společnosti by nemusely pouņívat 

různá pravidla v kaņdém členském státě, ve kterém působí. Skupiny pouņívající 

„CCCTB“ by podávaly jediné konsolidované daňové přiznání za celou činnost v rámci 

EU.
51
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Daň z příjmů korporací je typem daně, který velmi významně ovlivňuje podnikání 

na jednotném trhu. Rozdílnost ve zdanění korporací způsobuje ekonomické deformace, 

neboť ovlivňuje podniky při rozhodování o umisťování a financování investic. Harmo-

nizace v této oblasti je nezbytnou podmínkou pro hladké fungování jednotného trhu 

v Evropské unii.
52

 

 

2.3 Harmonizace přímého zdanění v EU 

V rámci mezinárodního daňového plánování je vhodné zváņit moņnosti, které na-

bízí členství v Evropské unii. 

Evropská unie je charakteristická čtyřmi základními svobodami – volný pohyb 

zboņí, osob, sluņeb a kapitálu. Naplnění těchto svobod musí mí také jednoznačnou da-

ňovou dimenzi.
53

 

Spolupráce členských zemí EU v oblasti přímých daní je pouze částečně úspěńná. 

Zatímco při poskytování vzájemných daňových informací, zamezování dvojího zdanění 

a boji proti tzv. daňovým rájům dosáhly státy EU významné shody a sladění, samotný 

harmonizační proces stagnuje. Příčinou tohoto stavu je předevńím rozdílnost účetních 

systémů jednotlivých členských států a neochota členských států k dalńí harmonizaci, 

kterou povaņují za zásahy do suverénních záleņitostí.
54

 

Ačkoliv jsou národní systémy přímého zdanění ve struktuře velmi podobné, uvnitř 

skrývají velké odlińnosti (např. v metodách konstrukce daňových základů, ve formách 

zdanění, v nezdanitelných částkách a celé řady dalńích). Z tohoto důvodu se 

v Evropských společenstvích začala věnovat pozornost takovému druhu přímých daní, 

u nichņ je harmonizace nezbytnou podmínkou pro hladké fungování jednotného trhu.
 55

 

Současná situace, kdy se korporace členských zemí setkávají v jednotné ekono-

mické zóně s dvaceti sedmi odlińnými systémy korporativního zdaňování, způsobuje 

nejen pokles ekonomické efektivnosti, ale generuje i dodatečné náklady a zejména při-

spívá k nedostatku transparentnosti. Jednotný trh, ekonomická a měnová unie předsta-

vují hlavní faktory, které ovlivnily korporace podnikající na jednotném trhu natolik, ņe 
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dnes jiņ nepovaņují za domácí trh národní trh, nýbrņ evropský trh. Tento jednotný ev-

ropský trh ovńem bohuņel v současnosti nekoresponduje s daňovou realitou. V této situ-

aci by tedy neměly čelit investice stejného druhu, směřující do odlińných států, rozdíl-

ným efektivním sazbám daně.
56

 

Dlouhodobým cílem v oblasti harmonizace systému korporativního zdaňování je 

implementace společného konsolidovaného základu daně korporací pro jejich tzv. „ev-

ropské aktivity“.
57

 

Cílem Evropské komise je sjednocení daňových základů. V konečném důsledku 

pak sjednocení daňových základů můņe samo spontánně generovat sjednocování daňo-

vých sazeb napříč Evropou.
58

 

 

2.3.1 Návrh Směrnice o společném konsolidovaném základu daně 

Evropská komise zveřejnila 16. března 2011 návrh společného systému pro výpo-

čet základu daně podniků působící v Evropské unii. Společný konsolidovaný základ 

daně („Common Consolidated Corporate Tax Base“ – „CCCTB“) by byl jediný soubor 

pravidel, který by společnosti působící v rámci EU mohly pouņít pro výpočet svých 

zdanitelných zisků. Společnosti by nemusely pouņívat různá pravidla v kaņdém člen-

ském státě, ve kterém působí. Nadnárodní společnosti pouņívající „CCCTB“ by podá-

valy jediné konsolidované daňové přiznání za celou činnost v rámci EU.
59

 

Systém Společného konsolidovaného základu daně má být dostupný pro společ-

nosti vńech velikostí. Nadnárodní podniky by byly osvobozeny od některých daňových 

překáņek na jednotném trhu a malým a středním podnikům, které se rozhodnou pro ob-

chodní expanzi do jiného členského státu, by vznikaly niņńí náklady na dodrņení předpi-

sů. Tento systém nemá být povinný, protoņe ne vńechny podniky vykonávají přeshra-

niční činnost.
60

 

Základ daně by se vypočítal odečtením osvobozených příjmů, odečitatelných vý-

dajů a dalńích odečitatelných poloņek od příjmů. Od daně jsou osvobozeny dotace sou-
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visející s pořízením, výstavbou nebo zhodnocením dlouhodobých aktiv, výnosy 

ze zcizení aktiv a akcií, přijaté rozdělované zisky, příjmy stále provozovny v třetí zemi. 

Mezi neodčitatelné výdaje patří 50% výdajů na reprezentaci, daň z příjmů, úplatky, vý-

daje týkající se nepodnikatelských aktiv, pokuty a penále, dary.
61

 

Způsobilými dceřinými společnostmi ke konsolidaci jsou vńechny přímé i nepří-

mé dceřiné společnosti, ve kterých mateřská společnost drņí: 

- právo vykonávat více neņ 50% hlasovacích práv, 

- vlastnické právo odpovídající více neņ 75% kapitálu společnosti nebo více neņ 

75% práv spojených s nárokem na zisk.
62

 

Konsolidovaný základ daně se v kaņdém zdaňovacím období rozdělí mezi členy 

skupiny na základě níņe uvedeného vzorce, v němņ mají faktory trņeb, práce a aktiv 

stejnou váhu: 
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)  

 

 

  

        
)            

kde T představují trņby, OM objem mezd, PZ počet zaměstnanců, A aktiva.
63

 

V rámci systému Společného konsolidovaného základu daně by skupiny společ-

ností v celé Evropské unii komunikovaly pouze s jednou daňovou správou (jednotným 

kontaktním místem).
64

 

Zavedení CCCTB by bylo daňově efektivní předevńím pro Evropskou společnost 

a Evropskou druņstevní společnost.
65

 

 

2.3.2 Evropská společnost 

Evropská společnost („Societas Europaea“ – SE) je upravena v nařízení Rady 

č. 2157/2001.
66

 

Společnosti se statutem evropské společnosti dostávají moņnost reorganizovat, 

kombinovat a vytvářet celoevropské struktury aktivit. Dále také získaly moņnost bez 
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jakýchkoliv legislativních překáņek přesouvat sídlo a modifikovat organizační strukturu 

v rámci EU a EHS, coņ nelze u společností zaloņených dle národního práva.
67

 

Implementace SE do národních legislativ znamená pro společnosti 

s celoevropskými aktivitami výrazné sníņení nákladů. SE totiņ eliminuje finančně ná-

kladné a rozsáhlé sítě dceřiných společností, které se řídí rozdílným obchodním právem 

jednotlivých členských států. Její zavedení také výrazně zjednoduńuje přeshraniční fúze 

a přeshraniční přesuny sídel společností.
68

 

SE má v rámci EU a EHS jednotnou formu – akciovou společnost. Dalńí charakte-

ristiky SE se ale lińí dle místa registrace. Znamená to tedy, ņe dalńí úprava nejen 

v oblasti obchodního, ale i daňového práva, je plně ponechána v kompetenci jednotli-

vých členských států. Základní upsaný kapitál společnosti musí činit nejméně 

120 000 EUR. Akcie nemusejí být kótovány na burze, ale musejí být volně převoditel-

né.
69

 

SE můņe vzniknout pouze specifickou formou (vzniká spojením nebo přeměnou 

společností jiņ existujících) a to fúzí, vytvořením holdingu, zaloņením dceřiné evropské 

společnosti a změnou právní formy.
70

 

V daňové oblasti není zakotvena jednotná úprava a forma zdaňování je ponechána 

na jednotlivých členských státech. Tato skutečnost nijak neřeńí situaci, kdy se společ-

nosti účastnící se přeshraničních aktivit na jednotném trhu setkávají s velkým počtem 

odlińných daňových systémů.
71

 

Současná podoba úpravy SE postrádá prvek, který by výrazně zvýńil efektivnost 

podnikání formou SE, tedy jednotnou úpravu v daňové oblasti. Rozhodnutí společnosti 

podnikat formou SE, je tak v současnosti činěno zejména z důvodů právních (zjednodu-

ńení legislativních postupů), nikoliv vńak z důvodů daňových.
72
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2.3.3 Evropská družstevní společnost 

Evropská druņstevní společnost (SCE) je upravena v nařízení Rady č. 1453/2003, 

o statutu evropské druņstevní společnosti.
73

 

Evropská druņstevní společnost je právnická osoba druņstevního typu. SCE můņe 

být zaloņena alespoň pěti fyzickými osobami s bydlińtěm alespoň ve dvou členských 

státech, nebo alespoň pěti fyzickými osobami a společnostmi, které mají bydlińtě nej-

méně ve dvou různých členských státech. Základní kapitál evropské druņstevní společ-

nosti musí činit nejméně 30 000 EUR. Upsaný kapitál SCE je rozvrņen na vklady čle-

nů.
74

 

Evropská druņstevní společnost můņe být zaloņena více způsoby, neņ tomu je 

u evropské společnosti, přičemņ v některých případech není tak silná vazba na existenci 

zahraničního prvku. Na rozdíl od evropské společnosti nepřipadá naopak v úvahu zalo-

ņení SCE formou zaloņení holdingové evropské druņstevní společnosti nebo dceřiné 

evropské druņstevní společnosti.
75

 

Nařízení ņádným způsobem neřeńí otázky zdaňování evropských druņstevních 

společností, otázky hospodářské soutěņe, duńevního vlastnictví nebo úpadkového práva. 

V těchto, ale i v dalńích oblastech se pouņije právo členských států a komunitárního 

práva. Neexistence jednotného systému zdaňování činí tuto formu podnikání atraktiv-

nějńí spíńe z důvodů korporátních (přemístění sídla do zahraničí, přeshraniční fúze). 
76

 

 

2.3.4 Legislativa v oblasti přímých daní 

Tato kapitola poskytuje výčet nejdůleņitějńích právních předpisů v oblasti harmo-

nizace přímých daní. 

V EU se v procesu harmonizace přímých daní pokročilo jen málo. Nabývá zde 

stále více na významu negativní harmonizace – tzn. harmonizace daňových systémů 

prostřednictvím rozsudků Evropského soudního dvora.
77
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1) Směrnice odstraňující překážky svobodného podnikání v EU 

Směrnice odstraňující překáņky slouņí k realizaci základních svobod vyme-

zených ve Smlouvě o fungování Evropské unie.
78

 

a) Směrnice Rady 2009/133/ES o fúzích 

Směrnice o fúzích upravuje odklad daňové povinnosti vyplývající 

z kapitálových výnosů při fúzi, rozdělení společnosti, převod aktiv a přeshraniční 

výměnu akcií v rámci EU. Směrnice zavádí jednotný systém zdanění fúzí. Cílem 

směrnice je zabránit zdanění zisku, který při fúzi můņe vzniknout z rozdílu mezi 

hodnotou převáděných aktiv a pasiv a jejich účetní hodnotou.
79

 

b) Směrnice Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceři-

ných společností 

Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností 

upravuje systém zdanění skupin společností, které působí v národním měřítku, a 

společností, které působí v rámci celé EU.
80

 

c) Směrnice Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních po-

platků mezi přidruņenými společnostmi z různých členských států 

Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků ukládá 

osvobození od daně na úroky nebo licenční poplatky mající zdroj v členském stá-

tě.
81

 

 

2) Směrnice na podporu spolupráce v oblasti správy daní 

Vzájemná spolupráce členských států Evropské unie v oblasti správy daní a 

potírání daňových úniků je velmi důleņitá. Celková výńe daňových úniků v EU 

bývá odhadována na 2-2,5 % HDP. Evropská komise se tak snaņí vzájemnou spo-

lupráci daňových správ členských států nejen podporovat, ale i výrazně zjednodu-

ńovat.
 82
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a) Směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní 

Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní stanovuje pravidla a postupy, 

na jejichņ základě členské státy vzájemně spolupracují za účelem výměny infor-

mací v oblasti přímých daní.
83

 

b) Směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplý-

vajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření 

Směrnice o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek stanovuje pravidla, 

podle nichņ mají členské státy poskytnout pomoc při vymáhání pohledávek týka-

jících se daní a poplatků.
84

 

c) Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb 

Směrnice o zdanění příjmů z úspor umoņňuje, aby příjmy z úspor v podobě 

úrokových plateb vyplácených v jednom členském státě jejich skutečným vlastní-

kům – fyzickým osobám, které mají bydlińtě v jiném členském státu – podléhaly 

účinnému zdanění v souladu s právními předpisy uvedeného jiného členského stá-

tu.
85

 

Směrnice aplikované do národní legislativy osvobozují: 

- příjmy vzniklé u převádějící společnosti při převodu podniku nebo jeho samo-

statné části, 

- příjmy z dividend a jiných podílů na zisku plynoucí od dceřiné společnosti 

v EU,  

- úroky nebo licenční poplatky mající zdroj v jiném členském státě. 

Tento výčet znamená, ņe předevńím mateřské a dceřiné společnosti mohou 

v Evropské unii nalézt řadu výhod, jako je například osvobození zdanění příjmů 

z dividend, licenčních poplatků a úroků za určitých podmínek. Tento fakt je důleņitý při 

zvaņování v mezinárodním daňovém plánování. Spolupráce členských států v oblasti 

správy daní přibliņují způsob výběru daní v jednotlivých zemích. Těmito kroky se zjed-

noduńuje podnikání v rámci Evropské unie. 

Jelikoņ harmonizace přímých daní v EU není tak jednoduchá, přijímají státy EU 

doporučení OECD k bilaterárním a multilaterálním smlouvám týkajícím se přímého 
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zdanění. Jedná se o tzv. daňovou koordinaci. Koordinace daní je někdy chápána jako 

předstupeň daňové harmonizace. Daňová koordinace probíhá nejen v Evropské unii a 

dalńích světových zónách volného obchodu a společného trhu, ale také na bázi meziná-

rodních organizací, jako je OECD a MMF.
86

 

 

2.4 Koordinace přímých daní 

Koordinace daní v OECD se zaměřuje na dvě vzájemně se prolínající oblasti: 

- vzorová smlouva o zamezení dvojímu zdanění, 

- seznam daňových rájů světa a boj proti nim.
87

 

V této kapitole bude rozebráno téma dvojího zdanění a uzavíraní smluv o zame-

zení dvojímu zdanění, problematice daňových rájů se věnuje první kapitola.  

Síť smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených daným státem můņe být důleņi-

tým a rozhodujícím prvkem v mezinárodním daňovém plánování. 

Důvodů ke sjednávání mezinárodních daňových úmluv je několik. Hlavním důvo-

dem je snaha zamezit dvojímu zdanění příjmů daňových rezidentů smluvních států, a to 

v případě, ņe jsou rezidenty jednoho státu a příjem jim plyne z druhého státu. Význam 

mezinárodních dvoustranných daňových smluv spočívá i v rozdělení podílu obou 

smluvních států na daňových výnosech. Neméně závaņným důvodem k uzavírání smluv 

je také snaha zabránit daňovým únikům a vyhýbání se plnění daňových povinností, za-

nedbatelné nejsou ani důvody obecně politické.
88

 

Dvojí zdanění se definuje jako situace, kdy se stejný předmět daně podrobuje 

dvojnásobnému či vícenásobnému zdanění stejnou daní nebo daní podobné povahy. 

V mezinárodním dvojím zdanění jde o důsledek střetu dvou nebo více daňově právních 

systémů různých států.
89

 

Mezinárodní smlouva je prvkem mezinárodního práva a jako taková se řídí jeho 

zásadami a principy, kterou jsou dnes zakotveny ve Vídeňské úmluvě o smluvním prá-
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vu
90

. Daňové smlouvy bývají větńinou uzavřeny mezi dvěma stranami, spíńe výjimečné 

jsou smlouvy mnohostranné (např. multilaterální smlouva mezi severskými zeměmi – 

„Nordic Treaty“ nebo dříve multilaterální smlouva ČR se zeměmi RVHP). Podkladem 

pro jednání ve věci uzavření smlouvy týkající se daně z příjmů nebo majetku je MS 

OECD o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku, případně obdobná MS OSN.
91

 

Modelová smlouva OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) je 

určená pro smluvní vztahy mezi státy srovnatelné hospodářské úrovně. Právo zdanit 

příjem je ponecháno státu, v němņ je poplatník rezidentem. Modelová smlouva OSN 

(Organizace spojených národů) obsahuje prvky zdůrazňující ochranu daňových příjmů 

smluvní strany, která má nesrovnatelně niņńí ekonomickou výkonost. Právo zdanit pří-

jem je ponecháno státu, ve kterém se nachází zdroj příjmu poplatníka. Oba modely vńak 

měly a mají v podstatě stejnou strukturu a řadu spojujících prvků. Poslední vývoj vedl 

k jejich sblíņení do té míry, ņe se jiņ nyní model OSN vyuņívá jen zřídka.
92

 

Dalńí modelovou konvencí pro uzavírání bilaterálních smluv o zamezení dvojího 

zdanění je model USA. Tento model se odlińuje od výńe zmíněných konceptem reziden-

ství. Zatímco v rámci modelu OECD a OSN je rezidenství poplatníka vázáno na trvalé 

bydlińtě, centrum ņivotních zájmů, atd., v modelu USA je rezidenství poplatníka vý-

hradně vázáno na státní občanství.
93

 

Evropská komise se pokusila v roce 2005 navrhnout tzv. model evropské smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění („EU Model Tax Convention“), který byl postaven na mo-

delu OECD. Tato smlouva by měla nahrazovat dosud existující bilaterální smlouvy me-

zi členskými státy. Pokud by evropská modelová smlouva byla postavena na modelu 

OECD, zcela jistě by bylo třeba učinit změny, tak aby model byl v souladu se Smlouvou 

o Evropských společenstvích. V současné době ovńem model Evropské konvence za-

mezení dvojího zdanění nereprezentuje prioritu Evropské komise.
94

 

Ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění se určují přesná kritéria, podle kterých 

se právo na zdanění vyhradí buď jen jednomu ze smluvních států, nebo se přizná ome-
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zené právo na zdanění daňových nerezidentů státu zdroje, čímņ fakticky dojde k dohodě 

o rozdělení daňového výnosu mezi smluvními státy. Smlouvy přitom neumoņňují, aby 

si poplatníci vybrali, ve kterém státě ke zdanění daného příjmu dojde.
95

 

Ve smlouvách můņou být pouņity tyto tři základní metody opatření k zamezení 

dvojího zdanění: zápočet daně, vynětí příjmů ze zdanění a zahrnutí daně zaplacené 

v zahraničí do daňově odčitatelných nákladů. Metoda zápočtu daně se dále dělí na zá-

počet prostý a zápočet úplný a metoda vynětí příjmů na metodu vynětí úplného a meto-

du vynětí s výhradou progrese.
 96

 

 

Graf 2: Metody opatření k zamezení dvojího zdanění (Zdroj
97

) 

 

 

Kromě dvojího zdanění můņe také dojít k dvojímu nezdanění. Jedním z nástrojů 

státu slouņících k zabezpečení toho, aby zisk byl skutečně zdaněn, je vzájemná výměna 

informací mezi smluvními státy. Výměna informací můņe probíhat těmito způsoby: 

na doņádání, automatická (pravidelná), spontánní (poskytnutí informací z vlastního 

podnětu). Moņnosti výměny informací nejsou omezeny jen na uvedené tři formy. 
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Smlouva spíńe popisuje mechanismus, na základě kterého jsou informace vyměňovány. 

Jinou formou spolupráce daňových správ různých zemí představuje tzv. simultánní da-

ňové ńetření (souběņná kontrola). Takové ńetření se vyuņívá zejména při kontrole pře-

vodních cen a při zjińťování schémat daňových úniků uskutečněných s vyuņitím daňo-

vých oáz.
98

 

Smlouva o zamezení dvojího zdanění je kontraktem mezi dvěma zeměmi, z něhoņ 

mají prospěch jen rezidenti obou těchto zemí. Cílem je vyloučit rezidenty třetích zemí 

z prospěchu na těchto dohodách. „Treaty shopping“ poskytuje moņnost rezidentům 

zemí, které nejsou signatáři dohody, aby vyuņívali výhod těchto dohod tím, ņe se jejich 

investice zaměřují do země, která daňovou dohodu podepsala, prostřednictvím společ-

ností zřízených v této zemi.
99

 

Následující příklad a obrázek popisuje, jak se vyuņívá „treaty shopping“. Země A 

podepsala daňovou dohodu s daňovým rájem zemí B. Poplatník třetí země (C) bude 

moci sníņit své daně díky „treaty shopping“ tím, ņe nebude dostávat své příjmy přímo 

ze země A, ale vyuņije daňové dohody mezi A a B a dohody mezi B a C, pokud taková 

existuje.
100

 

 

Obrázek 2: Treaty shopping (Zdroj
101

) 
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OECD povaņuje „treaty shopping“ za nesprávné vyuņívání mezinárodních dohod 

o zamezení dvojího zdanění.
102

 Potírat „treaty shopping“ vńak znamená bojovat proti 

daňovým dohodám uzavřeným s daňovými ráji.
103

 

Z uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění vyplývá řada výhod. Jiņ zmíněná 

výhoda je zamezení dvojího zdanění. Státy si ve smlouvách definují, kdo můņe daný 

příjem zdanit, případně jak vyloučit dvojí zdanění. Ve smlouvách mohou být výhodnějńí 

sazby daně, nebo dokonce osvobození od daně. 
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3 Proces mezinárodního daňového plánování 

V úvodní části práce je uvedeno, ņe úkolem mezinárodního daňového plánování je 

určit daňová zvýhodnění a optimalizovat daňové zatíņení daňového poplatníka. V této 

kapitole budou shrnuty předchozí informace a bude se zde hledat odpověď na otázku, co 

berou nebo by měly brát subjekty v potaz, pokud chtějí minimalizovat své daňové ná-

klady a to v mezinárodním měřítku. Rozhodování podnikatelských subjektů ovlivňuje 

řada faktorů, které přímo nesouvisí s daňovou optimalizací, ale jsou určitě důleņitými 

aspekty a musí zde být zmíněny. 

Jednotlivé faktory jsou zahrnuty v návrhu procesu mezinárodního daňového plá-

nování. Tento proces ukazuje, jak by měl daný subjekt postupovat při mezinárodním 

daňovém plánování. Součástí tohoto návrhu je také návrh hodnotícího formuláře 

v příloze č. 1. 

V následujícím grafu jsou uvedeny kroky navrņeného procesu mezinárodního da-

ňového plánování. V kaņdém kroku je několik faktorů, které by měl subjekt zváņit, neņ 

přistoupí k dalńímu kroku. Jednotlivé kroky a faktory budou mít pro určitý subjekt urči-

tou důleņitost, některé subjekty určitě budou také zvaņovat i jiné faktory. To znamená, 

ņe následující návrh procesu mezinárodního daňového plánování není zajisté vyčerpáva-

jící. 
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Graf 3: Proces mezinárodního daňového plánování (Zdroj
104

) 
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3.1 Vstup na mezinárodní trhy 

Prvním krokem mezinárodního daňového plánování je určit zemi, v jaké chce 

podnik působit a formu vstupu na mezinárodní trhy. Tyto dva faktory ovlivňují dalńí 

rozhodovací procesy a kroky mezinárodního daňového plánování. 

 

3.1.1 Forma vstupu na mezinárodní trhy 

Rozhodování o rozvoji mezinárodních aktivit patří ke klíčovým rozhodnutím 

dlouhodobých strategických plánů. Mezi důleņitá rozhodnutí patří volba formy vstupu 

na mezinárodní trhy.
105

 

První fází vstupu na zahraniční trhy jsou tradiční vývozní a dovozní operace. Je to 

nejjednoduńńí forma, která na sebe váņe nejméně rizik. Případ, kdy podnikatel chce být 

blíņe svému klientovi, vede k zaloņení pobočkové sítě pro účely prodeje a servisu. Jiņ 

sloņitějńí formou vstupu na zahraniční trh je zaloņení vlastních výrobních společností 

v dané zemi.
106

 Rozdíl mezi pobočkou a dceřinou je značný, jak z hlediska právního, tak 

daňového. 

Pobočka nemá vlastní právní a ani účetní (daňovou) subjektivitu, je plně součástí 

českého subjektu. Administrativně je nejjednoduńńí formou zastoupení českého podni-

katelského subjektu v zemích EU. Dceřiná společnost je plnohodnotným právním i da-

ňovým podnikatelským subjektem v zemi usazení. Musí mít přísluńné základní jmění a 

splňovat veńkeré poņadavky a postupy dle práva země usazení.
107

 

Ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění je pobočka definována jako stálá provo-

zovna a její zisky mohou být zdaněny ve státě, kde je pobočka umístěna. Pokud subjekt 

zaloņí dceřinou společnost v jiném státě, bude zdaňovat příjmy v tomto státě. Zaloņení 

dceřiné společnosti znamená vyńńí nákladovost a vyńńí rizikovost. Z daňového hlediska 

musí například dokládat výńi cen, za které dońlo k prodeji a koupi mezi mateřskou a 

dceřinou společností (tzv. transferové ceny).  

Podnik můņe vstoupit na zahraniční trh prodejem práv k vyuņití vynálezu, uņitné-

ho či průmyslového vzoru či ochranných označení – práva k vyuņívání ochranné znám-
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ky nebo obchodního jména firmy.
108

 V případě, ņe se subjekt rozhodne k tomuto kroku, 

je důleņité zjistit, zda daný stát má uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění se 

státem sídla podniku a jakým způsobem jsou upraveny licenční poplatky.  

Za účelem dlouhodobých ekonomických vtahů se uskutečňují přímé zahraniční 

investice. Ty probíhají nejčastěji formou fúzí a akvizic, nově zakládaných podniků (tzv. 

investice na zelené louce), formou společného podnikání a strategických aliancí.
109

 Po-

kud podnikatel zvaņuje přímou zahraniční investici, bude se mimo jiné dívat na nejvý-

hodnějńí investiční pobídky, které stát poskytuje. 

 

Graf 4: Forma vstupu na mezinárodní trhy (Zdroj
110

) 
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3.1.2 Cílový stát 

Volba cílového státu vychází ze strategického plánu podniku. Podnik jiņ s danou 

zemí obchoduje nebo chce na daný trh proniknout. Například marketingový průzkum 

ukázal, ņe by o jeho produkty byl v dané zemi zájem. 

 

Graf 5: Cílový stát (Zdroj
111

) 

 

 

První moņností je zvolit si členský stát Evropské unie. Evropské právo podporuje 

podnikání v rámci základních svobod Evropské unie – volný pohyb zboņí, osob, sluņeb 

a kapitálu.
112

  

Obecně se uvádí, ņe Evropská unie je trh se stabilním podnikatelským a právním 

prostředím a dobře fungujícím institucionálním zázemím. Zároveň se vńak jedná i o trh 

vysoce konkurenční, na kterém uspějí pouze firmy s promyńlenou dlouhodobou strate-

gií, schopné přizpůsobit se náročným podmínkám a moderním trendům.
113

 

V případě, ņe si subjekt zvolí členský stát Evropské unie, bude dále hodnotit 

předpisy, které jsou v podstatě společné pro vńechny členské státy. Směrnice evropské 

unie upravují harmonizaci zdanění, to znamená, ņe některé úpravy daní jsou jednotné. 

Směrnice také upravují zdanění dividend, úroků a licenčních poplatků mezi mateřskou a 
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dceřinou společností. S těmito a dalńími implementovanými směrnicemi se lze setkat 

ve vńech členských státech Evropské unie. 

V rámci Evropské unie je také moņné zaloņit Evropskou společnost nebo Evrop-

skou druņstevní společnost. Vzhledem k tomu, ņe tyto společnosti postrádají jednotnou 

úpravu v daňové oblasti, tato forma podnikání je preferována spíńe z důvodů právních, 

nikoliv z důvodů daňových.
114

 

V Evropské unii se nachází některé státy, které jsou označovány jako onshore ze-

mě. Typickým příkladem je Nizozemí nebo Irsko. V těchto zemích dochází ke zdanění 

subjektů, ale jsou vyčleněny určité oblasti nebo druhy ekonomické aktivity s daňovými 

úlevami, prázdninami nebo výjimkami. Záleņí tedy, zda právě daný předmět podnikání 

je v dané zemi zvýhodněn.
 
Tyto státy mají také uzavřeny ńirokou síť smluv o zamezení 

dvojího zdanění. 

Onshore země se také nachází v nečlenských státech Evropské unie. Při výběru 

onshore země záleņí na oblasti podnikání, na kterou se hledají daňové výhody. Podnika-

tel můņe cílit do jiných zemí, které nabízejí jiné výhody neņ daňové.  

Specifickou skupinou jsou offshore země. V těchto zemích se neplatí ņádná daň 

nebo pouze pauńální částka a je zde zaručena anonymita. V offshore zemi je vńak zákaz 

podnikat na území tohoto státu. Volba takové země bývá pouze za účelem daňové opti-

malizace. 

 

 

3.2 Souhrnné hodnocení země 

Po stanovení cílového státu, kde chce subjekt působit, se přistoupí ke zhodnocení 

dané země. Je to důleņitý krok, protoņe se zde hodnotí, zda subjekt můņe v této zemi 

vůbec působit. Jako důleņitý faktor je zde povaņována ekonomicko-politická stabilita 

země, určitě se jím zabývají veńkeré subjekt působící na mezinárodním trhu. Dalńí fak-

tory jsou pro dané subjekty různě důleņitá. Například pracovní síla bude v některých 

oborech podnikání důleņitějńím faktorem neņ v jiných. 
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3.2.1 Ekonomicko – politická stabilita země 

Důleņitým aspektem je poņadavek na ekonomicko-politickou stabilitu. Bylo by 

absurdní přenést některý z důleņitých firemních procesů do regionu s vidinou výrazné 

úspory nákladů, avńak s nejistotou fungování dceřiné společnosti ve výhledu několika 

týdnů z důvodů napjaté vnitřní situace daného státu. Jistou zárukou stability a dodrņo-

vání práv můņe být přísluńnost státu v mezinárodní organizaci typu WTO, MMF, 

OECD apod.  Z hlediska ekonomické stability se sleduje vývoj a hodnoty základních 

ukazatelů, tj. HDP, směnné kurzy, inflace, index průmyslové výroby, stavebnictví apod. 

Dalńím měřítkem můņe být objem zahraničních investic v dané zemi a reference. Zdro-

jem pro hodnocení jsou statistické úřady, statistiky OECD, EU a jiných mezinárodních 

organizací a ratingových agentur. 
115

 

 

Graf 6: Ekonomicko-politická stabilita (Zdroj
116

) 

 

 

Ratingové agentury hodnotí důvěryhodnost států pomocí tzv. ratingu. Rating vy-

povídá o stupni rizikovosti podnikání pro zahraniční firmy v hodnocené destinaci. Vy-
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jadřuje schopnost státu dostát závazků z přijatých úvěrů nebo emitovaných obligací. 

Hodnotí se tyto kritéria: politický systém a jeho stabilita, hospodářský systém země, 

perspektivy ekonomického růstu, fiskální flexibilita, státní dluh, cenová stabilita, pla-

tební bilance, zahraniční zadluņenost a likvidita. Vyjádřením tohoto hodnocení je jed-

noduchá známka označující pravděpodobnost, ņe hodnocený subjekt dostojí včas a 

v plné výńi svým závazkům. Závěrečné hodnocení je vyjádřeno formou ratingové 

známky z ratingové stupnice, která je na své mezinárodní části celosvětově plně porov-

natelná a kompatibilní skrze odvětví i regiony. Nejvyńńí rating dlouhodobě dostávají 

nejvyspělejńí země světa nabízející investorům stabilní hospodářsky rostoucí  ekonomi-

ku s nízkou inflací, nezaměstnaností, vzdělaným obyvatelstvem a kvalitní infrastruktu-

rou.
117

 

Státy lze také hodnotit pomocí indexu vnímání korupce („Corruption Perception 

Index – CPI“) zveřejňovaný organizací „Transparency International“. Jedná se 

v podstatě o průzkum veřejného mínění ohledně vnímání mnoņství korupce v dané zemi 

místními občany. V některých státech je korupce běņnou součástí ņivota a bez její ak-

ceptace není vůbec moņné pomýńlet na úspěch firmy. Firma tak musí zváņit, zda korup-

ci akceptovat nebo působení v daném regionu přestat zvaņovat.
118

 

Dalńím ukazatelem pro porovnání států můņe být tzv. index globalizace. Index 

globalizace měří tři hlavní stránky globalizace: ekonomická, sociální a politická. Dílčí 

indexy sledují aktuální ekonomické toky, ekonomické restrikce, informační toky, osob-

ní kontakt a kulturní blízkost.
119

 

 

3.2.2 Pracovní síla 

Výběr dané země ovlivňuje také pracovní síla. Některé obory vyņadují určité 

vzdělání svých zaměstnanců. Důleņitým parametrem tedy budou zkuńenosti, dovednosti 

a vzdělání pracujících v daném oboru. Některé obory podnikání budou spíńe vyhledávat 

levnou pracovní sílu, posuzovaným parametrem pak budou náklady na pracovní sílu. 
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Levná pracovní síla někdy můņe být pro investory daleko důleņitějńí neņ poskytnuté 

investiční pobídky. Dále je třeba zváņit sílu odborů a regulaci trhu práce v dané zemi.
120

 

Graf 7: Pracovní síla (Zdroj
121

) 

 

 

Vzdělání obyvatel daného státu se sleduje podle počtu vysokońkolsky vzdělaných 

lidí v daném státě a poté dle potřeby i vzdělání učňovské vzhledem k poņadovaným 

oborům. Tyto informace jsou dostupné přes statistické úřady. Zkuńenosti a dovednosti 

pracujících lze hodnotit podle mnoņství pracujících ve zkoumaném oboru. Ten vńak 

nemá vypovídající schopnost ohledně kvality pracovní síly. Hodnocení je tak pravděpo-

dobně nejvhodnějńí získávat prostřednictvím referencí a monitoringu zahraničních a 

známých tuzemských firem působících v dané oblasti. Metrikou pro faktor náklady na 

pracovní sílu je úroveň průměrné mzdy ve zvoleném regionu, případně odvětví. Hodno-

titele by mělo také zajímat i ukazatele trendové, tj. roční růst průměrných mzdových 

nákladů (průměrných mezd).
122

 

 

3.2.3 Nefinanční investiční pobídky 

Státy kromě finančních investičních pobídek nabízejí také nefinanční investiční 

pobídky. Nefinanční pobídky zahrnuje dotovaná infrastruktura a budování průmyslo-

vých zón.
123

 Záleņí na oboru podnikání, co bude pro daný subjekt důleņité sledovat. 
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Graf 8: Nefinanční investiční pobídky (Zdroj
124

) 

 

 

 

3.3 Daňový systém 

Po zhodnocení země následuje hodnocení daňového systému. Subjekt, který chce 

působit v dané zemi, se musí seznámit s daňovým systémem státu. Daňový systém tvoří 

daňová soustava, organizace a procesní úprava. Důleņitým faktorem je zajisté efektivní 

daňová sazba, která má vypovídající schopnost o tom, jakou daň subjekt skutečně zapla-

tí. V mezinárodním daňovém plánování jsou důleņité smlouvy o zamezení dvojího zda-

nění. Jednotlivé faktory budou mít pro kaņdý subjekt různou váhu a kaņdý se bude za-

měřovat na různé aspekty. 

 

3.3.1 Daňová struktura 

Prvním krokem v hodnocení daňového systému je samotná daňová soustava. Sub-

jekt se seznámí s druhy daní, které stát vybírá. Poté se subjekt zaměří na daně, které se 

ho bezprostředně týkají. Pro hodnocení jsou nejdůleņitějńí ty daně, které nejvíce můņou 

zatíņit daný daňový subjekt. Například tato práce je zaměřena na právnické osoby, proto 

se bude předpokládat, ņe subjekt bude nejvíce zajímat daň z příjmu právnických osob. 

Dále subjekt zjińťuje, v kterých právních předpisech je daná daň upravena. Hledá 

se hmotná a procesní právní úprava. Důleņitou informací je, zda jsou v daném právu 

upraveny transferové ceny, zda jsou například upraveny dle směrnice OECD. 

 

 

                                                 
124

 Vlastní zpracování s vyuņitím: DVOŘÁČEK J., TYLL L., Outsourcing a offshoring podnikatelských 

činností, s. 125-126. 

nefinanční 
investiční pobídky 

infrastruktura 

průmyslové zóny 



46 

 

Graf 9: Daňová struktura (Zdroj
125

) 

 

 

Daňová struktura by neměla být příliń sloņitá. Příliń mnoho daní a daňových sazeb 

dělá systém matoucí. Pokud bude daňová struktura příliń komplikovaná, můņe odradit 

potencionální podnikatele.
126

 

Ńířka základu daně znamená, co vńe se zahrnuje do základu daně a jaké jsou 

osvobození, úpravy hospodářského výsledku apod. To souvisí s faktorem v následující 

kapitole efektivní daňová sazba.  

Vypovídající schopnost o daňovém systému má také daňová kvóta. Je to poměr 

veńkerých daní k hrubému domácímu produktu. Obecně platí, ņe čím vyńńí je příjem na 

obyvatele, tím vyńńí je očekávaná daňová kvóta.
127

 

Při mezinárodních srovnáních má daňová kvóta určité nepřesnosti vyplývající 

ze samotné konstrukce ukazatele. Daňová kvóta má vzorec:  

 

             
            

   
 

                                                 
125

 Vlastní zpracování s vyuņitím: GALLAGHER, M. Assessing Tax systems Using a Benchmarking Met-

hodology [online], s. 7. 

126
 GALLAGHER, M. Assessing Tax systems Using a Benchmarking Methodology [online], s. 7. 

127
 tamtéņ, s. 7. 

daňová 
struktura 

daně, které se 
týkají subjektu 

počet daní 

mnoņství 
daňových 

sazeb 

výńe daňových 
sazeb 

úprava 
transferových 

cen 

ńířka základu 
daně 

daňová kvóta 



47 

 

Bude tak záviset jednak na tom, co se zahrne pod ukazatel „daň“, a dále jak dobře bude 

v dané zemi proveden odhad hrubého domácího produktu.
128

 

 

3.3.2 Efektivní daňová sazba 

Efektivní daňová sazba je důleņitým faktorem pro zhodnocení daňové zátěņe da-

ňového subjektu. Je to taková sazba daně, kterou daňový poplatník skutečně zaplatí. Na 

rozdíl od nominální sazby daně, která je stanovena v zákoně, efektivní daňová sazba 

zahrnuje různé daňové úlevy, osvobození apod. Znamená to, ņe nominální sazba daně 

nemá vypovídající schopnost o konečném zdanění subjektu. Efektivní daňová sazba se 

tak můņe pouņít pro mezinárodní srovnání. 

Vlny daňových reforem, které začaly jiņ v 80. letech dvacátého století, přinesla 

vńeobecné a rozsáhlé sniņování nominálních sazeb daně z příjmů společností při sou-

časném rozńíření základu této daně.
129
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Graf 10: Efektivní daňová sazba (Zdroj
130

) 

 

 

Pro určení efektivní daňové sazby je důleņité zjistit, jakým způsobem se určí zá-

klad daně. Některé příjmy mohou být osvobozeny. Základ daně si lze sníņit daňově 

uznatelnými náklady či odpisy. Před výpočtem daně si často lze sníņit základ daně 

o poloņky sniņující základ daně, např. daňovou ztrátu. 

Daňové stimulace jsou při odpisování prováděny zrychleným odpisováním, kdy 

daňové odpisy jsou větńí neņ čistě technické nebo ekonomické odpisy.
131

 

Státy vyčleňují určité oblasti nebo druhy ekonomické aktivity v zájmu jejich roz-

voje a pro tato území nebo aktivity je moņno získat daňové úlevy, daňové prázdniny 

nebo daňovou výjimku.
 132

 

                                                 
130

 Vlastní zpracování 

131
 KOLÁŘ, P. a kol. Zdanění a neutralita, s. 18. 

132
 KLEIN, Ńtěpán. Daňové ráje…aby nebyly daňovým peklem, s. 8. 

efektivní daňová 
sazba 

základ daně 

osvobození 

poloņky sniņující 
základ daně 

daňově 
uznatelné 
náklady 

odpisy 

investiční 
pobídky 

daňové 
prázdniny 

investiční 
odpočty 

investiční 
zápočty 

preferenční 
reņim v 

odpisech 

a dalńí 
ukazatelé 

výsledná daň 

nominální 
sazba 

slevy na dani 



49 

 

Investiční pobídky mohou zvaņovat pouze některé podniky, protoņe jsou přede-

vńím určeny velkým společnostem. Předevńím středoevropské státy mají vypracovanou 

kvalitní politiku investičních pobídek. Nabízejí je nově příchozím firmám po splnění 

určitých kritérií, jako je velikost investice, počet nových pracovních míst, lokalizace 

v rámci určitého území, zaměření na preferované odvětví, vazba na lokální dodavatele, 

zaměření na export aj. Státy poskytují finanční a nefinanční pobídky. Mezi finanční 

pobídky patří daňové úlevy (např. ve formě daňových prázdnin, investičních odpočtů, 

změn v odpisech nebo samotné sníņení daní), vládní úvěry, vládní spoluúčast na riziko-

vém kapitálu, vládní pojińtění, celní úlevy při dovozu technologií, poskytnutí pozemků, 

dotace a granty, např. na pracovní místa, rekvalifikace aj.
 133

 

Pokud daňový subjekt vyuņívá daňové prázdniny, je na určité období osvobozen 

od důchodových daní. Daňový subjekt musí být nový podnik a musí působit ve stano-

veném odvětví výroby nebo sluņeb. Investiční odpočty jsou zaloņeny na tom, ņe je 

moņno přičíst určitou část nákladů spojených s koupí nebo zřízením nové firmy navíc 

k běņným odpisům. Investiční zápočty (resp. investiční slevy na dani) se od investičních 

odpočtů lińí v tom, ņe nejde o odpočet od daňového základu, ale zápočet vůči daňové 

povinnosti. Můņe být také poskytnut jednorázový odpis, znamená to, ņe v roce, kdy byla 

investice realizována, můņe být také plně odepsána. Nebo si investor můņe sám zvolit, 

v kterém roce náklady na investici odepíńe.
134

 

Kromě investičních zápočtů lze od výsledné daně odečíst dalńí slevy na dani, na-

příklad slevy na zaměstnance se zdravotním postiņením. 

Po vńech těchto úpravách bude zajisté rozdílná efektivní sazba daně od nominální 

sazby daně. Proto nelze daňové systémy jednotlivých zemí hodnotit pouze na základě 

nominálních sazeb. 

 

3.3.3 Síť smluv o zamezení dvojího zdanění 

Existence dvojího zdanění výrazně omezuje zájem daňových nerezidentů o eko-

nomické aktivity na území státu zdroje příjmů. Není náhodou, ņe hodnocení budoucího 

daňového zatíņení patří k základním rozhodovacím kritériím nadnárodních investorů. 

Dvojí zdanění není ani zájmem státu rezidenta, protoņe omezuje investice i jiné ekono-
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mické aktivity v zahraničí a vede k uzavírání a následnému zaostávání národní ekono-

miky.
135

 

U dané země je potřeba zjistit, kolik smluv o zamezení dvojího zdanění má uza-

vřené a s jakými státy. U konkrétních smluv je dobré sledovat, jaké sazby daně jsou 

ve smlouvách a jaké jsou ve smlouvách metody zamezení dvojího zdanění. Důleņitá je 

také úprava výměny informací. Nejdůleņitějńí smlouva, která by se měla posoudit, je 

smlouva se státem, ve kterém má subjekt své stávající sídlo, a státem, ve kterém plánuje 

působit. Dalńí smlouvy jsou důleņité, pokud z daného státu chce daný subjekt dále ex-

pandovat. 

 

Graf 11: Síť smluv o zamezení dvojího zdanění (Zdroj
136

) 

 

 

3.3.4 Správa daně 

Pro dobrý daňový systém je potřebná správně fungující správa daně. Je dobré zjis-

tit, zda v dané zemi existují finanční úřady pro velké poplatníky, tedy nadnárodní spo-

lečnosti. Důleņitá je dostupnost informací o právech a povinnostech daňového subjektu. 

Daňový subjekt by měl mít jasno, jaké má administrativní povinnosti. Čím menńí admi-
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nistrativní povinnosti, tím pro něj bude země atraktivnějńí. Zajímavou informací bude 

také to, jakým způsobem a jak často probíhá daňová kontrola, jaké jsou udělovány 

sankce a za co jsou udělovány sankce. 

 

Graf 12: Správa daně (Zdroj
137

) 

 

 

 

3.4 Ostatní aspekty 

V poslední kroku mezinárodního daňového plánování subjekt zhodnotí dalńí fak-

tory, které jsou pro něj a jeho obor podnikání důleņité. Jako příklad zde mohou být růz-

né mezinárodní smlouvy. 

 

3.4.1 Další ujednání a dohody 

Kromě smluv o zamezení dvojího zdanění jsou důleņité mezinárodní smlouvy 

o ochraně investic. Smlouvy obvykle obsahují nejen ujednání o tom, ņe investice 

ze zahraničí smluvní země je chráněna např. před zestátněním, o transferu zisku, ale 
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i ustanovení o moņnosti, aby pracovníci z mateřské firmy získali v zemi působení dceři-

né firmy pobytová a jiná nezbytná povolení.
138

 

Samozřejmostí jsou také mezistátní ujednání, umoņňující transfery zisků dceři-

ných společností do zahraničí. Tato otázka není problémem v členských zemích EU, 

kde je transfer kapitálu jednou za základních principů fungování celé EU.
139

 

 

3.4.2 Další faktory právního charakteru 

Mezi faktory právního charakteru patří ochrana duńevního vlastnictví a ochrana 

osobních údajů. Ochrana duńevního vlastnictví je předevńím důleņitá v situaci, kdy 

na poskytovatele převádí klient část svého know-how, licencí apod. nebo jsou tyto ne-

hmotné statky sdíleny v rámci společného podniku. Otázka ochrany osobních údajů je 

specifická předevńím pro oblast transferu dat o klientech a zaměstnancích do jiných 

států. Podle legislativy některých zemí musí organizace prokazovat náleņitou míru za-

bezpečení a oprávněnost nakládání s osobními daty osob. To je typické předevńím pro 

státy EU.  Ze zákona je tak téměř nemoņné tato data migrovat do států, kde existuje 

z důvodu absence legislativy potenciální riziko jejich zneuņití.
140
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4 Modelový příklad aplikace procesu mezinárodního daňo-

vého plánování 

Modelový příklad aplikace procesu mezinárodního daňového plánování je vypra-

cován pro společnost Refrasil, s. r. o. Společnost chce získat celkové zhodnocení Polské 

republiky a zhodnocení jejího daňového systému. Dále si přeje vypracovat posouzení 

daňových aspektů zaloņení pobočky a dceřiné společnosti. Zaloņení dceřiné společnosti 

se zvaņuje se 100% podílem na základním kapitálu. 

V této kapitole je aplikován proces mezinárodního daňového plánování a to kon-

krétně pro plánování vstupu na polský trh. Jsou zde shromáņděny informace o jednotli-

vých faktorech, které by v mezinárodním daňovém plánování měly být brány v potaz. 

Tyto informace jsou shrnuty v hodnotícím formuláři v příloze č. 2. Jelikoņ společnost 

působí v České republice, jsou některá fakta uvedena ve srovnání právě s Českou repub-

likou. Informace z této kapitoly budou zhodnoceny ve vlastních návrzích řeńení a vydá-

na doporučení pro společnost Refrasil, s. r. o.  

 

4.1 Společnost Refrasil 

Společnost Refrasil patří mezi nejvýznamnějńí výrobce ņáruvzdorných materiálů 

v České Republice. Kromě výroby zajińťuje odborný technický servis související s apli-

kací ņárovzdorných materiálů a poskytuje komplexní ņárotechnické sluņby při zabudo-

vání svých materiálů u odběratelů.
141

 Základní údaje o společnosti jsou uvedeny 

v následující tabulce.  
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Tabulka 3: Základní údaje - společnost Refrasil (Zdroj
142

) 

Obchodní jméno REFRASIL, s. r. o. 

Sídlo Průmyslová 720, 739 61 Třinec - Konská 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo 48395862 

Předmět činnosti výroba ņáruvzdorných materiálů 

Základní kapitál 50 000 000 Kč 

Podíl na základním kapitálu 
51% Třinecké ņelezárny, a.s.  

49% Management REFRASIL, s. r. o. 

 

Začátky výroby ņárovzdorných materiálů v Třinci souvisí se zahájením výroby su-

rového ņeleza a litiny v Třineckých ņelezárnách. V roce 1993 vznikla v procesu restruk-

turalizace Třineckých ņelezáren samostatná firma Refrasil s. r. o., která navazuje 

na dlouholetou tradici výroby ņaromateriálů a za relativně krátkou dobu své existence 

získala nejen přední pozici v tomto průmyslovém odvětví v České republice, ale prosa-

dila se i v evropském měřítku mezi výrobci ņáruvzdorných materiálů.
143

 

Výrobní sortiment zahrnuje ńamotové a vysocehlinité tvárnice, izolační materiály, 

hmoty, malty, tmely, ņárobetony a ņárobetonové prefabrikáty. Ņáruvzdorné výrobky 

jsou určeny pro spotřebu v metalurgickém průmyslu, slévárnách, stavebnictví, keramic-

kém a sklářském průmyslu, cementárnách a vápenkách, energetice a dalńích průmyslo-

vých odvětvích, které vyņadují pouņití ņáromateriálů.
144

 

Nejvýznamnějńí odběratelé jsou Třinecké ņelezárny, a.s. a Alcoma+Solev v Řec-

ku.
145

 Mezi dalńí tuzemské odběratele patří ArcelorMittal Ostrava, Evraz Vítkovice Ste-

el, Vítkovické slévárny, Diterm Praha, Teplotechna Ostrava a dalńí. Zahraniční odběra-

tele zahrnují US Steel na Slovensku, Thysen Krupp v Německu a Holandsku, Voest 

Alpine v Rakousku, Refrattari v Itálii, ArcelorMittal v Polsku a dalńí.
146
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4.2 Vstup na mezinárodní trhy 

Jako cílový stát byla zvolena Polská republika. Polská republika jako sousední 

stát České republiky je cílem mnoha podnikatelských subjektů, a proto informace z této 

práce by mohly být přínosné alespoň pro některé z nich. 

Polská republika je členský stát Evropské unie. Polsko není označováno za daňo-

vý ráj či onshore zemi. Na první pohled je moņná těņké nalézt daňová zvýhodnění, ale 

určitě kaņdý stát se snaņí přilákat nové investory a podporovat podnikání ve své zemi. 

Polsko není, jak vyplyne z následujícího textu, ņádnou výjimkou. 

 

4.3 Souhrnné hodnocení země 

Polská republika je stát leņící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem 

na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a 

s Litvou a Ruskem (Kaliningradská oblast) na severu. Ze severu má Polsko přístup 

k Baltskému moři. Povrch je převáņně rovinatý, hory tvoří větńinu jiņní hranice. Sou-

časné Polsko je s 38 miliony obyvatel osmý nejlidnatějńí stát Evropy. Oproti minulým 

dobám tvoří po roce 1945 naprostou větńinu Poláci, náboņensky římńtí katolíci. Největńí 

koncentrace obyvatelstva a průmyslu je v Horním Slezsku. Hlavním městem je Varńava, 

do raného novověku jím byl Krakov.
147

 

 

Tabulka 4: Základní údaje Polské republiky k 31. 12. 2011 (Zdroj
148

) 

Oficiální název Polská republika (Rzeczpospolita Polska) 

Hlavní město Varńava (Warszawa) 

Počet obyvatel 38,2 mil. 

Rozloha 312,7 tis. km
2
 

Měna Złoty (PLN) = 100 grońů 

Etnické sloņení 

Poláci 96,7 %, 

 Němci 0,4 %,  

Bělorusové 0,1 % 
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Průmyslová výroba v Polsku se specializuje na strojírenství a chemický průmysl, 

dále je v Polsku dominantní těņba uhlí. Zvyńující se podíl obchodu, high technology 

a sluņeb sehrál významnou roli při restrukturalizaci národního hospodářství. I přesto je 

zhruba 60% polského území tvořeno zemědělskými oblastmi. Polské zemědělství za-

městnává více neņ dvakrát tolik pracovní síly (12,7 %), neņ je tomu v průměru Evrop-

ské unie.
149

 

 

4.3.1 Ekonomicko - politická stabilita země 

Ekonomicko – politická stabilita je důleņitým aspektem a měla by být posouzena 

na prvním místě, protoņe zvaņuje, zda subjekt můņe na daném území působit. Následu-

jící faktory jsou převzaty z navrņeného procesu mezinárodního daňového plánování. 

 

Členství v mezinárodních organizacích 

Podobně jako ČR je Polsko členem nejvýznamnějńích mezinárodních organizací. 

Polská republika patří mezi zakládající členy OSN. Je členem Evropské unie, Schen-

genské zóny, NATO, OECD, WTO, MMF a Světové banky. Aktivně pracuje jako člen 

OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), ve Varńavě má sídlo kance-

lář ODIHR („Office for Democratic Institutions and Human Rights“) i stálý sekretariát 

Společenství demokracií. Z evropských agentur  ve Varńavě sídlí FRONTEX (Evropská 

agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějńích hranicích členských států Evrop-

ské unie). V rámci  regionu je členem Visegrádské skupiny, SEI (Středoevropská inicia-

tiva) a Rady států Baltského moře.
150

 

Česká republika a Polská republika mají mezi sebou podepsánu téměř stovku bila-

terárních smluv. Tento fakt znamená, ņe země blízce spolupracují při hájení zahraničně-

politických zájmů. Mezi nejvýznamnějńí smlouvy patří Smlouva o dobrém sousedství, 

solidaritě a přátelské spolupráci, Dohoda o přeshraniční spolupráci, Smlouva o spolu-

práci a vzájemné pomoci při katastrofách, ņivelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech.
151
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Ekonomická stabilita země 

Pro posouzení ekonomické stability je potřeba několik makroekonomických uka-

zatelů, jako je růst HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti, apod. Následující text 

a tabulka hodnotí makroekonomický vývoj v Polsku. 

Polsko se dobře vyrovnalo s finanční krizí a jako jediná ekonomika z celé EU se 

v roce 2009 nepropadla do recese. Růstové tempo si zachovává i nadále, kdy dosavad-

ním tahounem jsou čisté exporty, které v této roli vystřídaly spotřebu domácností. Vy-

hlídky růstu na následující dva roky dle Evropské komise jsou rovněņ pozitivní. Veřejný 

dluh země se drņí těsně pod „maastrichtskou hladinou“ 60 % HDP. Roční deficity ve-

řejných financí se z hodnot okolo 8 % HDP (2010) blíņí k 3% hranici. V zemi nejsou 

patrné ani ņádné výrazné inflační tlaky a nerovnováha nehrozí ani z bilance vůči zahra-

ničí. Běņný účet je sice v deficitu, ale hodnota mezi 3-4 % HDP nepředstavuje riziko.
152

 

 

Tabulka 5: Základní makroekonomické ukazatelé - Polsko (Zdroj
153

) 

Základní makro ukazatelé 2011 2012 2013
154

 2014
155

 

Růst HDP (%) 4,3 2,0 1,2 2,2 

Míra nezaměstnanosti (%) 9,6 10,2 10,8 10,9 

Inflace (%) 3,9 3,7 1,8 2,3 

Deficit veřejných rozp. (% HDP) -5,0 -3,5 -3,4 -3,3 

Veřejný dluh (% HDP) 56,4 55,8 57,0 57,5 

 

Hodnocení Polska s porovnáním s ostatními regiony je tedy pozitivní. Základy 

polské ekonomiky zůstávají stabilní a Polsku nehrozí recese a inflace zůstává na bez-

pečné úrovni. Míra nezaměstnanosti je poněkud niņńí neņ v EU. Ņádný z ekonomických 

ukazatelů nevykazuje nestálost, která by mohla být příčinou významného zhorńení eko-

nomické situace v zemi.
156
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Podle zprávy Světové banky „Doing Business“, která hodnotí podmínky pro pod-

nikání ve 185 zemích světa, Polsko zaznamenalo největńí změnu v regionu - ze 74. 

na 55. pozici. Ke zlepńení o 19 míst dońlo díky čtyřem změnám zavedeným 

v letech 2011-2012: urychlení registrace nemovitostí, sníņení daňového zatíņení, sníņení 

obtíņnosti vymáhání obchodních smluv a snadnějńí řeńení sporů. Česká republika se na 

tomto ņebříčku nachází na 65. místě.
157

 

 

Rating země 

Ekonomicko – politická stabilita také lze ohodnotit pomocí tzv. ratingu. 

V následující tabulce je hodnocení třech největńích ratingových agentur. Pro srovnání je 

uvedeno i hodnocení České republiky a jsou zde uvedeny země, které dostaly stejné 

hodnocení jako ČR a Polsko. Dle jednotlivých agentur ČR a Polsko byly zařazeny 

do investičních stupňů hodnocení (viz tabulka).
158

 

 

Tabulka 6: Rating ČR a Polska (Zdroj
159

) 

MOODY´S 
STANDARD & POOR´S 

(S&P) 
Fitch 

A1 

Česká re-

publika, 

Estonsko, 

Izrael, Ko-

rea 

AA- 

Česká re-

publika, 

Tchaj-wan, 

Kuvajt, 

S. Arábie, 

Japonsko, 

A+ 

Česká re-

publika, 

Tchaj-wan, 

Korea, Mal-

ta, Čína, 

Slovensko, 

Estonsko 

A2 Polsko A- 
Polsko, Ma-

lajsie, Malta 
A- 

Polsko, Ma-

lajsie, Slo-

vinsko 
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Z výńe uvedeného vyplývá, ņe Polská republika se nachází v ratingovém ņebříčku 

na horńí pozici neņ Česká republika, ovńem není zde obrovský rozdíl. Tento rozdíl by 

mohl být v budoucnu jeńtě menńí nebo dokonce ņádný, protoņe se očekává, ņe bude 

hodnocení důvěryhodnosti Polska zvýńeno. Agentura Fitch totiņ oznámila předpoklad 

zvýńení ratingu Polska. Rozhodla se k tomu díky sniņujícímu se deficitu veřejných fi-

nancí a díky tomu, ņe Polsko v posledních letech prokázalo vysokou odolnost vůči celo-

světovým krizím, i kdyņ je silně spojeno se západní Evropou. Agentura Fitch prohlásila, 

ņe i přes zpomalení ekonomiky v roce 2013, má Polsko zdravé základy pro hospodářský 

růst.
160

 

 

Index vnímání korupce 

Zajímavým ukazatelem pro zhodnocení států je index vnímání korupce („Corrup-

tion Perception Index“ – CPI) zveřejňovaný organizací „Transparency International“. 

Index vnímání korupce seřazuje země podle toho, jak je vnímána výńe zkorumpovanosti 

jejich veřejného sektoru. Vnímaná úroveň zkorumpovanosti veřejného sektoru je hod-

nocena na stupnici od 0 do 100, kde 0 znamená, ņe země je velmi zkorumpovaná a 100 

znamená nejlepńí hodnocení.
161

 

Následující tabulka uvádí výsledky umístění Polské republiky ve výzkumu orga-

nizace „Transparency International“ za rok 2012, kdy bylo zkoumáno 174 zemí světa. 

Pro srovnání jsou uvedeny i výsledky pro roky 2011 a 2010 a výsledky pro dalńí země, 

tedy i Českou republiku. 
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Tabulka 7: Index vnímání korupce (Zdroj
162

) 

Země 
2012 2011 2010 

pořadí body pořadí body pořadí body 

Dánsko 1. 90 2. 94 1. 93 

Finsko 1. 90 2. 94 4. 92 

Nový 

Zéland 
1. 90 1. 95 1. 93 

Ńvýcarsko 6. 86 8. 88 8. 87 

Francie 22. 71 25. 70 25. 68 

Polská 

republika 
41. 58 41. 55 41. 53 

Maďarsko 46. 55 54. 46 50. 47 

Česká 

republika 
54. 49 57. 44 53. 46 

Slovensko 62. 46 66. 40 59. 43 

Rumunsko 66. 44 75. 36 69. 37 

Itálie 72. 42 69. 39 67. 39 

Řecko 94. 36 80. 34 78. 35 

Rusko 133. 28 143. 24 154. 21 

Venezuela 165. 19 172. 19 164. 20 

 

Polská republika v hodnocení za rok 2012 dostala 58 bodů a zařadila se 

na 41. místo ze vńech hodnocených 174 zemí. Česká republika dostala 49 bodů a zařadi-

la se na 54. místo. Polská republika je tedy, co se týče vnímání korupce, na tom mírně 

lépe neņ Česká republika. Ovńem s porovnáním s ostatními zeměmi jsou ve svém pořadí 

velmi blízko a lze tedy říci, ņe vnímání korupce v těchto dvou zemích je podobné. 
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4.3.2 Pracovní síla 

Celkové hodnocení země ovlivňuje také pracovní síla. Některé obory vyņadují ur-

čité vzdělání svých zaměstnanců a některé obory vyņadují levnou pracovní sílu. Společ-

nost Refrasil potřebuje technické vzdělání svých zaměstnanců a samozřejmě nejlépe 

s co nejniņńími náklady na ně. 

 

Vzdělání obyvatelstva 

Prvním sledovaným parametrem je vzdělání obyvatelstva. Nejdříve je uvedeno 

celkové vzdělání obyvatel a poté vzdělání obyvatel v oboru. Společnost Refrasil je vý-

robní společnost, která vyņaduje technické vzdělání svých zaměstnanců, jsou zde tedy 

uvedeny data pro technické obory. Poslední data, která jsou zveřejněna na polském sta-

tistickém úřadu, jsou z roku 2011. 

Následující tabulka uvádí podíl vzdělání k celkovému počtu sledovaného obyva-

telstva. Posuzovaly se osoby starńí 13–ti let a sledovala se nejvyńńí dosaņená úroveň 

vzdělání. Při sčítání lidu v roce 2011 bylo zjińtěno, ņe dońlo k nárůstu vysokońkolsky 

vzdělaných obyvatel oproti roku 2002. V roce 2002 podíl vysokońkolsky vzdělaných 

obyvatel činil 9,9% a v roce 2011 činil 17%.
163

 

 

Tabulka 8: Vzdělání polských obyvatel (Zdroj
164

) 

Vzdělání  
Podíl vzdělání v % 

za rok 2002 

Podíl vzdělání v % 

za rok 2011 

Vysokońkolské 9,9 17 

Středońkolské 31,5 31,6 

Učňovské 23,2 21,7 

Základní 29,8 23,2 

Bez ukončeného základního vzdělání 3,6 1,4 
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Vzdělání obyvatel v oboru je převzato ze statistik polského Ministerstva ńkol-

ství.
165

 V následující tabulce jsou uvedeny podíly počtu studentů a absolventů 

v technických oborech na celkovém počtu studentů a absolventů. Je zde uvedeno, jak 

středońkolské, tak i vyńńí a vysokońkolské stupně vzdělání a to z toho důvodu, ņe spo-

lečnost potřebuje zaměstnance s různým stupněm vzděláním.  

Tabulka uvádí, ņe podíl technického vzdělání je nejvyńńí na středních ńkolách, te-

dy přes 20%. Ovńem je zde klesající trend. Podíl technických oborů na vyńńích odbor-

ných ńkolách se pohybuje okolo 3%, to je poměrně malé číslo. Rostoucí trend zazname-

nává podíl technických oborů na vysokých ńkolách, tento podíl se pohybuje okolo 10%. 

Poměrně malý podíl technických oborů v počtu studentů a absolventů ukazuje trend 

nízké obliby technických oborů, který se projevuje i v jiných zemích.
166

 

Podrobnějńí tabulky k tématu technické vzdělání na polských ńkolách jsou uvede-

ny v příloze č. 3. 

 

Tabulka 9: Technické obory na ńkolách v Polské republice (Zdroj
167

) 

 

Podíl počtu studentů technic-

kých oborů na celkovém počtu 

studentů 

Podíl absolventů technických 

oborů na celkovém počtu ab-

solventů 

Období 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 

Střední odborná 

škola 
22,6% 22,2% 25,4% 23,3% 

Vyšší odborná 

škola 
2,9% 3,4% 3,4% 3,3% 

Vysoká škola 10,6% 11,3% 7,4% 8,7% 
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Kromě vzdělaných obyvatel jsou důleņití i pracovníci s praxí. Jistým ukazatelem 

můņe být počet pracovníků pracujících v daném oboru, tedy zpracovatelském průmyslu. 

Jak následující tabulka ukazuje, podíl pracovníků ve zpracovatelském průmyslu je 

v Polsku niņńí neņ v České republice. 

 

Tabulka 10: Počet pracovníků ve zpracovatelském průmyslu v Polsku a v ČR (Zdroj
168

) 

Rok 2010 2011 

Stát Polsko ČR Polsko ČR 

Celkový počet 

pracovníků 

v ekonomice (v 

tisících) 

9 744,8 3 749,6 9 830,1 3 743,9 

Počet pracovní-

ků ve zpracova-

telském průmys-

lu (v tisících) 

2 229,8 1 036,5 2 256,2 1 063,4 

Podíl na celko-

vém počtu 
22,9% 27,6% 23% 28,4% 
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 Zpracováno podle: MINISTERSTWO EDUKACJI NARDOWEJ. Mały Rocznik Statystyczny Polski 

2012. [online]., ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrné mzdy. [online]. 
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Náklady na pracovní sílu 

Pro zhodnocení nákladů na pracovní sílu je vyuņita průměrná mzda. Následující 

tabulka ukazuje vývoj průměrné mzdy v posledních třech letech. Pro srovnání jsou uve-

deny průměrné mzdy jak v Polsku, tak i v České republice. 

 

Tabulka 11: Průměrná mzda v Polsku a ČR (Zdroj
169

) 

Rok 
Měsíční průměrná 

mzda v Polsku (PLN) 

Měsíční průměrná 

mzda v Polsku 

(CZK)
170

 

Měsíční průměrná 

mzda v ČR 

2010 3 224,98 19 895 23 951 

2011 3 399,52 20 971 24 319 

2012 3 521,67 21 725  25 101 

 

V roce 2012 činila průměrná mzda v Polsku 3 521,67 zł/měsíc, to znamená 

21 725 Kč/měsíc. Je tedy nepatrně niņńí neņ v České republice.  

Pro lepńí zhodnocení nákladů na pracovní sílu následující tabulka uvádí průměr-

nou mzdu ve zpracovatelském průmyslu. I v tomto oboru jsou v Polsku niņńí mzdy neņ 

v České republice. 

 

Tabulka 12: Měsíční průměrná mzda v oboru – zpracovatelský průmysl (Zdroj
171

) 

Rok 
Měsíční průměrná 

mzda v Polsku (PLN) 

Měsíční průměrná 

mzda v Polsku 

(CZK)
172

 

Měsíční průměrná 

mzda v ČR 

2010 2 917 18 068 23 036 

2011 3 088 19 127 23 621 

 

                                                 
169
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Důleņitým ukazatelem nákladů na pracovní sílu je také daňové zatíņení mezd. 

Pro zaměstnavatele je důleņitá ta část, kterou musí ze svých zdrojů odvést státu. Jedná 

se tedy o odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojińtění za své zaměstnance. 

Dle zprávy OECD daňové zatíņení mezd v zemích OECD roste, dokonce v Polsku 

mimo jiné země dońlo k největńímu navýńení.
173

 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné odvody zaměstnavatelů ve vybra-

ných zemích. Tato částka je počítána z průměrné superhrubé mzdy (superhrubá mzda 

byla stanovena pro srovnatelnost i pro ostatní státy). V Polsku sice dońlo k nárůstu od-

vodů, ale oproti ostatním zemím se drņí na niņńích pozicích. Zatímco v České republice 

odvedou zaměstnavatelé 25,4% superhrubé mzdy, v Polsku odvedou 14,4 % superhrubé 

mzdy.
174

 

 

Graf 13: Daňové zatíņení mezd - odvody zaměstnavatele (Zdroj
175

) 
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Regulace trhu 

Kromě nákladů na pracovní sílu bude muset firma zvaņovat dalńí aspekty, které se 

týkají pracovních podmínek zaměstnanců. Ty jsou uvedeny v zákoníku práce a dalńích 

předpisech. Vzhledem k rozsahu práce, zde nemůņou být vyjmenovány. Pro zajímavost 

je zde uveden vývoj minimální mzdy, která mimo jiné souvisí také s náklady na pracov-

ní sílu.  

Minimální mzda v Polsku činí 1 600 zł/měsíc na rok 2013, to znamená 

9 870 Kč/měsíc. Tuto částku upravuje zákon ze dne 10. října 2002 o minimální mzdě.
176

 

V následující tabulce je uveden vývoj minimální mzdy v Polsku za poslední tři 

roky. Přestoņe průměrné mzdy v Polsku jsou niņńí neņ v ČR, tak polské zákony zaručují 

vyńńí minimální mzdu neņ české zákony. 

 

Tabulka 13: Minimální mzda v Polsku a ČR (Zdroj
177

) 

Rok Minimální mzda/měsíc 

v PLN 

Minimální mzda/měsíc v 

CZK
178

 

Minimální 

mzda/měsíc v ČR 

2011 1 386 8 550 8 000 

2012 1 500 9 253 8 000 

2013 1 600 9 870 8 000 

 

 

4.3.3 Infrastruktura 

Jeńtě před několika lety byl stav polské silniční infrastruktury naprosto neuspoko-

jivý a zanedbaný. Polsko podmínilo rozvoj svého hospodářství mohutnou výstavbou 

infrastruktury a situace na silnicích se měsíc od měsíce lepńí.
179

 

V následující tabulce je uveden vývoj stavu dálnic a expresních silnic v Polsku 

v letech 2004 – 2012 a předpokládaný stav v roce 2015. 
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Tabulka 14: Vývoj stavu dálnic a expresních silnic v Polsku v letech 2004 – 2012 

(Zdroj
180

) 

Rok Stav silnic 
Dálnice 

 (v tis. km) 

Expresní silni-

ce  

(v tis. km) 

Celkem 

(v tis. km) 

2004 v pouņívání 665 257 922 

2010 
v pouņívání 848 550 1 398 

ve výstavbě 735 510 1 245 

2012 
v pouņívání 1 224 927 2 151 

ve výstavbě 382 600 982 

2015 v pouņívání cca 1 600 cca 1 500 cca 3 100 

 

 

4.4 Daňový systém 

Po výběru země, kde chce subjekt působit, a po zhodnocení ekonomicko-politické 

stability země, se přistoupí ke stěņejní části procesu mezinárodního daňového plánování 

a to zhodnocení daňového systému. 

Politické a ekonomické proměny, ke kterým dońlo v Polsku na začátku devadesá-

tých let, vedly k nutnosti provedení důkladné reformy v polském daňovém systému. 

Základní prioritou se stalo vytvoření takového daňového systému, který by povzbudil 

zahraniční podnikatele k investování v Polsku a v důsledku toho k vytváření nových 

pracovních míst. Kromě toho, v souvislosti se vstupem Polska v roce 2004 do Evropské 

unie, součástí reformy daňového systému byl také proces přizpůsobení polské legislati-

vy právu Evropské unie, coņ v následku vedlo k harmonizaci polského práva s právem 

EU.
181
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Problematiku daňového systému na území Polské republiky upravují tyto základní 

právní předpisy: 

1) Ústava Polské republiky ze dne 2. dubna 1997  

V Ústavě jsou stanoveny právní základy pro ukládání daňové povinnosti. 

2) Zákon ze dne 29. srpna 1997 Daňový řád 

Daňový řád upravuje problematiku obecného daňového práva. 

3) Zákony věcného daňového práva přímo upravující práva a povinnosti subjektů 

práva v rozsahu všech daní 

Například daň z příjmů právnických osob je upravena v zákoně ze dne 15. února 

1992 o dani z příjmu právnických osob („Ustawa o podatku dochodowym od osób 

prawnych“). 

4) Občanský soudní řád ze dne 17. listopadu 1964 

Občanský soudní řád upravuje podávání stíņnostní a ņádostí daňovými poplatníky, 

účast státního zástupce v daňovém řízení, zásady projednávání sporů týkajících se 

přísluńnosti mezi daňovými orgány a soudy, a dalńí.
182

 

 

4.4.1 Daňová struktura 

Daňová struktura v Polsku se skládá z 12 daní, z toho je 9 přímých daní a 3 ne-

přímé daně. Polská daňová struktura a názvy jednotlivých daní jsou uvedeny 

v následujícím grafu. 
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Graf 14: Struktura daní v Polsku (Zdroj
183

) 

 

 

Společnost Refrasil je právnická osoba, proto se předpokládá, ņe pro subjekt je 

nejdůleņitějńí daň z příjmů právnických osob. Dále se tedy posuzuje pouze daň z příjmu 

právnických osob.  
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Daň z příjmů právnických osob je upravena v zákoně ze dne 15. února 1992 o da-

ni z příjmu právnických osob („Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych“). 

V tomto bodě by bylo vhodné definovat, koho se daň z příjmu právnických osob týká. 

Dále jsou hodnoceny faktory dle navrņeného procesu mezinárodního daňového pláno-

vání. 

 

Daňový subjekt 

Právnickými osobami, které podléhají dani ze zisku korporací, jsou akciové spo-

lečnosti (S.A.), společnosti s ručením omezeným (sp. z o.o.), státní podniky a druņstva, 

evropská společnost a evropská druņstevní společnost, naopak investiční a penzijní fon-

dy jsou od daně osvobozeny.
184

 

Daňovým poplatníkem také můņe být skupina nejméně dvou obchodních společ-

ností, které mají právní subjektivitu a které vytvořili tzv. daňově kapitálovou skupinu. 

Daňově kapitálovou strukturu můņou vytvořit rezidentní společnosti s kapitálem ale-

spoň 1 mil. PLN a mateřská společnost musí mít 95% podíl v dceřiné společnosti. Zří-

zení daňově kapitálové skupiny musí být ve formě notářského zápisu a zapsáno na fi-

nančním úřadu. Daňově kapitálová skupina musí trvat alespoň 3 roky. Daňová skupina 

umoņňuje společnostem vzájemné započítávání ztrát a zisků.
185

 

Příjmy daňových poplatníků, kteří jsou zřízeny, nebo hlavní vedení (řízení) je 

na polském území, jsou předmětem daně vńechny příjmy, bez ohledu na to, kde jich 

bylo dosaņeno. Příjmy poplatníků, kteří nemají sídlo na polském území, jsou předmě-

tem daně pouze příjmy, jichņ bylo dosaņeno na území Polské republiky.
186

 

 

Množství daňových sazeb 

Zákon o dani z příjmu právnických osob ukládá jednu sazbu daně. Sazba daně činí 

19% ze základu daně.
187
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Úprava transferových cen 

Polské předpisy regulující transferové ceny se obecně řídí směrnicí OECD, Směr-

nice o převodních cenách pro nadnárodní společnosti a daňové správy.
188

 

Transferové ceny jsou upraveny v zákoně o dani z příjmu právnických osob. 

V tomto zákoně jsou definovány propojené osoby, tedy koho se problematika transfero-

vých cen týká.
189

 

Zákon stanovuje tyto metody stanovení cen: 

- nezávislé srovnatelné ceny, 

- ceny při opětovném prodeji, 

- metoda přiměřené marņe. 

Pokud není moņné pouņít tyto metody, pouņijí se transakční ziskové metody.
190

 

 

4.4.2 Efektivní daňová sazba 

V této kapitole budou uvedeny faktory, které ovlivňují výńi konečné daňové po-

vinnosti. Po stanovení základu daně, který se skládá ze zdanitelných příjmů a daňově 

uznatelných nákladů, lze tento základ daně sníņit poloņkami sniņující základ daně či 

různými investičními pobídkami. V následujícím textu je výčet nejdůleņitějńích bodů, 

které ovlivňují konečnou výńi daně. Zákon o dani z příjmu právnických osob a dalńí 

předpisy jsou tak rozsáhlé a do práce by se vńe neveńlo, proto následující text určitě 

není vyčerpávající. 

 

Základ daně 

Základ daně tvoří příjem dosaņený právnickou osobou v daňovém roce. Příjem je 

definován jako rozdíl součtů výnosů a nákladů na jejich dosaņení. Výnosem jsou vńech-

ny obdrņené daňovým poplatníkem peníze, peněņní hodnoty (včetně kurzových rozdí-

lů), hodnota bezúplatně obdrņených plnění, hodnota výnosů v naturáliích, hodnota ode-

psaných závazků, hodnota vrácených pohledávek. Patří sem také dluņné výnosy, i kdyņ 

nebyly jeńtě skutečně obdrņeny. Ze zdanění jsou vyloučeny tyto výnosy: ze zemědělské 
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činnosti, s výjimkou příjmů ze zvláńtních sektorů zemědělské výroby, z lesního hospo-

dářství a také z činnosti, které nemohou být předmětem právně účinné smlouvy.
191

 

 

Osvobození od daně 

Osvobození od daně se týká například těchto příjmů: 

- činnost organizací zaměstnavatelů a politických stran – v části určené pro statu-

tární účely, s výjimkou hospodářské činnosti, 

- příjmy národních investičních fondů, 

- příjmy sportovních akciových společností v části určené na jejich sportovní čin-

nost, 

- příjmy právnických osob, jejichņ statusovým cílem je činnost ve veřejně prospěń-

né oblasti, 

- příjmy církevních právnických osob, 

- příjmy z prodeje nemovitosti, které jsou součástí zemědělských hospodářství.
192

 

 

Daňově uznatelné náklady 

Daňově uznatelné náklady jsou náklady vynaloņené za účelem získání, udrņení 

nebo zajińtění příjmů. Daňový poplatník musí tyto náklady doloņit. Daňově uznatelné 

náklady jsou více specifikovány v zákoně.
193

  

Daňově neuznatelné náklady jsou: výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, penále a úroky z prodlení, naběhlé, ale nezaplacené úroky, dary, 

náklady na reprezentaci, platba za pojińtění vozidla přesahující částku 20 000 EUR a 

dalńí daňově neuznatelné náklady vyjmenované v zákoně.
194
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Položky snižující základ daně 

Ze základu daně lze odečíst: 

1) dary poskytnuté organizacím vymezené zákonem o veřejném prospěchu a dobro-

volnictví se sídlem na území Polské republiky nebo podobně vymezeným organi-

zacím působící na území EU nebo EHS, odečíst lze maximálně částka do výńe 

10% základu daně, 

2) dary pro náboņenské účely, odečíst lze maximálně částka do výńe 10% základu 

daně. 

Celková výńe odpočtů vńak nesmí přesáhnout 10% základu daně. Dalńí podmínky 

na odpočet darů jsou definovány v zákoně.
 195

 

V případě, ņe náklady na dosaņení výnosů překročí celkové výnosy, jedná se 

o daňovou ztrátu. Daňová ztráta uskutečněná v daňovém období se můņe odečíst v prů-

běhu následujících 5 let, přičemņ odpočet v jednom daňovém období nesmí překročit 

50% této ztráty.
196

 

 

Odpisy 

Předmětem odpisů jsou: 

- stavby a budovy, 

- stroje, zařízení a dopravní prostředky, 

- jiné poloņky, 

jejichņ předpokládaná doba pouņití je více neņ 1 rok.
197

 

 

Bez ohledu na dobu poņití se odepisují: 

- investice do ostatního dlouhodobého majetku, 

- budovy a stavby postavené na cizím pozemku.
198
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Neodepisují se: 

- pozemky a právo na jejich uņití,   

- budovy, zařízení a stavby v majetku bytového druņstva nebo tento majetek slouņí 

k sociálně – vzdělávacím aktivitám bytového druņstva, 

- umělecká díla a muzejní exponáty a 

- aktiva, která nejsou pouņita v důsledku pozastavení podnikání.
199

 

 

Zákon stanovuje tyto metody odepisování: 

- lineární odpisování (zpravidla), 

- zrychlené odpisování (moņné pro některé druhy majetku: kotle, elektrické generá-

tory, základní a specializované stroje, zařízení a vybavení, technické zařízení, vo-

zidla jiná neņ osobní auta), 

- jednorázové odpisy (pro majetek s hodnotou niņńí neņ 3 500 PLN) a 

- vlastní sazby (moņné pouņít u dlouhodobého majetku v uņívání nebo 

s technickým zhodnocením, například: nebytové budovy v uņívání po více neņ 

5 let můņe být odepisována po dobu 40 let minus počet let uplynulých od jeho po-

čátečního předání do uņívání do dne registrace vlastnictví majetku současného da-

ňového poplatníka, doba odpisování nesmí být kratńí neņ deset let).  

Při pouņití lineární metody sazba můņe být sníņena v určitém daňovém roce.
200
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Investiční pobídky 

Investiční pobídky se poskytují pro tyto účely: 

- nové investice (počáteční investice) - investice kapitálu na vytvoření nového pod-

niku nebo rozńíření stávajícího závodu, zavádění nových produktů nebo zásadní 

změna ve výrobním postupu stávající provozovny, 

- vytváření nových pracovních míst spojených s investicemi - čisté zvýńení počtu 

pracovních míst v důsledku nových investic v průběhu určitého období, nepřesa-

hující dobu tří let od dokončení investice, 

- výjimečně: provozní podpora stávajícím podnikatelům - pokrytí provozních ná-

kladů podniku.
201

 

Pro účely poskytování investičních pobídek byly vytvořeny speciální ekonomické 

zóny, ty jsou upraveny zákonem o speciálních ekonomických zónách.
202

 Ve speciálních 

ekonomických zónách jsou společnosti osvobozeny od zdanění z příjmů právnických 

osob po splnění určitých podmínek. Speciální ekonomické zóny vznikly za účelem 

zrychlení rozvoje nejchudńích oblastí. Celková výměra speciální ekonomické zóny do-

sahuje 20 000 ha. Tyto zóny budou existovat do roku 2020. V jednotlivých regionech je 

stanovena maximální míra osvobození, ta se v současné době pohybuje v rozsahu 

od 30% do 50%. Následující obrázek zobrazuje míru osvobození v jednotlivých speci-

álních ekonomických zónách.
203
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Obrázek 3: Speciální ekonomické zóny v letech 2007 - 2013 (Zdroj
204

) 

 

 

V případě malých firem můņe být míra osvobození navýńena o 20%, u středních 

firem můņe být navýńení o 10%.
205

 

Velikost osvobození se počítá z: 

- investičních nákladů vzniklých během dokončení investice ve speciální ekono-

mické zóně, nebo 

- součtu nákladů na pracovní sílu vynaloņených za poslední dva roky za účelem vy-

tvoření nových pracovních míst.
206

 

Velikost investičních pobídek (míra uvedená v obrázku 3) pro velké projekty jsou 

omezeny maximální velikostí stanovenou v následující tabulce. 
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Tabulka 15: Maximální velikost pomoci pro velké projekty v rámci speciální ekono-

mické zóny (Zdroj
207

) 

Uznatelné náklady 
Maximální velikost investiční pobídky 

v rámci speciální ekonomické zóny 

do 50 mil. EUR 100% 

od 50 do 100 mil. EUR (B) 50% 

nad 100 mil. EUR (C) 34% 

Maximální výńe podpory = max. míra podpory (viz Obrázek 1) * (50+0,5B+0,34C) 

 

Investor neplatí daň z příjmu aņ do doby, dokud odpuńtěná daň nedosáhne výńe 

celkové maximální podpory. To znamená, ņe pokud by vypočtená daň z příjmu jiņ 

v prvním roce činnosti dosáhla výńe uvedených maximálních podpor, ve druhém roce 

a dalńích si uņ nic nemůņe nárokovat.
208

 

Osvobození lze uplatnit, pokud poplatník získá povolení vykonávat podnikatel-

skou činnost ve speciální ekonomické zóně a splní podmínky pro poskytnutí investiční 

pobídky.
209

 

Podmínky pro poskytnutí investiční pobídky: 

- minimální investice musí činit minimálně 100 000 EUR, 

- podíl vlastních zdrojů musí činit minimálně 25%, 

- minimální délka zachování pracovních míst činí 5 let (pro malé a střední podniky 

platí 3 roky) a 

- zákaz převádění majetku po dobu 5 let od zavedení do evidence dlouhodobého 

majetku (pro malé a střední podniky platí 3 roky).
210
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Zpravidla jsou ve speciální ekonomické zóně vydávána obchodní povolení pro vý-

robní činnosti. Nicméně, ve větńině regionů je moņné poskytovat i sluņby v podobě ve-

dení účetnictví, call centra, IT sluņby, výzkum a vývoj v oborech přírodovědných 

a technických.
211

 

Z osvobození jsou vyloučeny tyto obory: 

- rybolov, 

- výroba syntetických vláken, 

- těņba uhlí, 

- výstavba lodí, 

- hutnictví (výroba ņeleza a oceli), 

- výroba a prodej produktů nahrazující mléčné výrobky,  

- prvovýroba zemědělských produktů,  

- výroba výbuńných materiálů,  

- výroba tabáku a alkoholických nápojů,  

- stavební práce, 

-  obchod a zprostředkování finančních sluņeb.
212

 

Osvobození se vztahuje pouze na činnosti společností v rámci speciální ekono-

mické zóny. Společnosti působící ve speciální ekonomické zóně mohou také vyuņít 

osvobození od daně z nemovitostí a daně silniční, o tomto osvobození rozhodují pří-

sluńné obce.
213

 

Kromě investičních pobídek poskytovaných v rámci ekonomických zón, lze získat 

vládní účelové dotace, ty se vńak poskytují výjimečně a na základě subjektivního ohod-

nocení projektu.  

Vládní účelové dotace se poskytují: 

- na vytvoření nových pracovních míst, 

- na dofinancování investičních nákladů.
214
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Vládní účelové dotace se vztahují na tyto obory: elektronika a IT, automobilový 

průmysl, biotechnologie, letectví, BPO („business process outsourcing“), B+R („bike 

and ride“ – kombinace cyklistické a veřejné hromadné dopravy).
215

 

 

Nominální sazba daně 

Zákon o dani z příjmu právnických osob ukládá jednu sazbu daně. Sazba daně činí 

19% ze základu daně.
216

 

V následující tabulce je přehled sazeb daní, kromě sazby daně z příjmu právnic-

kých osob jsou zde uvedeny také sráņkové daně z tzv. pasivních příjmů. Mezi tzv. pa-

sivní příjmy patří dividendy, úroky a licenční poplatky. 

 

Tabulka 16: Sazba daní v Polsku (Zdroj
217

) 

Sazba daně z příjmu právnických osob 19% 

Sazby srážkové daně  

- Dividendy 19% 

- Úroky 20% 

- Licenční poplatky 20% 

 

Podle zákona sazba sráņkové daně z dividend činí 19%, ale smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění mohou stanovit niņńí sazbu. Výjimka se vztahuje na dividendy vyplá-

cené polskými společnostmi společnostem se sídlem v jiném členském státě EU, EHP 

nebo ve Ńvýcarsku, pokud akcionář drņí alespoň 10% podíl ve společnosti (nebo 25% 

podíl ve ńvýcarské společnosti) po dobu nejméně dvou let. Podmínka dvou let nemusí 

být splněna v době vyplácení dividend. Dividendy získané ze zahraničních zdrojů jsou 

osvobozeny od daně v případě, ņe dividendy jsou vypláceny společností se sídlem v EU, 

EHP nebo ve Ńvýcarsku a polská společnost je drņitelem alespoň 10% podílu (nebo 
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25% podíl ve ńvýcarské společnosti) na společnosti po dobu nejméně dvou let. Poņada-

vek dvou let nemusí být splněn v době vyplácení dividend.
218

 

Úroky a licenční poplatky podléhají 20% sazbě sráņkové daně, ale smlouvy o za-

mezení dvojího zdanění mohou stanovit niņńí sazbu. Úroky a licenční poplatky jsou 

osvobozeny od daně, pokud jsou vyplácené společností se sídlem v Polsku do společ-

nosti se sídlem v EU, EHP nebo ve Ńvýcarsku a jestliņe: 

- společnost vyplácející úroky/licenční poplatky drņí minimálně 25% podílu na zá-

kladním kapitálu společnosti, které vyplácí úroky nebo licenční poplatky, nebo 

- společnost, které jsou vypláceny úroky nebo licenční poplatky, drņí minimálně 

25% podílu na základním kapitálu společnosti vyplácející úroky nebo licenční po-

platky, nebo 

- stát daňové rezidence v EU nebo EHP drņí nejméně 25% podílu na základním ka-

pitálu společnosti vyplácející úroky nebo licenční poplatky a 

- minimálně 25% podílu musí být drņeno přímo a nepřetrņitě po dobu nejméně 

dvou let – tato podmínka nemusí být splněna v době vyplácení úroků/licenčních 

poplatků.
219

 

 

Slevy na dani 

Polský zákon o dani z příjmu právnických osob neuvádí slevy na dani. Daňová 

optimalizace je tedy moņná jinými formami, jako jsou daňově uznatelné náklady, po-

loņky sniņující základ daně, investiční pobídky a dalńí. 

 

4.4.3 Síť smluv o zamezení dvojího zdanění 

Polská republika má uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s 87 státy. 

Následující tabulka poskytuje výčet zemí, s nimiņ má Polská republika uzavřeny 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění (k 1. 3. 2013). Tento výčet by společnost vyuņila, 

pokud by její dceřiná společnost v Polsku chtěla obchodovat s dalńími státy a zaloņit 

tam pobočku nebo dalńí dceřinou společnost. 
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Tabulka 17: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - Polská republika (Zdroj
220

) 

Evropa 

Evropská 

unie 

Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Es-

tonsko, Finsko, Francie, Řecko, Nizozemsko, Ńpanělsko, 

Irsko, Litva, Lucembursko, Lotyńsko, Malta, Německo, 

Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Ńvédsko, 

Velká Británie, Itálie 

Ostatní státy 

Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 

Chorvatsko, Černá hora, Island, Jersey, Makedonie, Mol-

dávie, Norsko, Rumunsko, Srbsko, Ńvýcarsko, Ukrajina, 

Maďarsko, Ostrov Man 

Asie 

Saudská Arábie, Arménie, Ázerbájdņán, Bangladéń, Čína, 

Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Írán, Izrael, Japonsko, 

Jordánsko, Katar, Kazachstán, Kyrgyzstán, Korejská re-

publika, Kuvajt, Libanon, Malajsie, Mongolsko, 

Pákistán, Rusko, Singapur, Srí Lanka, Sýrie, Tádņikistán, 

Thajsko, Turecko, Uzbekistán, Vietnam, Spojené arabské 

emiráty 

Afrika 
Alņírsko, Egypt, Nigérie, Jihoafrická republika, Maroko, 

Tunisko, Zambie, Zimbabwe 

Austrálie Austrálie, Nový Zéland 

Amerika Chile, Kanada, Mexiko, Spojené státy americké, Uruguay 

 

Státy s nimiņ ČR nemá smlouvu a Polsko ano (k 31. 4. 2013): Alņírsko, Bangla-

déń, Chile, Černá hora, Írán, Jersey, Katar, Kyrgyzstán, Pákistán, Uruguay, Ostrov Man, 

Zambie, Zimbabwe.
221

 Pokud by subjekt chtěl obchodovat s těmito státy, můņe vyuņít 

Polskou republiku pro daňovou optimalizaci pomocí smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Dále bude více rozebrána smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou re-

publikou a Polskou republikou. 
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Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zda-

nění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 

Mezi Českou republikou a Polskou republikou byla uzavřena nová smlouva 

o zamezení dvojímu zdanění. Byla podepsána 13. září 2011 a vstoupila v platnost 

1. 1. 2013. Nahradila tak smlouvu, která byla podepsána ve Varńavě dne 24. června 

1993.
222

 

Nová dohoda upravuje základní principy spolupráce mezi daňovými orgány a je-

jich právo zdanit určitý druh příjmu. Umoņňuje řeńení sporů vyplývajících z výkladů 

zákonů jednotlivých států. Smlouva upravuje výměnu informací a prevenci daňových 

úniků.
223

 

V následujícím textu práce jsou vybrány nejdůleņitějńí body vybraných článků 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Výběr vychází z návrhu mezinárodního daňového 

plánování. Jsou zde také uvedeny změny, které nastaly po přijetí nové smlouvy. 

Pro určení neomezené daňové povinnosti je důleņitá definice rezidentství daňové-

ho subjektu. Právnická osoba je rezidentem pouze toho státu, v němņ se nachází místo 

jejího hlavního vedení.
224

 

Při stanovení daňové povinnosti jak pro dceřinou společnost, tak pro pobočku jsou 

důleņité články 7 a 5. Ty se věnují ziskům podniků a definováním stálé provozovny. 

Pokud podnik jednoho smluvního státu vykonává činnost v druhém smluvním stá-

tě prostřednictvím stálé provozovny, mohou být zisky podniku zdaněny ve druhém 

smluvním státě.
225

 

Stálé provozovně se přisuzují takové zisky, které by byla mohla docílit, kdyby by-

la jako samostatný podnik vykonávala stejné nebo obdobné činnosti za stejných nebo 
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obdobných podmínek a byla zcela nezávislá ve styku s podnikem, jehoņ je stálou pro-

vozovnou.
226

 

Stálá provozovna je trvalé místo k výkonu činnosti, jehoņ prostřednictvím je zcela 

nebo zčásti vykonávána činnost podniku. Stálá provozovna je předevńím: místo vedení, 

závod, kancelář, továrna, dílna, důl, nalezińtě ropy nebo plynu, lom nebo jakékoli jiné 

místo těņby přírodních zdrojů.
227

 

Dále je definována stálá provozovna, jejíņ vznik se váņe na tzv. časový test. Jedná 

se o stavenińtě nebo stavební, montáņní nebo instalační projekt nebo dozor s tím spoje-

ný, avńak pouze pokud takové stavenińtě, projekt nebo dozor trvá déle neņ dvanáct mě-

síců. V nové smlouvě oproti staré smlouvě je také stálá provozovna, která se týká po-

skytování sluņeb a vznik se váņe na tzv. časový test. Jedná se o poskytování sluņeb, 

včetně poradenských nebo manaņerských sluņeb, podnikem jednoho smluvního státu 

nebo prostřednictvím zaměstnanců nebo jiných pracovníků najatých podnikem pro tento 

účel, avńak pouze pokud činnosti takového charakteru trvají na území druhého smluvní-

ho státu po jedno nebo více období přesahující v úhrnu ńest měsíců v jakémkoliv dva-

náctiměsíčním období.
228

 

Dalńí moņností vzniku stálé provozovny je vznik prostřednictvím tzv. závislého 

zástupce. Jestliņe osoba jedná ve smluvním státě na účet podniku a má a obvykle vyko-

nává oprávnění uzavírat smlouvy jménem podniku, má se za to, ņe tento podnik má stá-

lou provozovnu v tomto státě.
229

 

Článek 5 také jmenuje případy, kdy stálá provozovna nevznikne. Například výraz 

stálá provozovna nezahrnuje zařízení, které se vyuņívá pouze za účelem uskladnění, 

vystavení nebo dodání zboņí patřícího podniku.
230

 

Pobočka tedy v Polsku zdaňuje příjmy vztahující se k činnosti pobočky. 

Pokud by subjekt zaloņil v Polsku dceřinou společnost, bude pro něj důleņitý člá-

nek 9 - Sdruņené podniky. Tento článek definuje sdruņené podniky a sledované operace, 

které mají být přehodnocovány. Jedná se tedy ho zamezení daňových úniků prostřednic-
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 Smlouva mezi českou republikou a polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňo-

vému úniku v oboru daní z příjmu ze dne 13. září 2011 [online], článek 7, odst. 2. 
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tvím tzv. transferových cen. Článek v druhém odstavci umoņňuje započíst zdaněný zisk 

v jednom státě, pokud tento zisk byl zdaněn v druhém státě a to z důvodu, ņe tento zisk 

měl být zdaněn v podniku v druhém státě. Toto ustanovení je omezeno v odstavci 3, kde 

se uvádí, ņe se ustanovení odstavce 2 nepouņije v případě podvodu, hrubé nedbalosti 

nebo vědomého zanedbání.
231

 

Pro zhodnocení budoucího daňového zatíņení jsou důleņité maximální sazby daně 

pasivních příjmů stanovené ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. 

 

Tabulka 18: Maximální sazby daně z pasivních příjmů ve SZDZ mezi ČR a Polskem 

(Zdroj
232

) 

příjem maximální sazba stanovená ve smlouvě 

dividendy 5% 

úroky 5% 

licenční poplatky 10% 

 

Smlouva o zamezení dvojího zdanění stanovuje maximální sazbu na zdanění pří-

jmů z dividend, a to 5% ve státu zdroje.
233

 V původní smlouvě byly stanoveny dvě ma-

ximální sazby, a to 5% v případě, že podíl na základním kapitálu činil minimálně 20%, 

jinak činila sazba 10%.
234

 

Úroky mohou být zdaněny ve státě zdroje maximální sazbou 5% hrubé částky 

úroků.
235

 Ve staré smlouvě tato sazba činila 10%. Došlo tedy ke snížení maximální saz-

by daně z úroků.
236
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 tamtéņ, článek 10, 11, 12. 

233
 tamtéņ, článek 10, odst. 2. 

234
 ACCACE. Najważniejsze zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej w świetle nowej 

umowy podatkowej z Czechami. [online]. 

235
 Smlouva mezi českou republikou a polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňo-
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Licenční poplatky mohou být zdaněny ve státě zdroje maximální sazbou 10% 

hrubé částky licenčních poplatků.
237

 Stará smlouva uváděla maximální sazbu 5%, dońlo 

tedy k navýńení této sazby.
238

 

Jelikož jsou Česká a Polská republika členy evropské unie použijí se ustanovení 

osvobozující pasivní příjmy v rámci Evropské unie. Tato osvobození byla zmíněna 

v předchozí kapitole. Sazby ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění se použijí pro pří-

pady, kdy tyto pasivní příjmy nebudou osvobozeny od daně. 

Rezident České republiky vyloučí dvojí zdanění metodou prostého zápočtu. 

V nové smlouvě přibylo nové ustanovení, které umoņňuje vzít v úvahu osvobozené pří-

jmy při výpočtu částky daně.
239

 

Ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění je také upravena výměna informací. Pří-

sluńné úřady smluvních států si budou vyměňovat takové informace, které jsou rele-

vantní ve vztahu k provádění k ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Obdr-

ņené informace musí být udrņovány v tajnosti. Nová smlouva rozńířila úpravu výměny 

informací. I kdyņ stát poņadované informace nepotřebuje, musí je poskytnout druhému 

státu.
240
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4.4.4 Správa daně 

V Polsku jsou dvě úrovně daňových orgánů: 

- veřejný daňový orgán, který se zabývá mimo jiné dani z příjmů právnických a fy-

zických osob, DPH a dani z občanskoprávních transakcí, 

- místní daňový orgán, který např. spravuje daň z nemovitosti a silniční daň. 

Daňová správa funguje na dvouinstančním systému, podle kterého se lze proti rozhod-

nutí orgánů první instance odvolat k orgánům druhé instance. Daňovým orgánem je také 

Ministerstvo financí. To vydává pokyny, které obsahují výklad daňových zákonů.
241

 

 

Finanční úřady pro velké daňové poplatníky a zahraniční subjekty 

Polsko má 20 finančních úřadů, které jsou předevńím zaměřeny na: 

- subjekty, které v minulém roce generovaly příjmy ve výńi minimálně 5 milionů 

EUR, 

- subjekty, které jsou řízeny přímo nebo nepřímo prostřednictvím zahraniční osoby 

nebo nerezidentem, který drņí ve společnosti minimálně 5% hlasovacích práv, 

- rezidentní subjekty, které se přímo nebo nepřímo podílejí na řízení společnosti 

sídlící v zahraničí nebo drņí podíl v zahraniční společnosti, 

- rezidentní subjekty, které se přímo nebo nepřímo podílejí na řízení polské nebo 

zahraniční společnosti a drņí v ní podíl na základním kapitálu, 

- daňové kapitálové skupiny, banky, pojińťovny, 

- pobočky nebo zastoupení zahraničních firem.
242

 

 

Účetnictví 

Účetnictví v Polsku upravuje Zákon o účetnictví ze dne 29. 9. 1994 (Ustawa  o ra-

chunkowości).
243
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Zákon ukládá povinnost vést účetnictví těmto subjektům: 

- obchodní společnosti, 

- fyzické osoby, civilní společnosti fyzických osob, veřejné obchodní společnosti 

fyzických osob, partnerské společnosti, sociální druņstva, pokud čisté trņby 

z prodeje zboņí, výrobků a sluņeb překročily 1 200 000 EUR, 

- zahraniční pobočky a zastoupení zahraničních společností ve smyslu svobody 

hospodářské činnosti, 

- dalńí subjekty uvedené v zákoně.
244

 

 

Auditu podléhají mimo jiné účetní závěrky: 

 akciových společností, 

 dalńích subjektů, které v předchozím roce, za který se účetní závěrka sestavuje, 

splňují nejméně dvě z následujících podmínek:  

- průměrná zaměstnanost v přepočtu na plný úvazek je nejméně 50 osob, 

- bilance celkových aktiv na konci účetního roku je ve výńi nejméně 2 500 000 

EUR, 

- čisté výnosy z prodeje zboņí, sluņeb a finančních operací za účetní rok činí nej-

méně 5 000 000 EUR.
245

 

Zákon vyņaduje, aby vedení účetnictví bylo v polském jazyce a v polské měně.
246

 

 

Daňové přiznání 

Přiznání k dani z příjmu právnických osob se podává do konce třetího měsíce ná-

sledujícího po konci kaņdého daňového roku. V tomto termínu musí být také zaplacena 

daň.
247
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Poplatníci jsou povinni platit zálohy. Zálohy se platí měsíčně a to vņdy do 20. dne 

měsíce následujícím po měsíci, za který se vypočítává. Malý poplatníci
248

 a poplatníci, 

kteří začali s podnikáním v daném roce, mohou platit zálohy čtvrtletně. Čtvrtletní zálo-

hy se platí vņdy do 20. měsíce následující po čtvrtletí, za které se vypočítává. Zákon 

také uvádí, ņe si lze zvolit zjednoduńené zálohové platby. Zjednoduńené zálohové platby 

jsou měsíční zálohy ve výńi 1/12 z části splatné daně.
249

 

 

Sankce 

V případě, ņe se daň nebo daňové zálohy nezaplatí ve stanoveném termínu, začíná 

běņet úrok od prvního dne po lhůtě splatnosti. Úrok musí být zaplacen společně 

s daňovým nedoplatkem.
250

 

Zákon stanovuje sankce v případě podhodnocení výńe daňové povinnosti prová-

zanými subjekty (tzv. transferové ceny). Rozdíl mezi tím, co daňový poplatník přiznal a 

tím, co daňový orgán doměřil, se zdaní 50% sazbou.
251

 

 

 

4.5 Ostatní aspekty 

V této části se hodnotí faktory, které se neveńly do předchozích kroků a jsou 

pro daný subjekt důleņité. Do modelového příkladu byl vybrán faktor ochrana duńevní-

ho vlastnictví. Ochrana duńevního vlastnictví je zajisté důleņitá pro vńechny subjekty 

účastnící se mezinárodního daňového plánování. 

 

 

 

 

 

                                                 
248
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Ochrana duševního vlastnictví 

Ochrana duńevního vlastnictví je v Polsku zajińtěna řadou zákonů, jako například: 

- Ústava Polské republiky ze dne 2. dubna 1997, 

- Zákon o právu autorském a právech s ním souvisejících ze dne 4. února 1994, 

- Zákon proti nekalé soutěņi ze dne 16. dubna 1993, 

- Zákon o svobodném podnikání ze dne 2. července 2004, 

- Zákon o registraci, ochraně názvů a označení zemědělských produktů a potravin a 

tradičních produktů ze dne 17. prosince 2004, 

- a řada dalńích právních předpisů.
252
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5 Vlastní návrhy řešení 

V této kapitole jsou předevńím shrnuty informace z předchozí kapitoly. Jsou zde 

vybrány nejdůleņitějńí body pro společnost Refrasil. Tato doporučení mohou vńak slou-

ņit i jiným společnostem zvaņující vstup na polský trh. 

Tato kapitola se nejdříve věnuje ekonomicko – politické stabilitě a pracovní síle 

v Polské republice. Poté následuje výčet nejdůleņitějńích daňových zvýhodnění, která 

by mohl subjekt pouņít pro svou daňovou optimalizaci. Největńí pozornost je věnována 

investičním pobídkám. 

Poslední část kapitoly identifikuje daňové aspekty pobočky a dceřiné společnosti. 

Pozornost je věnována mimo jiné způsobům zdaňování dividend, licenčních poplatků a 

úroků mezi mateřskou a dceřinou společností. 

 

 

5.1 Zhodnocení Polské republiky 

V procesu mezinárodního daňového plánování bylo nejdříve posuzováno souhrn-

né hodnocení země. Polsko vykazuje dobrou ekonomicko – politickou stabilitu země. 

Ekonomicko – politická stabilita je zaručena členstvím v různých mezinárodních orga-

nizacích, jako je předevńím Evropská unie nebo OSN. Na základě makroekonomických 

ukazatelů je predikován pozitivní vývoj polské ekonomiky a dalńí moņný růst. To je 

vnímáno i v ratingových agenturách, kde jedna z nich oznámila moņný předpoklad zvý-

ńení ratingu země. Index vnímání korupce ohodnotil Polsko lépe neņ Českou republiku 

nebo Slovensko. Hodnocení Polské republiky z hlediska ekonomicko – politické stabili-

ty na základě daných faktorů je kladné a proto z tohoto hlediska se doporučuje vstup 

na polský trh. 

 

5.1.1 Pracovní síla 

Náklady na pracovní sílu v Polsku jsou niņńí neņ v České republice. Značí to jak 

průměrné mzdy, tak průměrné mzdy ve zpracovatelském průmyslu, ale i povinné odvo-

dy zaměstnavatelů. Z tohoto hlediska můņe být Polsko atraktivnějńí předevńím pro vý-

robní společnosti, které potřebují hodně pracovních sil. Pro tyto firmy je i mírné sníņení 

nákladů na pracovní sílu znatelné. 
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Problém by mohl nastat se získáním kvalifikovaných pracovníků. Podíl pracovní-

ků ve zpracovatelském průmyslu je niņńí neņ v České republice. Velké navýńení nelze 

ani slibovat pomocí absolventů ńkol, protoņe počet studentů a absolventů v technických 

oborech je poměrně nízký. Z tohoto hlediska se doporučuje firmě provést podrobnějńí 

analýzu. 

 

 

5.2 Daňová zvýhodnění 

Jelikoņ úkolem mezinárodního daňového plánování je nalézt daňová zvýhodnění a 

optimalizovat daňové zatíņení subjektu, v následujícím textu budou vytyčeny nejdůleņi-

tějńí body, které by mohly vést k daňové optimalizaci daňového subjektu, tedy společ-

nosti Refrasil. Práce hledá daňovou optimalizaci v dani z příjmu právnických osob.  

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 19%. Sazba daně je tedy stejná jako 

v České republice. Dle této výńe lze usoudit, ņe stát neláká podnikatele nízkými sazbami 

daně. Je tedy potřeba hledat, jakým způsobem lze daňová povinnost sníņit. 

Daňový poplatník by si měl v prvním kroku uvědomit, které náklady zákon pova-

ņuje za daňově uznatelné, tedy kterými náklady lze sníņit základ daně. 

Poloņky sniņující základ daně v polském zákoně jsou podobné jako v českém. Zá-

kon umoņňuje daňovému poplatníku odečíst si daňovou ztrátu v následujících pěti le-

tech. Dále lze uplatit v daňovém přiznání dary dle definice v zákoně. Stát tedy podporu-

je subjekty, které poskytují dary neziskovým organizacím. Na rozdíl od ČR podporuje 

také poskytování darů pro náboņenské účely. 

Polský zákon o dani z příjmu právnických osob neposkytuje slevy na dani. Nejsou 

tak například daňově zvýhodněni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance se 

zdravotním postiņením, jak tomu je třeba v České republice. Otázkou je, zda tito za-

městnavatelé nejsou v Polsku zvýhodněni jiným způsobem. Daňové zvýhodnění jim 

vńak poskytnuto není. 

Zajímavým bodem daňových pobídek jsou investiční pobídky. Systém investič-

ních pobídek je vytvořen speciálně pro potřeby polské ekonomiky. V následující pod-

kapitole bude rozebráno, jaké jsou moņnosti, co se týče investičních pobídek pro spo-

lečnost Refrasil, ale nejen pro ni. 
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5.2.1 Investiční pobídky 

Společnost v mezinárodním daňovém plánování můņe uvaņovat o investičních 

pobídkách v případě, ņe v dané zemi zaloņí dceřinou společnost. Dále pak musí na zá-

kladě své ņádosti a předloņeného projektu investice obdrņet povolení k investování 

ve zvolené speciální ekonomické zóně. 

Povolení k investici mimo jiné závisí na tom, zda v dané ekonomické zóně posky-

tují investiční pobídky pro daný obor podnikání. Společnost Refrasil dodává své výrob-

ky předevńím pro hutní průmysl. V kapitole o investičních pobídkách je uvedeno, ņe 

z podpory je vyloučen hutní průmysl, konkrétně výroba ņeleza a oceli. Otázkou tedy je, 

zda by byla poskytnuta investiční pobídka pro dodavatele tohoto oboru. Společnost Ref-

rasil vńak dodává své výrobky i pro stavební a keramický průmysl, cementárny, sklárny, 

energetiku a dalńí průmyslová odvětví vyņadující pouņití ņáromateriálů. Tyto obory jsou 

podporovány ve speciálních ekonomických zónách. Posouzení, zda by společnost dosta-

la povolení k investování, je tedy na daném úřadě ve speciální ekonomické zóně. 

V případě, ņe by společnost dostala povolení k investování, získala by tak osvo-

bození od daně z příjmu. Pro ukázku zde bude uveden příklad výpočtu velikosti inves-

tiční pobídky. Předpokládá se, ņe by společnost investovala v Katowické speciální eko-

nomické zóně, která je nejblíņe k sídlu společnosti v České republice. Maximální míra 

podpory v Katowické speciální ekonomické zóně je 40%. 

Pokud by společnost investovala nutnou minimální částku pro poskytnutí inves-

tiční pobídky, tedy 100 000 EUR, tak by maximální výńe podpory činila 40 000 EUR 

(výpočet: 100 000*0,4). To znamená, ņe společnost je osvobozena od daně do této výńe. 

Pokud by výńe osvobozené daně byla niņńí neņ maximální výńe podpory, toto osvobo-

zení subjekt čerpá v dalńích letech. Investor neplatí daň z příjmu aņ do doby, dokud od-

puńtěná daň nedosáhne výńe celkové maximální podpory. 

Jestliņe je investice vyńńí, jak 50 mil. EUR, částka se zkracuje o 1/2. Investice nad 

100 mil. EUR se zkracují o 2/3. Příkladem by mohla být investice ve výńi 140 mil. 

EUR. Maximální výńe podpory by se vypočítala takto: 0,4*(50+0,5*50+0,34*40) = 

35,44 mil. EUR. Tento výpočet byl proveden podle tabulky 17 – maximální velikost 

pomoci pro velké projekty v rámci speciální ekonomické zóny. 

V případě, ņe by subjekt nedostal investiční pobídku, je třeba hledat jiné daňové 

pobídky.  
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5.3 Pobočka a dceřiná společnost 

Společnost Refrasil si přeje identifikovat daňové aspekty pobočky a dceřiné spo-

lečnosti. Následující text by měl pomoci při jejím dalńím rozhodování. V tomto bodě je 

nutno uvést, ņe zaloņení pobočky nebo dceřiné společnosti neovlivňují jen daňové fak-

tory. Jsou to faktory, které přesahují rámec této práce. I přesto některé z nich zde byly 

uvedeny, například levná a kvalifikovaná pracovní síla. Dále se například zvaņuje do-

stupnost surovin, výrobní náklady, lokace dceřiné společnosti a dalńí. Z daňového po-

hledu to mohou být investiční pobídky, které uņ v práci byly zmíněny. Následující text 

se jiņ zaměřuje pouze na rozdíly pobočky a dceřiné společnosti z daňového pohledu. 

Předpokládá se tedy, ņe by se pobočka nebo dceřiná společnost zaloņila v Polské repub-

lice. 

První zvaņovanou variantou je pobočka v Polské republice. Jedná se o jednoduńńí 

formu zastoupení podnikatelského subjektu. Pobočka nemá vlastní právní, ani daňovou 

subjektivitu a je plně součástí podnikatelského subjektu, který pobočku zřídil. Dle 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Polskem je pobočka definována jako 

stálá provozovna. Zisky stálé provozovny neboli pobočky, mohou být zdaněny 

v Polsku. Polský daňový zákon tyto zisky povaņuje za předmět daně z příjmu právnic-

kých osob. To znamená, ņe je potřeba stanovit příjmy a výdaje, které připadají 

k pobočce a tento základ daně zdanit v Polsku. Zisky pobočky v Polsku vńak musí být 

přiznány a zdaněny i v České republice, protoņe společnost má v ČR neomezenou da-

ňovou povinnost. Daň zaplacena v Polsku lze započíst v daňovém přiznání v ČR a eli-

minovat tak dvojí zdanění. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Polskem 

uvádí metodou prostého zápočtu jako metodu k zamezení dvojího zdanění. 

Naproti tomu dceřiná společnost je plnohodnotným právním i daňovým podnika-

telským subjektem v zemi usazení. Zaloņení dceřiné společnosti je pro subjekt náklad-

nějńí a rizikovějńí neņ zřízení pobočky. Dceřiná společnost podléhá dani z příjmu práv-

nických osob v Polské republice a má zde neomezenou daňovou povinnost.  

Vazba na mateřskou společnost v České republice dochází v případě, ņe si mateř-

ská a dceřiná společnost mezi sebou prodávají suroviny, výrobky, apod. Ceny těchto 

výrobků mohou být odlińné neņ v případě, ņe by se prodávali nezávislé osobě. Dochází 

tak k tzv. transferovým cenám. Na tento problém by si měla dávat společnost pozor, 

protoņe jak český, tak polský zákon tento problém upravují. Zároveň jsou transferové 
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ceny upraveny ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Smlouva o zamezení dvojího 

zdanění s Polskem uvádí, ņe stát můņe zdanit zisky, které by nastaly za podmínek mezi 

nezávislými podniky. K úpravě dochází dle tuzemské úpravy. Jak bylo výńe uvedeno, 

polský daňový zákon se řídí směrnicí OECD. Tyto fakta znamenají, ņe společnost by 

svou dceřinou společnost jen těņko vyuņívala pro sníņení své daňové povinnosti pomocí 

tzv. transferových cen. 

Dalńí vazba mezi mateřskou a dceřinou společností je při platbě dividend, licen-

čních poplatků a úroků. Zdanění těchto příjmů je rozebráno v následujících dvou pod-

kapitolách.  

 

5.3.1 Zdanění dividend 

Jak Česká republika, tak i Polská republika jsou členy Evropské unie a do zdanění 

dividend se promítá evropské právo. Oba dva státy implementovaly směrnici o společ-

ném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. Tato implementace znamená, 

ņe dividendy jsou za určitých podmínek osvobozeny. 

Dle zadání od společnosti, se předpokládá, ņe by společnost Refrasil zaloņila dce-

řinou společnost v Polské republice. V dceřiné společnosti by měla 100% podíl na zá-

kladním kapitálu. Tato dceřiná společnost by vyplácela dividendy své mateřské společ-

nosti v České republice.  

Tyto příjmy z dividend jsou v zákoně o dani z příjmu osvobozeny, avńak musí být 

splněny určité podmínky: 

1) příjmy musí plynout od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem jiného 

členského státu Evropské unie, mateřské společnosti, která je rezidentem České 

republiky, 

2) mateřská společnost v dceřiné společnosti musí nepřetrņitě po dobu 12 měsíců dr-

ņet minimálně 10% podíl na základním kapitálu, 

3) mateřská a dceřiná společnost mají právní formu uvedenou v zákoně (daňový re-

zident jiného členského státu EU má některou z forem uvedených v předpisech 

Evropských společenství, daňový rezident ČR má formu akciové společnosti, spo-

lečnosti s ručením omezeným nebo druņstva).
253

  

                                                 
253

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992. §19, odst. 1, písm. zi), §19, 

odst. 3. 
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První podmínka je splněna, protoņe dceřiná společnost je v Polské republice (člen 

EU) a mateřská společnost je rezidentem ČR. Se splněním druhé podmínky by také ne-

měl být problém, protoņe se předpokládá, ņe by společnost zaloņila dceřinou společnost 

se 100 % podílem na základním kapitálu.  

Splnění minimálního podílu je vázáno na dobu 12 měsíců. Osvobození lze uplatnit 

i před uplynutím 12 měsíců, avńak tato podmínka musí být následně splněna.
254

 

Pokud by nebyly splněny podmínky pro osvobození příjmů z dividend, musí se 

tyto příjmy zdanit. Jelikoņ má ČR a Polsko uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího 

zdanění, pouņije se ustanovení v této smlouvě. Podle smlouvy o zamezení dvojího zda-

nění jsou dividendy ve státu zdroje (v tomto případě Polsko) zdaněny maximální sazbou 

5%.  

V případě, ņe by nebyla uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, muselo 

by se pouņít ustanovení v zákoně o dani z příjmu. Polský daňový zákon ukládá sráņko-

vou daň na příjmy z dividend 19%. Výhody z implementované evropské směrnice a 

uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou evidentní. 

 

5.3.2 Zdanění licenčních poplatků a úroků 

Podobně jako dividendy, jsou také licenční poplatky a úroky upraveny evropským 

právem (Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků). 

Pokud by dceřiná společnost v Polsku vyplácela úroky nebo licenční poplatky ma-

teřské společnosti v ČR, tak by tyto příjmy byly osvobozeny od sráņkové daně.  

Musí být splněny tyto dvě podmínky: 

- společnost, které jsou vypláceny úroky nebo licenční poplatky, drņí minimálně 

25% podílu na základním kapitálu společnosti vyplácející úroky nebo licenční po-

platky, a zároveň 

- minimálně 25% podílu musí být drņeno přímo a nepřetrņitě po dobu nejméně 

dvou let – tato podmínka nemusí být splněna v době vyplácení úroků/licenčních 

poplatků.
255

 

Stejně tak bude osvobození platit, jestliņe by licenční poplatky nebo úroky platila 

mateřská společnost. To znamená, ņe platba české mateřské společnosti do dceřiné spo-

                                                 
254

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992. §19, odst. 4. 

255
 PALILZ, MDDP. Taxes in Poland: Edition 2012. [online]. 
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lečnosti, by byla osvobozena dle podmínek v zákoně o dani z příjmu. Zde je definována 

podmínka kapitálové propojenosti po dobu alespoň 24 měsíců, osvobození lze uplatit jiņ 

před splněním této podmínky.
256

 

V obou případech by toto osvobození společnost Refrasil se svou dceřinou spo-

lečností splnily. 

Pokud by nebyly splněny podmínky pro osvobození příjmů z licenčních poplatků 

nebo úroků, musí se tyto příjmy zdanit. Jelikoņ má ČR a Polsko uzavřenou smlouvu 

o zamezení dvojího zdanění, pouņije se ustanovení v této smlouvě. Podle smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění jsou úroky ve státu zdroje zdaněny maximální sazbou 5%, 

licenční poplatky jsou ve státu zdroje zdaněny maximální sazbou 10%. 

V případě, ņe by nebyla uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, muselo 

by se pouņít ustanovení v zákoně o dani z příjmu. Polský daňový zákon ukládá sráņko-

vou daň na příjmy z úroků nebo licenčních poplatků 20%. Český daňový zákon ukládá 

sráņkovou daň 15%. 

 

  

                                                 
256

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992. §19, odst. 1, písm. zj), zk), §19, 

odst. 5. 
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Závěr 

Diplomová práce definuje mezinárodní daňové plánování jako oblast, která se za-

bývá problematikou hledání daňových zvýhodnění a jejich optimálního vyuņití daným 

subjektem. Zahrnuje nejen tzv. offshore podnikání, ale i vyuņívání tzv. onshore společ-

ností. Znamená to, ņe mezinárodní daňové plánování nezahrnuje pouze vyuņívání 

tzv. daňových rájů pro daňovou optimalizaci daného subjektu, ale i jiné způsoby daňové 

optimalizace. Jedná se například o vyuņívání výhod ze smluv o zamezení dvojího zda-

nění, investičních pobídek nabízené jednotlivými státy, různých osvobození od zdanění, 

poloņek sniņujících základ daně a řady dalńích. Je si vńak potřeba uvědomit, ņe meziná-

rodní daňové plánování by mělo probíhat v mezích zákona, nemělo by se jednat o 

tzv. daňové úniky. 

Mezinárodní daňové plánování vyuņívají předevńím nadnárodní společnosti, je-

jichņ velký rozvoj je spojen s procesem globalizace. Současně se vznikem nadnárodních 

společností se objevila problematika tzv. transferových cen, proti kterým se snaņí bojo-

vat jak OECD, tak Evropská unie. Podnikatelských subjektů v členských státech Evrop-

ské unie se dotýká harmonizace zdanění. Ta by měla přispět k vytvoření jednotného 

trhu v Evropské unii a pro podnikatelské subjekty by z toho měly plynout výhody. Jed-

ná se například o osvobození zdanění příjmů z dividend, licenčních poplatků a úroků 

mezi mateřskými a dceřinými společnostmi v Evropské unii za určitých podmínek. Dů-

leņité postavení v mezinárodním daňovém plánování mají také smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění. Tyto smlouvy eliminují dvojí zdanění, které je důsledkem střetu dvou 

nebo více daňově právních systémů různých států. 

Cílem práce bylo navrhnout rámcový postup mezinárodního daňového plánování. 

Tento postup je rozdělen do několika kroků, kde jsou identifikovány faktory ovlivňující 

rozhodování podnikatelských subjektů v mezinárodním daňovém plánování. V prvním 

kroku se definuje zvaņovaný cílový stát a forma vstupu na mezinárodní trhy. V tomto 

bodě se jedná spíńe o zvaņované varianty forem vstupu a na základě dalńích kroků pro-

cesu mezinárodního daňového plánování se subjekt rozhodne o konečné variantě. Dalńí 

krok hodnotí danou zemi, a to předevńím ekonomicko – politickou stabilitu země, kvali-

fikovanost a nákladovost pracovní síly a dalńí faktory, jako například infrastrukturu. 

Tento krok je důleņitý, protoņe hodnotí, zda vůbec do dané země vstoupit. Ve třetím 

kroku se hodnotí samotný daňový systém. Zde by měla být nalezena daňová zvýhodně-



98 

 

ní, coņ je úkolem mezinárodního daňového plánování. Jedná se například o investiční 

pobídky, poloņky sniņující základ daně, slevy na dani a řada dalńích. Kromě toho by se 

měl subjekt seznámit s celkovým daňovým systémem daného státu, jako je struktura 

daní nebo správa daně. Důleņité jsou také smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kde se 

sledují maximální sazby daně stanovené ve smlouvě, metody zamezení dvojího zdanění 

či způsob výměny informací. V posledním kroku mezinárodního daňového plánování 

by měl subjekt zváņit dalńí aspekty, které jsou pro něj důleņité, jako příklad je uvedena 

ochrana duńevního vlastnictví. Informace zjińtěné v jednotlivých krocích se mohou vy-

plnit do navrņeného hodnotícího formuláře (viz příloha č. 1). Ten by měl usnadnit roz-

hodování v rámci mezinárodního daňového plánování. 

Navrņený proces mezinárodního daňového plánování je aplikován na konkrétním 

příkladu, který je vypracován pro společnost Refrasil, s. r. o. Úkolem bylo vypracovat 

celkové zhodnocení Polské republiky a jejího daňového systému. Z hlediska ekonomic-

ko-politické stability nebyly nalezeny závaņné důvody, proč by nemohla společnost 

na polský trh vstoupit. Třebaņe jsou v Polské republice niņńí mzdy neņ v České republi-

ce, je polemizováno nad dostatkem kvalifikované pracovní síly. Je tak doporučeno pro-

vést podrobnějńí analýzu. Polská republika je stát, který poskytuje daňová zvýhodnění 

pouze vybraným subjektům. Nejvýznamnějńím zvýhodněním jsou investiční pobídky, 

které Polsko poskytuje v rámci speciálních ekonomických zón. V práci nastala otázka, 

zda by společnost Refrasil dostala povolení k investici ve speciální ekonomické zóně. 

Společnost totiņ dodává své výrobky pro hutní průmysl, který je z podpory ve speciál-

ních ekonomických zónách vyloučen. Společnost vńak dodává své výrobky i pro jiné 

obory, které jsou ve speciálních ekonomických zónách podporovány. Bylo by tak třeba 

se informovat u přísluńného úřadu a zjistit na jakém systému se investiční pobídky po-

skytují. Polská republika je členem Evropské unie a evropské právo se promítá mimo 

jiné do zdanění dividend, úroků a licenčních poplatků. Toto zdanění je za určitých pod-

mínek osvobozeno. Česká republika a Polská republika mají uzavřenou smlouvu o za-

mezení dvojího zdanění, tento fakt lze povaņovat za výhodu podporující podnikatelské 

subjekty obou států. Tyto a řada dalńích informací je přehledně zpracována 

v hodnotícím formuláři pro modelový příklad aplikace procesu mezinárodního daňové-

ho plánování (viz příloha č. 2). 
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Na přání společnosti byly identifikovány daňové aspekty pobočky a dceřiné spo-

lečnosti zaloņené v Polské republice. Pobočka je definována podle smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění jako stálá provozovna. To znamená, ņe základ daně připadající 

k pobočce bude zdaněn v Polské republice. Naproti tomu dceřiná společnost je plno-

hodnotným právním a daňovým podnikatelským subjektem v zemi usazení. Z toho vy-

plývá, ņe dceřiná společnost má neomezenou daňovou povinnost v Polské republice. 

Navrņené kroky mezinárodního daňového plánování by měly slouņit podnikatel-

ským subjektům pro jejich systematičtějńí rozhodování a realizaci kroků v rámci mezi-

národního daňového plánování. Modelový příklad poslouņí nejen společnosti Refrasil, 

ale snad i dalńím subjektům, které také zvaņují zaloņení pobočky nebo dceřiné společ-

nosti v Polské republice.  



100 

 

Seznam použitých zdrojů 

 

ACCACE. Eksperci Accace o zmianach w nowej umowie o unikaniu powójnego opo-

datkowania pomiędzy Polską a Czechami. [online]. 2012 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/public/a4/9d/74/794803_711604_informacja_prasowa_1.pdf 

 

ACCACE. Najważniejsze zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej w 

świetle nowej umowy podatkowej z Czechami. [online]. 2012 [cit. 2013-01-20]. Dostup-

né z: http://www.mzv.cz/public/65/d3/e4/794805_711606_informacja_prasowa_2.pdf 

 

BUSINESSINFO.CZ. Podnikatelské prostředí v Polsku. [online]. 2013 [cit. 2013-3-24]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikatelske-prostredi-v-polsku-

29131.html 

 

BUSINESSINFO.CZ. Polsko. [online]. 2012 [cit. 2013-3-24]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-

zeme/polsko.html 

 

BUSINESSINFO.CZ. Hodnocení Polska ve srovnání s ostatními zeměmi regionu. [on-

line]. 2013 [cit. 2013-3-24]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/hodnoceni-polska-ve-srovnani-s-ostatnimi-

zememi-30141.html 

 

BUSINESSINFO.CZ. Světová banka: Největší pokrok v reformách pro podnikání za 

rok 2012 vykázalo Polsko. [online]. 2012 [cit. 2013-3-24]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/svetova-banka-nejvetsi-pokrok-v-reformach-pro-

25824.html 

 

BUSINESSINFO.CZ. Mezinárodní ratingová agentura Fitch oznamuje předpoklad 

zvýšení ratingu Polska. [online]. 2013 [cit. 2013-3-24]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mezinarodni-ratingova-agentura-fitch-oznamuje-

predpoklad-zvyseni-ratingu-polska-30084.html 



101 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrné mzdy. [online]. 2013 [cit. 2013-4-29]. Do-

stupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/2010-pmz 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Studenti a absolventi vysokých škol v roce 2010. [on-

line]. 2011 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol_v_cr_celke

m/$File/1_VS_studenti_celkem_11.pdf 

 

DĚDINA J., ČEJKA J. Management a organizování podniku v podmínkách globalizace. 

1. vydání. Praha: Brabapress, 1999. ISBN 80-9027160X. 

 

DVOŘÁČEK J., TYLL L., Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. 1. vydá-

ní. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-010-2. 

 

EURES. Polsko - životní a pracovní podmínky. [online]. 2013 [cit. 2013-3-26]. Dostup-

né z: http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/polsko 

 

EUROPEAN COMMISSION. Common Tax Base [online]. 2012 [cit. 2013-01-13]. Do-

stupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_e

n.htm 

 

EUROPEAN COMMISSION. Poland: Flying on one engine. [online]. 2013 [cit. 2013-

4-27]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter/pl_en.pdf 

 

FXSTREET. Rating - S&P, Moody´s a Fitch. [online]. 2013 [cit. 2013-3-24]. Dostupné 

z: http://www.fxstreet.cz/rating-sp-moodys-a-fitch.html 

 

 

 



102 

 

GALLAGHER, M. Assessing Tax systems Using a Benchmarking Methodology. Uni-

ted States Agency for International Development [online]. 2004, no. 3 [cit. 2013-02-17]. 

Dostupné z: 

http://www.fiscalreform.net/best_practices/pdfs/assessing_tax_systems_using_a_bench

marking_methodology-final_10605.pdf.  

 

GOFIN.PL. Przeciętne wynagrodzenie pracowników za lata od 1950 r. do 2012 r. [on-

line]. 2013 [cit. 2013-3-31]. Dostupné z: 

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,126,1,przecietne-wynagrodzenie-pracownikow-za-

lata-od-1950-r.html 

 

GOFIN.PL. Minimalne wynagrodzenie za pracę. [online]. 2013 [cit. 2013-3-31]. Do-

stupné z: http://www.wskazniki.gofin.pl/9,75,2114,2,minimalne-wynagrodzenie-za-

prace.html 

 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Raport z wyników: Narodowy Spis Powszech-

ny Ludności i Mieszkań 2011. [online]. 2012 [cit. 2013-3-29]. Dostupné z: 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf 

 

HONG Q., SMART M. In praise of Tax Havens: International tax planning and foreign 

direct investment. European Economic Review [online]. 2010, v. 54, iss. 1, pp. 82-95 

[cit. 2012-11-25].  ISSN 00142921. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292109000671 

 

JANATKA F. a kol., Dceřiné firmy. 1. vydání. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-068-

8. 

 

JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. 1. vydání. Praha: Grada, 

2006. ISBN 80-247-1826-X. 

 

KOF. KOF Index of Globalization. [online]. 2010 [cit. 2012-3-11]. Dostupné z: 

http://globalization.kof.ethz.ch/ 



103 

 

KOLÁŘ, P. a kol. Zdanění a neutralita. 1. vydání. Praha: Eurolex, 2005. ISBN 80-

86861-56-2. 

 

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ze dne 30. 3. 2010 [online]. 

2010. [cit. 2012-01-14]. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDF>. 

 

KLEIN, Ńtěpán. Daňové ráje…aby nebyly daňovým peklem. 1. vydání. Ostrava: Sagit, 

1998. ISBN 80-7208-074-1. 

 

KLEIN, Ń., ŅÍDEK, K. Mezinárodní daňové plánování. 1. vydání. Praha: GRADA, 

2002. ISBN 80-247-0563-X. 

 

KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2010. ISBN 978-80-7357-574-8. 

 

LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. 1. vydání. Praha: HZ, 1996. ISBN 80-86009-

07-6. 

 

MACHKOVÁ H. a kol. Mezinárodní obchodní operace. 3. vydání. Praha: Grada, 2003. 

ISBN 80-247-0686-5. 

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARDOWEJ. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. 

[online]. 2012 [cit. 2013-3-29]. Dostupné z: 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_maly_rocznik_statystyczny_2012.pdf 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Aktuality. [online]. 2013 [cit. 2013-4-29]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dvoji_zdaneni.html 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Přehled platných smluv ČR. [online]. 2013 [cit. 2013-

4-29]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv_3762.html 



104 

 

MINISTERSTVO FINANSÓW. Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

[online]. 2013 [cit. 2013-4-23]. Dostupné z: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-

podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-

opodatkowania/ 

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. Minimální mzda. [online]. 

2012 [cit. 2013-5-5]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/13833 

 

Nařízení Rady č. 1435/2003, o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) ze dne 22. 

července 2003 [online]. 2001 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:32003R1435:CS:PDF 

 

Nařízení Rady č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti ze dne 8. října 2001 [onli-

ne]. 2001 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:04:32001R2157:CS:PDF 

 

Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických 

osob KOM/2011/121 ze dne 16. března 2011 [online]. 2011 [cit. 2012-01-14]. Dostupné 

z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0121:FIN:CS:PDF 

 

NERUDOVÁ, Danuńe. Harmonizace daňových systémů zemí EU. 3. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-695-0. 

 

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POL-

SKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Podnikání v Polsku 2013. [online]. 2012 [cit. 2013-4-2]. 

Dostupné z: http://kontaktnicentrum.as4u.cz/cs/informace-k-cr-pl-hospodarske-

spolupraci-a-podnikani/podnikani-v-polsku-2013.html 

 

OECD. Fighting tax evasion [online]. 2012 [cit. 2012-12-4]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/tax/fightingtaxevasion.htm 



105 

 

OECD. Tax burdens on labour income in OECD coutries contitue to rise. [online]. 2013 

[cit. 2013-4-29]. Dostupné z: http://www.oecd.org/newsroom/tax-burdens-on-labour-

income-in-oecd-countries-continue-to-rise.htm 

 

OECD. Tax Haven Criteria [online]. 2012 [cit. 2012-12-4]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/harmfultaxpractices/taxhavencriteria.htm 

 

OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administra-

tions [online]. 2012 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/transferpricingguidelinesformultinationalenterp

risesandtaxadministrations.htm 

 

PALILZ, MDDP. Taxes in Poland: Edition 2012. [online]. 2012 [cit. 2013-4-4]. Do-

stupné z: 

http://www.mddp.pl/gfx/mddp/userfiles/_public/podatki_w_polsce/taxes_in_poland_20

12.pdf 

 

PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. 1. vydání. Be-

roun: Martin Novotný – NEWSLETTER, 2002. ISBN 80-86394-81-6. 

 

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Zachęty 

inwestycyjne dostępne dla inwestorów w Polsce. [online]. 2008 [cit. 2013-4-12]. Do-

stupné z: 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=

0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mrr.gov.pl%2Faktualnosci%2Ffundusze_eu

ropej-

skie_2007_2013%2FDocuments%2FprezentacjaPAIiIZ.ppt&ei=mKD6UIRMw6mEB8

3rgcgM&usg=AFQjCNEs5lpJGkzz3SnMvo4DXRuBPY7cEw 

 

PREBBLE, John. International Tax Planning. Victoria University of Wellington Law 

Review [online]. 1982, vol. 12, pp. 27-45 [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1566685 



106 

 

REFRASIL. Refrasil s.r.o. - tradiční výrobce žárovzdorných materiálů [online]. 2008 

[cit. 2012-3-13]. Dostupné z: http://www.refrasil.cz/  

 

REFRASIL. Historie [online]. 2008 [cit. 2012-3-13]. Dostupné z: 

http://www.refrasil.cz/firma/historie/  

 

REFRASIL. Výroční zpráva 2011. Třinec: Refrasil, 2012.  

 

REŅŇÁKOVÁ, M. Rating a oceňování podniku. Přednáńka. Brno: VUT, 11. 2. 2013. 

 

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. vydání. Olomouc: Anag, 2012. ISBN 

978-80-7263-724-9. 

 

SIMSER, Jeffrey. Tax evasion and avoidance typologies. Journal of Money Laundering 

Control [online]. 2008, vol. 11, Iss 2, pp. 123 – 134 [cit. 2012-11-25]. ISSN: 1368-

5201. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1368-

5201&volume=11&issue=2&articleid=1724237 

 

Směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků 

mezi přidruženými společnostmi z různých členských států ze dne 3. června 2003 [onli-

ne]. 2003 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:09:01:32003L0049:CS:PDF 

 

Směrnice Rady 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb ze dne 

3. června 2003 [online]. 2003 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:09:01:32003L0048:CS:PDF 

 

Směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných spo-

lečností z různých členských států ze dne 30. listopadu 2011 [online]. 2011 [cit. 2013-

01-14]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:345:0008:0016:CS:PDF 



107 

 

Směrnice Rady 2009/133/ES, o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, čás-

tečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých 

členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní 

společnosti mezi členskými státy ze dne 19. října 2009 [online]. 2009 [cit. 2013-01-14]. 

Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:310:0034:0046:CS:PDF 

 

Směrnice Rady 2010/24/EU, o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících 

z daní, poplatků, cel a jiných opatření ze dne 16. března 2010 [online]. 2010 [cit. 2013-

01-14]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0001:0012:CS:PDF 

 

Směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 

77/779/EHS ze dne 15. února 2011 [online]. 2011 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0001:0012:CS:PDF 

 

SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a 

zákon o daních z příjmů. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-354-6. 

 

STRNADOVÁ, Barbora. Kolik stojí práce v nejvyspělejńích zemích světa. Hospodář-

ské noviny. 2013, č. 065, s. 2-3. 

 

SUMMERS, D. a kol. Longman Dictionary of Contemporary English. 3rd ed., Harlow, 

Longman Group Ltd. 1995. ISBN 0-582-23750-5. 

 

ŃIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 4. vydání. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-80-

7201-799-7. 

 

ŃIROKÝ J., Daňové teorie. S praktickou aplikací. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. 

ISBN 80-7179-413-9. 



108 

 

TANZI, Vito. Globalization and the Work of Fiscal Termites. Finance Development. 

[online]. 2011, vol. 38, no. 1 [cit. 2012-11-10]. Dostupné z: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/03/tanzi.htm 

 

TANZI, Vito. Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems. Interna-

tional Monetary Fund  Working Paper. 1996, no. 96/141 [cit. 2012-11-10]. Dostupné z: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=883038 

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2012. [online]. 

2013 [cit. 2013-3-26]. Dostupné z: http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ze dne 15. 2. 1992 [online]. 2013 

[cit. 2013-03-2]. Dostupné z: 

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,14,14,673,51869,20130101,podmiot-i-

przedmiot-opodatkowania.html 

 

Ustawa o rachunkowości ze dne 29. září 1994 [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostup-

né z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941210591 

 

Ustawa Ordynacja podatkowa ze dne 29. srpna 1997 [online]. 2013 [cit. 2013-04-29]. 

Dostupné z: http://www.pit.pl/att//przepisy/ordynacja.pdf 

 

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych ze dne 20. října 1994 [online]. 2013 [cit. 

2013-04-29]. Dostupné z: 

http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19941230600&type=3 

 

VELVYSLANECTVÍ ČR VE VARŃAVĚ. Speciální ekonomické zóny - základny pro 

rozvoj podnikání v Polsku. [online]. 2011 [cit. 2013-5-2]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/warsaw/cz/obchod_a_ekonomika/investicni_nabidky_v_polsku/spec

ialni_ekonomicke_zony_zakladny_pro.html#_ftn1 

 

VINŃ P., LIŃKA V. Rating. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-807-X. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=883038##


109 

 

VÝBOR OECD PRO FISKÁLNÍ ZÁLEŅITOSTI. Modelová smlouva o zamezení dvo-

jího zdanění příjmů a majetku. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-

80-7357-480-2. 

 

Vyhláška č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním právu ze dne 4. září 1987 [on-

line]. 2013 [cit. 2013-01-16]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-15 

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992. 

 

ZINECKER, M. Mezinárodní finance. Přednáńka. Brno: VUT, 5. 2. 2013.  



110 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Transferové ceny .......................................................................................... 22 

Obrázek 2: Treaty shopping ............................................................................................ 34 

Obrázek 3: Speciální ekonomické zóny v letech 2007 - 2013 ........................................ 76 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Mezinárodní daňové plánování – rozdělení ....................................................... 12 

Graf 2: Metody opatření k zamezení dvojího zdanění .................................................... 33 

Graf 3: Proces mezinárodního daňového plánování ....................................................... 37 

Graf 4: Forma vstupu na mezinárodní trhy  .................................................................... 39 

Graf 5: Cílový stát ........................................................................................................... 40 

Graf 6: Ekonomicko-politická stabilita ........................................................................... 42 

Graf 7: Pracovní síla ....................................................................................................... 44 

Graf 8: Nefinanční investiční pobídky ............................................................................ 45 

Graf 9: Daňová struktura ................................................................................................ 46 

Graf 10: Efektivní daňová sazba ..................................................................................... 48 

Graf 11: Síť smluv o zamezení dvojího zdanění ............................................................ 50 

Graf 12: Správa daně ...................................................................................................... 51 

Graf 13: Daňové zatíņení mezd - odvody zaměstnavatele .............................................. 65 

Graf 14: Struktura daní v Polsku .................................................................................... 69 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Porovnání offshore a onshore podnikání ...................................................... 14 

Tabulka 2: Rozdíl mezi „tax avoidance“ a „tax evasion“ ............................................. 18 

Tabulka 3: Základní údaje - společnost Refrasil ............................................................ 54 

Tabulka 4: Základní údaje Polské republiky k 31. 12. 2011 .......................................... 55 

Tabulka 5: Základní makroekonomické ukazatelé - Polsko ........................................... 57 

Tabulka 6: Rating ČR a Polska ....................................................................................... 58 

Tabulka 7: Index vnímání korupce ................................................................................. 60 

Tabulka 8: Vzdělání polských obyvatel .......................................................................... 61 

Tabulka 9: Technické obory na ńkolách v Polské republice ........................................... 62 



111 

 

Tabulka 12: Počet pracovníků ve zpracovatelském průmyslu v Polsku a v ČR ............. 63 

Tabulka 13: Průměrná mzda v Polsku a ČR ................................................................... 64 

Tabulka 14: Měsíční průměrná mzda v oboru – zpracovatelský průmysl ...................... 64 

Tabulka 15: Minimální mzda v Polsku a ČR  ................................................................. 66 

Tabulka 16: Vývoj stavu dálnic a expresních silnic v Polsku v letech 2004 - 2012 ...... 67 

Tabulka 17: Maximální velikost pomoci pro velké projekty v rámci speciální 

ekonomické zóny ............................................................................................................ 77 

Tabulka 18: Sazba daní v Polsku .................................................................................... 79 

Tabulka 19: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - Polská republika .......................... 81 

Tabulka 20: Maximální sazby daně z pasivních příjmů ve SZDZ mezi ČR a Polskem . 84 

  



112 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Hodnotící formulář procesu mezinárodního daňového plánování 

Příloha č. 2 – Hodnotící formulář pro modelový příklad aplikace procesu mezinárodní-

ho daňového plánování 

Příloha č. 3 – Technické obory na ńkolách v Polské republice 

 

  



113 

 

Příloha č. 1 – Hodnotící formulář procesu mezinárodního da-

ňového plánování 

 

A. Vstup na mezinárodní trhy 

 

Cílový stát 

Stát, který se hodnotí: 

Členský stát EU Nečlenský stát EU 

Onshore země Ostatní země Onshore země Offshore země Ostatní státy 

     

 

 

B. Souhrnné hodnocení země 

 

Ekonomicko – politická stabilita země 

Členství 

v mezinárodních 

organizacích 

Základní makroe-

konomické ukaza-

telé 

Rating země 
Index vnímá-

ní korupce 

Index globa-

lizace 

OECD: 

EU: 

WTO: 

dalńí: 

Růst HDP: 

 

Míra nezaměstna-

nosti: 

 

Inflace: 

 

Deficit veřejných 

rozpočtů: 

 

Veřejný dluh: 

 

Hodnota dle 

vybrané agen-

tury: 

Hodnota dle  

Transparency 

International: 

 

Hodnota dle 

KOF: 
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Pracovní síla 

Vzdělání Náklady na pracovní sílu Odbory a regulace 

Počet vysokońkolsky vzdě-

laných lidí v oboru: 

 

Počet vzdělaných lidí 

v oboru celkem: 

 

Průměrná mzda v oboru: 

 

 

Průměrná mzda v regionu: 

Odbory působící v daném 

oboru: 

 

Důleņité omezující body 

vyplývající ze zákoníku 

práce, apod.: 

 

 

 

 

Nefinanční investiční pobídky 

Infrastruktura Průmyslové zóny 

Je v daném regionu dostatečná infrastruk-

tura? 

Jsou v daném regionu průmyslové zóny? 

A kde můņe podnik působit? 
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C. Daňový systém 

 

Daňová struktura 

Daň, která se hodnotí: 

Právní úprava Sazby daně 
Úprava transfero-

vých cen 
Daňová kvóta 

 Sazba daně: 

 

Sazba sráņkové 

daně: 

 

Jak: 

 

Kde: 

 

 

 

 

Položky ovlivňující výši efektivní daňové sazby 

Osvobození 

od daně 

Položky 

snižující 

základ 

daně 

Daňově 

uznatelné 

náklady 

Odpisy 
Investiční 

pobídky 

Nominální 

sazba da-

ně 

Slevy na 

dani 

 

 

 

      

 

 

Síť smluv o zamezení dvojího zdanění 

Smlouva, která se posuzuje: 

Maximální sazby daně 
Metody zamezení dvojího 

zdanění 
Výměna informací 

Dividendy: 

Úroky: 

Licenční poplatky: 
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Správa daně 

Dostupnost 

informací 
Organizace 

Administrativní 

povinnosti 

Daňová kon-

trola 
Sankce 

 Finanční úřady 

pro velké po-

platníky: 

 

Finanční úřad, 

pod který by 

subjekt spadal: 

 

Ohlańovací 

povinnost: 

 

Účetnictví: 

 

Lhůty pro po-

dání DP: 

 

Dalńí povinnos-

ti: 

 

Četnost: 

 

 

Způsob kontro-

ly: 

Za co: 

 

 

Výńe: 

 

 

D. Ostatní aspekty 

 

Mezinárodní smlouvy 
Ochrana duševního vlast-

nictví 
Ochrana osobních údajů 

Smlouvy důleņité pro daný 

subjekt: 
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Příloha č. 2 – Hodnotící formulář pro modelový příklad apli-

kace procesu mezinárodního daňového plánování 

 

A. Vstup na mezinárodní trhy 

 

Cílový stát 

Stát, který se hodnotí: Polská republika 

Členský stát EU Nečlenský stát EU 

Onshore země Ostatní země Onshore země Offshore země Ostatní státy 

NE ANO NE NE NE 

 

 

B. Souhrnné hodnocení země 

 

Ekonomicko – politická stabilita země 

Členství 

v mezinárodních 

organizacích 

Základní makroe-

konomické ukaza-

telé 

Rating země 
Index vnímání ko-

rupce 

Rok: 2013 

 

OSN, OECD, EU, 

WTO, MMF, Svě-

tová banka, OBSE, 

ODIHR 

Rok: 2012 

 

Růst HDP: 2% 

Míra nezaměstna-

nosti: 10,2% 

Inflace: 3,7 % 

Deficit veřejných 

rozpočtů: 

-3,5 % HDP 

Veřejný dluh:  

55,8 % HDP 

Rok: 2013 

 

Moody´s: A2 

 

S&P: A- 

 

Fitch: A-  

(předpoklad zvýńení 

ratingu) 

Rok: 2012 

Pořadí: 41. 

Body: 58 

 

Rok: 2011 

Pořadí: 41. 

Body: 55 

 

Rok 2010 

Pořadí: 41. 

Body: 53 
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2011 2012 2013 2014

Růst HDP (%) 4,3 2,0 1,2 2,2

Míra nezaměstnanosti

(%)
9,6 10,2 10,8 10,9

Inflace (%) 3,9 3,7 1,8 2,3
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Vývoj makroekonomických ukazatelů 
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Pracovní síla 

Vzdělání Náklady na pracovní sílu Odbory a regulace 

Podíl studentů a absolventů 

technických oborů (rok 

2010 – 2012): 

Střední ńkoly: 22% 

Vyńńí odborné ńkoly: 3% 

Vysoké ńkoly: 10% 

 

(viz příloha č. 3) 

 

 

Rok 2011: 

 

Průměrná mzda v zemi: 

3 399,52 zł/měsíc 

(20 971 Kč/měsíc) 

 

Průměrná mzda v oboru: 

3 088 zł/měsíc  

(19 127 Kč/měsíc) 

 

Odvody zaměstnavatele ze 

„superhrubé“ mzdy (rok 

2012):  

14,4% 

Minimální mzda v roce 

2013:  

1 600 zł/měsíc 

(9 870 Kč/měsíc) 

 

 

 

Nefinanční investiční pobídky 

Infrastruktura Průmyslové zóny 

Je v daném regionu dostatečná infrastruk-

tura? 

ANO 

Jsou v daném regionu průmyslové zóny? A 

kde může podnik působit? 

ANO, speciální ekonomické zóny 
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C. Daňový systém 

 

Daňová struktura 

Daň, která se hodnotí: daň z příjmů právnických osob  

Právní úprava Sazby daně Úprava transferových cen 

Zákon ze dne 15. února 1992 

o dani z příjmu právnických 

osob („Ustawa o podatku 

dochodowym od osób pra-

wnych“). 

Sazba daně: 

19% 

Sazba srážkové daně: 

dividendy 19% 

úroky 20% 

licenční poplatky 20% 

Jak: 

dle směrnice OECD 

 

Kde: 

Zákon o dani z příjmu 

právnických osob 

 

 

Položky ovlivňující výši efektivní daňové sazby I. 

Osvobození od daně Položky snižující základ daně 

- moņnost v případě investiční pobídky 

 

- dary poskytnuté neziskovým organiza-

cím (max. 10% ZD), 

- dary pro náboņenské účely (max. 10% 

ZD), 

- daňová ztráta (v průběhu 5 let, 

v jednom roce max. 50% ztráty) 

 

 

Položky ovlivňující výši efektivní daňové sazby II. 

Investiční pobídky Nominální sazba daně Slevy na dani 

- v rámci speciálních eko-

nomických zón 

- osvobození od daně 

z příjmu ve výńi 30% aņ 

50% z výńe investice 

Sazba daně: 

19% 

Sazba srážkové daně: 

dividendy 19% 

úroky 20% 

licenční poplatky 20% 

- nejsou 
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Síť smluv o zamezení dvojího zdanění 

Smlouva, která se posuzuje: Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou repub-

likou a Polskou republikou 

Maximální sazby daně 
Metody zamezení dvojího 

zdanění 
Výměna informací 

Dividendy: 5% 

Úroky: 5% 

Licenční poplatky: 10% 

Metoda prostého zápočtu 

ANO 

- výměna relevantních 

informací 

 

 

Správa daně I. 

Dostupnost informací Organizace 

ANO 

(Daňový řád, 

Zákon o dani z příjmu, Zákon o účetnictví, 

a dalńí) 

Finanční úřady pro velké poplatníky a 

zahraniční subjekty: 

ANO 

 

 

 

Správa daně II. 

Administrativní povinnosti Sankce 

Účetnictví: 

Společnost má povinnost vést účetnictví, 

při splnění podmínek musí být ověřeno 

auditorem. 

Lhůta pro podání DP: 

- do konce 3. měsíce následujícího po 

konci daňového roku 

Další povinnosti: 

- placení záloh, měsíčně nebo čtvrtletně 

 

- nezaplacená daň v termínu – úroky 

 

- sankce za tzv. transferové ceny – sazba 

50% z doměřené částky 
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A. Ostatní aspekty 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

ANO 

- Ústava Polské republiky ze dne 2. dubna 1997,  

- Zákon o právu autorském a právech s ním souvisejících ze dne 4. února 1994,  

- Zákon proti nekalé soutěņi ze dne 16. dubna 1993,  

- Zákon o svobodném podnikání ze dne 2. července 2004,  

- Zákon o registraci, ochraně názvů a označení zemědělských produktů a potravin a tra-

dičních produktů ze dne 17. prosince 2004. 
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Příloha č. 3 – Technické obory na školách v Polské republice 

 

Technické obory na středních odborných ńkolách v Polsku (Zdroj
257

) 

Střední odborné 

ńkoly 
Počet studentů (v tisících) Počet absolventů (v tisících) 

Období 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 

Celkový počet 548 622 532 062 117 926 125 242 

Strojírenství a 

technické obory 
110 238 105 840 25659 25 534 

Obory zpracova-

telského průmys-

lu 

13 589 12 178 4323 36 75 

Celkem technic-

ké obory 
123 827 118 018 29 982 29 209 

Podíl technic-

kých oborů na 

celkovém počtu 

22,6% 22,2% 25,4% 23,3% 

 

                                                 
257

 MINISTERSTWO EDUKACJI NARDOWEJ. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. [online]. 
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Technické obory na vyńńích odborných ńkolách v Polsku (Zdroj
258

) 

Vyńńí odborné 

ńkoly 
Počet studentů (v tisících) Počet absolventů (v tisících) 

Období 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 

Celkový počet 298 837 330 633 81 526 82 007 

Strojírenství a 

technické obory 
4 989 5 941 1 692 1 562 

Obory zpracova-

telského průmys-

lu 

3 670 5 427 1 099 1 172 

Celkem technic-

ké obory 
8 659 11 368 2 791 2 734 

Podíl technic-

kých oborů na 

celkovém počtu 

2,9% 3,4% 3,4% 3,3% 

 

  

                                                 
258

 MINISTERSTWO EDUKACJI NARDOWEJ. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. [online]. 
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Technické obory na vysokých ńkolách v Polsku (Zdroj
259

) 

Vysoké ńkoly Počet studentů (v tisících) Počet absolventů (v tisících) 

Období 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 

Celkový počet 1 841,3 1 764,1 478,9 497,5 

Strojírenství a 

technické obory 
132,1 135,0 23,5 29,0 

Obory zpracova-

telského průmys-

lu 

63,8 63,9 12,1 14,4 

Celkem technic-

ké obory 
195,9 198,9 35,6 43,4 

Podíl technic-

kých oborů na 

celkovém počtu 

10,6% 11,3% 7,4% 8,7% 

 

                                                 
259

 MINISTERSTWO EDUKACJI NARDOWEJ. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. [online]. 
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