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Abstrakt 

Diplomová práce Daňové ráje a jejich využití se zabývá problematikou daňových rájů a 

charakteristikou vybraných společností společně s jejich výhodami. První část práce se 

zabývá základní charakteristikou daňových rájů a vymezením základních pojmů této 

oblasti, v druhé části práce jsou přiblíženy vybrané daňové ráje. Třetí část se věnuje 

vzorovému příkladu zdanění společnosti a následným doporučením pro výběr vhodného 

daňového ráje pro založení společnosti. 

 

Abstract 

The master´s diploma thesis Tax Havens and Their Utilization deals with the respective 

problematic of tax havens and characteristics of chosen companies with their 

advantages. The first part of the work characterizes crucial notions and tax havens. The 

second part depicts chosen tax havens. The next part of the diploma thesis focuses on an 

example of taxation of a company with the following recommendation for a choice of a 

convenient tax haven for establishing a company.  
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Úvod 
 

Tato diplomová práce s názvem Daňové ráje a jejich využití se bude zabývat, jak již 

název napovídá různými daňovými ráji z celého světa.  

Snaha vyhnout se daním, nebo alespoň snížit svoji daňovou povinnost je cílem většiny 

osob i společností a to odedávna. Lidé se snaží daňovou povinnost co nejvíce stlačit 

směrem dolů. Především v ne příliš ekonomicky příznivých obdobích představují daně, 

prostředek, díky němuž společnostem rostou náklady a zisky tím pádem ještě více 

klesají.  Pro některé společnosti tak představují vodnou volbu právě daňové ráje. 

Mezinárodní daňové plánování bývá ale využíváno i v příznivějších dobách a obdobích 

růstu ekonomiky. Cílem mnoha firem je maximalizace zisku a právě vysoké daňové 

zatížení kýžený zisk snižuje, v některých jurisdikcích dokonce nemalými částkami. 

Avšak mnohdy bývají daňové ráje využívány nejen pro výhodné daňové podmínky, ale 

nabízejí i jiné výhody, které jsou pro mnohé společnosti či podnikatele také velice 

atraktivní. Jsou jimi například anonymita vlastnictví, bankovní tajemství, i fakt, že 

mnohé daňové ráje nemají smlouvy o výměně informací a majitelé tak mohou zůstat 

v anonymitě. 

Cílem této diplomové práce je vytvořit přehled vybraných daňových rájů včetně jejich 

základní charakteristiky a porovnání. Dalším a hlavním cílem je uvést příklad 

podnikatelského subjektu České republiky a z jeho pohledu zhodnotit výhody využití 

vybraných daňových rájů a navrhnout nejvhodnější jurisdikci pro daný podnikatelský 

subjekt. 

Práce je rozdělena do tří kapitol, z nichž první se věnuje teorii ohledně daňových rájů, 

druhá část je zaměřena jejich analýzu a třetí, praktická část se věnuje modelovému 

příkladu. 

První část práce se věnuje základním charakteristikám a definicím týkajících se 

daňových rájů. Motivy offshore podnikání jako je právě daňová optimalizace, výhody 

odlišného prostředí, či anonymita vlastnictví.  Dále tato část práce obsahuje informace 
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týkající se vhodné volby výběru daňového ráje a skutečností, které nejsou 

opomenutelné při výběru daňového ráje pro umístění společnosti. Těmito skutečnostmi 

bývají právě daňová sazba, bankovní a obchodní tajemství, ale i rozvinutost 

infrastruktury a především politická stabilita. 

Druhá část této diplomové práce se věnuje analýze již samotných daňových rájů. Ty 

byly rozděleny do tří skupin podle oblastí světa, v nichž se nachází. A jsou jimi karibské 

daňové ráje, evropské daňové ráje a třetí skupinou jsou ostatní daňové ráje, které 

zahrnují daňové ráje zbytku světa. Z každé jednotlivé oblasti byly vybrány tři daňové 

ráje, které byly blíže charakterizovány. 

Závěrečná část neboli praktická část, této diplomové práce, je věnována modelovému 

příkladu, na kterém bude srovnáváno daňové zatížení ve vybraných daňových rájích 

porovnáno s daňovým zatížením v České republice. 
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Teoretická část 

1. Daňové ráje 
 

Rozvoj daňových rájů a offshore finančních center se dá datovat od konce druhé 

světové války.  To především díky tomu, že se vyspělé státy západní Evropy a Spojené 

státy poměrně rychle vzpamatovávali z válečného ničení a tím docházelo i k nárůstu 

bohatství. Majitelé tohoto bohatství ho chtěli zhodnocovat a zajímali se o to jak tento 

majetek ještě více zhodnotit. Velice atraktivní metodou se stalo zvyšování výnosů 

snižováním daňové povinnosti. A právě tato metoda byla velice dobrou příležitostí pro 

vznik offshore finančních center. „ Jako příklad lze uvést Kajmanské ostrovy, Bahamy, 

Guernsey a Jersey, již od konce 60. let nabízející plné standardní služby, které jim 

v offshore světě zajistily prominentní postavení.“ 1  

Další rozmach nastal v 80. letech, kdy se po nástupu panamského diktátora v roce 1984 

začali společnosti za pomoci právníků přesouvat z Panamy do jiných offshore center. A 

právě tato situace zapříčinila vznik Britských panenských ostrovů jako offshore 

finančního centra. Po tomto vzoru se začaly mnohé další země měnit v daňové ráje, a to 

v různých částech světa, především však v karibské oblasti. 

 

2.1  Definice daňového ráje 

 

Nejprve je vhodné položit si otázku, co je to vlastně daňový ráj? Definovat tento pojem 

není úplně jednoduché, neboť definicí daňových rájů je mnoho a každá je jiná, proto by 

se dalo konstatovat, že „definicí daňových rájů je tolik, kolik takových rájů existuje“ 2
. 

Pro přehled uvádím některé definice. 

Petrovič ve své knize Encklopedie daňových rájů cituje Adama Starchilda, „Adam 

Starchild ve své knize „Tax Haven Report“ definoval daňový ráj jako „jakoukoli zemi, 

                                                 
1
 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. 1. vydání. Praha: Akont, 1998. s. 32. 

2
 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. 1.vyd. Praha: HZ, 1996, s. 9. ISBN 80-860-0907-6. 
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jejíž zákony, nařízení, tradice a v některých případech smluvní ustanovení umožňují 

snížení celkového daňového zatížení“. 3 

Laurent Leservoisier, který se odvolává na Francouzskou daňovou správu, uvádí, že 

termín daňový ráj se nevyskytuje ani v abecedním rejstříku francouzského Všeobecného 

daňového zákoníku, a v potřebných případech Francouzská správa používá termín 

„země s privilegovaným daňovým režimem“. 4
 Zároveň uvádí, ve kterých případech se 

jedná o privilegovaný daňový režim: 

· „neexistuje daň z příjmů nebo zisků pocházející z profesionální činnosti nebo 

daň z příjmů, 

· Příjmy nebo zisky vznikající vně tohoto státu nebo teritoria nejsou podrobeny 

dani z příjmu nebo důchodů, 

· Daně z příjmů nebo zisků jsou citelně nižší než ve Francii.“ 5
 

Další možnou definicí by mohla být tato, daňový ráj je „místo, které může být použito 

jako úkryt nebo útočiště před daněmi, obzvláště pak vysokými daněmi z příjmů nebo 

dědickými daněmi“. 6 

Z definic uvedených výše se dá usuzovat, že obecně daňovým rájem může být místo, 

kdy se nevybírají žádné anebo velmi nízké daně, oproti těm, které by měl rezident platit, 

ve svém státu rezidence.   

Dále se dá konstatovat, že: 

· „definice daňového ráje závisí na použitých kritériích, která podle jednotlivých 

případů uživatele zvýhodní nebo znevýhodní, 

· Status daňového ráje se rychle mění podle politických událostí, úprav zákonů a 

platných smluv. Seznamy se podle jednotlivých expertů budou různit podle 

použitých kritérií posuzování „. 7 

                                                 
3
 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. 1. vydání. Praha: Akont, 1998. s. 29. 

4
 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. 1.vyd. Praha: HZ, 1996, s. 9. ISBN 80-860-0907-6. 

5
 Tamtéž. 

6
 Tamtéž, s. 14. 

7
 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. 1.vyd. Praha: HZ, 1996, s. 14. ISBN 80-860-0907-6. 
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1.2  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

 

OECD je zkratkou anglického spojení Organisation for Economic Co-operation and 

Development. V češtině je OECD označována jako organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj.  

OECD se vyvinula z organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, zkratkou 

OEEC a anglickým ekvivalentem Organisation for European Economic Cooperation, 

která byla založena již v roce 1947. V roce 1960 podpisem nové úmluvy vznikla již 

zmíněná organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, avšak oficiální zrod této 

organizace se datuje na 30. Září 1961, kdy tato nová úmluva vstoupila v platnost. 

OECD se zabývá převážně využíváním svých informací, a to v různých oblastech a 

tématech, tím pomáhá vládám udržet finanční stabilitu, pomocí podpory prosperity a 

boje proti chudobě a prostřednictvím hospodářského růstu. Práce OECD je založena 

převážně na sledování událostí, především členských zemí, ale i mimo ně. Tato data 

jsou následně shromážděna a analyzována, a OECD posléze dává doporučení. Toto 

může vyústit v různé dohody, normy, či doporučení, např.: v používání dvoustranných 

smluv o zdanění.8 

Tato organizace se zabývá i dvojím zdaněním a daňovými ráji, a to již v 60. letech. Má 

vlastní definici daňového ráje a dokonce i sestavila vlastní seznam zemí, které jsou dle 

OECD daňovým rájem. 

V současnosti jsou členy OECD tyto státy: 

· Austrálie, 

· Rakousko, 

· Belgie, 

· Kanada, 

· Chile, 

· Česká republika, 

· Dánsko, 

                                                 
8
 OECD [online]. [cit. 22. 2. 2013]. Dostupné z http://www.oecd.org/ 
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· Estonsko, 

· Finsko, 

· Francie, 

· Německo, 

· Řecko, 

· Maďarsko, 

· Island, 

· Irsko, 

· Izrael, 

· Itálie, 

· Japonsko, 

· Korea, 

· Lucembursko, 

· Mexiko, 

· Nizozemsko, 

· Nový Zéland, 

· Norsko, 

· Polsko, 

· Portugalsko, 

· Slovenská republika, 

· Slovinsko, 

· Španělsko, 

· Švédsko, 

· Švýcarsko, 

· Turecko, 

· Spojené království, 

· Spojené státy americké. 
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1.2.1 Definice daňových rájů dle OECD 

 

Společnost pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uvedla čtyři kritéria, pomocí nichž se 

dá daňový ráj identifikovat. 9 

· Žádné nebo zanedbatelné zdanění příjmů, 

· Neexistující výměna informací, 

· Nedostatek transparentnosti, 

· Žádné podstatné ekonomické činnosti. 

 

1.2.2 Žádné nebo zanedbatelné zdanění příjmů  

 

Dalo by se říci, že tato charakteristika je klíčová pro posouzení faktu, zda se jedná o 

daňový ráj či nikoli, avšak není tomu tak a toto kritérium by mělo být podpořeno 

dalšími kritérii. Neboť každá země má právo zvolit si vybírané daně a taktéž i vlastní 

daňové sazby, tj. výši daňového zatížení. 

 

1.2.3 Neexistující výměna informací 
 

Toto kritérium znamená, že daňové ráje si odmítají vyměňovat informace s jinými státy, 

týkající se především daňového systému, informací používaných při daňovém řízení. 

Zachování těchto tajemství bývá většinou zajištěno pomocí právních a administrativních 

překážek. 

1.2.4 Nedostatek transparentnosti  

 

Jedná se především o právní prostředí a administrativu, neboť daňové ráje nevyžadují 

od firem odevzdávání účetních informací, především finančních výkazů. Ve většině 

daňových rájů není tedy povinný ani audit. 

                                                 
9
 AKONTTRUST. Akont.cz. [online]. [cit. 19. 1. 2013]. Dostupné z: 

http://www.akont.cz/cz/287.offshore-zeme-ne-rovna-se-prani-penez-oecd-a-fatf-listiny 
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1.2.5 Žádné podstatné ekonomické činnosti  
 

Toto poslední ze čtyř kritérií má za úkol rozpoznat jurisdikce, které přitahují investice 

jen z jediného důvodu a to z daňového hlediska, tj. pouze pro snížení daňové zátěže.  

 

 

1.3  Offshore finanční centra 

 

Na úvod si opět položme otázku co to vlastně offshore finanční centrum? Přeložíme-li 

výraz offshore z angličtiny, dojdeme k tomu, že v češtině znamená doslova mimo 

pobřeží. Tento název vyplívá již z dřívější doby, kdy se tohoto významu používalo pro 

označení malých ostrovů, které leží především mimo pobřeží vyspělých států. Tyto 

ostrovy postupem času začali nabízet různé výhody investorům, především z důvodu 

přilákat zahraniční kapitál na svoje území. Jednou z takových výhod jsou i daňové 

úlevy pro investory z vyspělejších zemí. 10
  

V dnešní době se už pojem offshore finanční centrum nepoužívá pouze pro označení 

malých ostrovů mimo pobřeží, ale označují se jím i státy ležící na pevnině. Petrovič 

uvádí, že se jím označují „všechny země nabízející zahraničním investorům různá 

zvýhodnění zejména v daňovém režimu“. 11
 A jako důkaz uvádí definici offshore 

v obecném anglickém výkladovém slovníku, „kde se praví, že jednou z možností 

použití tohoto výrazu je i spojení offshore banka, společnost, investice atd., která je 

umístěná v zahraničí, kde se platí nižší daně než v domácí zemi“. 12
  

 

 

  

                                                 
10

 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. 1. vydání. Praha: Akont, 1998. s. 29. 
11

 Tamtéž. 
12

 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. 1. vydání. Praha: Akont, 1998. s. 29. 
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1.3.1 Charakteristika offshore společnosti 

 

Po uvedení toho co je to vlastně offshore finanční centrum, je dobré zmínit i tzv. 

offshore společnost. Offshore poučnost je společnost, která je založená v jiném státě, 

dle tamních právních předpisů, avšak nevykonává zde ekonomickou činnost. Výnosy 

takové společnosti zde nejsou daněny, neboť společnost v dané zemi platí většinou 

roční paušální poplatky. V takovém případě společnost zde nepodává ani daňové 

přiznání a nemusí předkládat ani účetnictví. 

Výše uvedenou charakteristiku, lze shrnout do bodů: 

· Společnost je založena dle místních zákonů, 

· V dané zemi nevykonává ekonomickou činnost, 

· Výnosy společnosti nejsou v zemi podrobeny dani, 

· Platí v dané zemi roční poplatky, 

· Nepodává daňové přiznání, 

· Nepředkládá účetnictví. 

  

1.4  Onshore finanční centra 

 

Po tom co byl v předchozím textu vysvětlen pojem offshore finanční centrum, je dobré 

zjistit, co vlastně znamená pojem onshore finanční centrum.  

Onshore finanční centrum se dá popsat jako místo, kde probíhá obchod a to převážně 

s devizami, a kde probíhá kontrola všech zúčastněných stran. Úřady onshore finančního 

centra vyžadují především: 

· „oznamovací povinnost (čtvrtletní výsledky, výroční zprávy, atd.), 

· požadavky na kapitálovou přiměřenost, 
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· požadavky na dostatečnou likviditu, atd.“ 13
 

 

Rozdíl tedy mezi offshore finančním centrem a onshore finančním centrem je 

především ve zmíněné legislativní kontrole, neboť offshore finanční centra mají 

kontrolu mnohem liberálnější. 

Jako příklad onshore finančních center lze uvést (členěno dle územních hledisek): 

· „ USA- New York, Miami, Chicago, 

· Kanada- Toronto, Montreal, 

· Velká Británie- Londýn, 

· Švýcarsko- Curych, Basilej, Ženeva, 

· Nizozemsko- Amsterdam, 

· Lucembursko- Luxemburg, 

· Belgie- Brusel, 

· Francie- Paříž, 

· Itálie- Milán, 

· Německo- Frankfurt.“ 14
 

 

1.4.1 Charakteristika onshore společnosti 

  

Onshore společnost je založena v dané zemi také dle tamních právních předpisů, avšak 

na rozdíl od offshore společnosti, vykonává ekonomickou činnost a může obchodovat 

s jakýmikoli subjekty. Dále je onshore společnost povinna platit daně z příjmů 

právnických osob, tudíž je i povinna podávat daňové přiznání. Samozřejmostí je vedení 

účetnictví a mnohdy podléhá auditu. 

 

                                                 
13

 VINTER, Jan. Světová finanční centra - velký obchod a daňové ráje [online]. [cit. 22. 01. 2013]. 

Dostupné z: http://trhy.mesec.cz/clanky/svetova-financni-centra-velky-obchod-a-danove-raje/ 

14
 Tamtéž. 
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Shrnutí charakteristiky onshore společnosti: 

· Společnost je založena dle místních zákonů, 

· Vykonává ekonomickou činnost, 

· Platí daně, 

· Podává daňové přiznání, 

· Vede účetnictví, 

· Možný i audit. 

 

1.5  Daňový ráj nebo offshore finanční centrum 

 

V praxi se pojmy daňový ráj a offshore finanční centrum často zaměňují, anebo 

používají ve stejném smyslu. Zmíněné pojmy jsou si velice blízké, avšak nejsou zcela 

totožné. Pojem daňový ráj označuje jakoukoli zemi, která nabízí větší daňové úlevy pro 

investory, a to např. pouze přijetím jednoho zákona, který bude osvobozovat určitý druh 

společností od daní. Naproti tomu pojem offshore finanční centrum označuje země, 

které mimo speciálního daňového režimu pro investory splňují i jiné podmínky pro 

rozvoj podnikání na jejich území. Mezi tyto podmínky patří kvalitní infrastruktura, 

spolehlivý bankovní systém, funkční soudní systém a kvalitní právní předpisy. 15
 

Petrovič pro upřesnění rozdílů mezi těmito dvěma pojmy cituje Barryho Engela, který je 

předním odborníkem na tuto problematiku, a který rozdíly vysvětluje takto:  

„V historii nad ostatními motivy plánování převažovala snaha o dosažení daňových 

výhod. V průběhu času se začaly prosazovat i jiné účely, jako je plánování 

mezinárodních operací a ochrany majetku, globální investování, zrychlení a 

zjednodušení mezinárodních obchodních transakcí, pojišťování, loďařství atd. 

Výsledkem toho je, že to, co bylo dříve známé pod názvem daňové ráje, je teď známé 

pod vhodnějším názvem offshore finanční centra.“ 16
 

                                                 
15

 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. 1. vydání. Praha: Akont, 1998. s. 29. 
16

 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. 1. vydání. Praha: Akont, 1998. s. 29. 
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1.6   Motivy offshore podnikání 

 

Zajisté hlavním motivem offshore podnikání je snaha o daňovou optimalizaci, tedy co 

nejvíce snížit vlastní daňovou povinnost. Tento motiv však není zdaleka jediným. 

Těchto motivů, či podnětů je mnohem více a každého podnikatele láká více něco jiného. 

Ovšem hlavní důvody, které vedou k tomuto způsobu podnikání, je možné shrnout do 

několika málo bodů. 

Nejdůležitější motivy offsore podnikání: 

· „Daňová optimalizace, 

· Využití výhod odlišného právního prostředí, 

· Ochrana majetku, 

· Vyhnutí se regulaci některých podnikatelských aktivit.“ 17
 

· Anonymita vlastnictví. 

 

1.6.1 Daňová optimalizace  

 

Daňová optimalizace, jak již bylo uvedeno výše je v podstatě primárním motivem 

offshore podnikání. Vyplývá z logiky, že každý podnikatel se snaží snížit své náklady 

na minimum a to samozřejmě i náklady daňové. Tohoto bylo využito různými zeměmi, 

které se snaží přilákat zahraniční investory spolu s jejich kapitálem, a tím se snaží zvýšit 

svůj blahobyt. Cílevědomé a záměrné využívání těchto výhod, které jednotlivé země 

nabízí, za účelem již zmíněné daňové optimalizace, tj. co největšího snížení daňového 

zatížení, se nazývá mezinárodní daňové plánování.  

 

                                                 
17

 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. 1.vyd. Beroun: Newsletter, 

2002, s. 20. ISBN 80-863-9481-6. 
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1.6.2 Využití výhod odlišného právního prostředí  
 

Dalším neméně důležitým motivem offshore podnikání je možnost založit společnost 

dle odlišného obchodního práva. To možnost nabízí pro určitý typ podnikání založit 

společnost, která bude mít upraveny vztahy mezi společníky zcela odlišným a pro naše 

obchodní právo nemožným způsobem. Ze stejného důvodu by zde mohla být zařazena 

skutečnost, že v dané zemi je podstatně nižší administrativní náročnost povinností, které 

jsou přikládány společnostem, např. výše zmíněné daňové přiznání, předkládání 

účetních výkazů, aj. 

 

1.6.3 Ochrana majetku  

 

Tento motiv nelze oddělit od motivu předcházejícího, tedy od využití výhod odlišného 

právního prostředí, z důvodu, že se vzájemně prolínají. Avšak je tento motiv rovněž 

rozhodující a v hojném počtu využíván. 

 

1.6.4 Regulace některých podnikatelských aktivit  
 

V některých ekonomikách, zpravidla méně vyspělých, se je možné setkat s regulací 

určitých podnikatelských aktivit. Právě z tohoto důvodu je tato regulace dalším 

motivem pro offshore podnikání, neboť je možné se jí v jiné zemi vyhnout.  
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1.6.5 Anonymita vlastnictví  
 

Pro mnoho investorů, vlastníků je právě anonymita velice důležitým bodem při 

rozhodování kde svoji společnost, dceřinou společnost založit a bývá i rozhodujícím 

motivem. Právě anonymita může být výhodou na začátku podnikání, či různých akvizic, 

neboť nejsou vlastníci veřejně známí.  

 

1.7  Mezinárodní daňové plánování 

 

Mezinárodní daňové plánování je využívání různých výhod, které nabízejí zahraniční 

země, pro snížení daňového zatížení.  

Je mezinárodní daňové plánování legální? Co je možné všechno dělat, aby člověk platil 

nižší daně? Petrovič na otázku odpovídá takto:  

„Za určité vodítko se obecně považují následující dva výroky pronesené při sporech 

mezi jednotlivci a daňovými úřady: 

Britský soudce lord Clyde řekl: „Žádný člověk v této zemi není jakkoliv, morálně ani 

jinak, zavázán, aby své vztahy k podnikání a majetku zařídil tak, aby platil nejvyšší 

možné daně.“ 

Americký federální soudce John Learned Hand řekl: „Legální právo všech daňových 

poplatníků snížit velikost daní nebo se jim vyhnout, což znamená použít prostředky 

v mezích zákona, nemůže být zpochybněno.“ “ 18
 

Z výše uvedených výroků tedy vyplývá, že mezinárodní daňové plánování je legální, 

pokud používáme prostředky v mezích zákona. Je tedy možné přejít pod příznivější 

zákony jiné země a využívat toho při daňové optimalizaci. Dopouštět se daňových 

úniků však už legální není, je tedy nutné rozlišovat co je ještě v mezích zákona a co už 

není. Založit společnost v některém z daňových rájů či offshore finančním centru a 

                                                 
18

 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. 1.vyd. Beroun: Newsletter, 

2002, s. 24. ISBN 80-863-9481-6. 
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prostřednictvím této společnosti vykonávat část svých podnikatelských aktivit je tedy 

naprosto v pořádku, legální a můžeme to tedy nazvat mezinárodním daňovým 

plánováním. 

  

1.8  Volba daňového ráje 

 

Při volbě do kterého daňového ráje bude společnost umístěna, či v kterém offshore 

finančním centru, by se mělo brát na vědomí mnoho faktorů. A to nejen motivy offshore 

podnikaní, které byly výše zmíněny, ale spousta dalších faktorů, které později toto 

podnikání provázejí či dokonce omezují.  

Obecně se má za to, že země, daňové ráje, mají společné charakteristiky, avšak to 

neznamená, že by se od sebe nemohly navzájem lišit, či mít dokonce určité 

zvláštnosti.19
 

Proto je velice důležité pro výběr vhodného daňového ráje zvážit všechny tyto faktory a 

určit ty, které budou pro dané podnikání nejdůležitější a nejpodstatnější. 

Společné charakteristiky daňových rájů: 

· Snížené daňové sazby, 

· Obchodní a bankovní tajemství, 

· Politická a hospodářská stabilita, 

· Měna a devizová kontrola, 

· Rozvinutá infrastruktura, 

· Důležitost bankovního sektoru, 

· Existence daňových dohod. 

 

                                                 
19

 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. 1.vyd. Praha: HZ, 1996, s. 14. ISBN 80-860-0907-6. 
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1.8.1 Snížené daňové sazby 
20

 

 

Již bylo v této práci zmíněno, že země, které jsou daňovými ráji, nevybírají žádné daně, 

mají paušální poplatek, či nabízejí nižší daňové sazby než stát rezidence. „Karibské 

ostrovy, Bahamy, Bermudy, Kajmanské ostrovy, ostrovy Turks a Caicos, Nauru a 

Vanuatu neukládají žádnou daň z majetku a jsou všeobecně považovány za bezdaňové 

země, i když některé daně vybírají, jmenovitě daně z příjmu.“ 21
  

Naproti tomu v jiných případech např. nejsou daně z příjmů ze zahraničí, to platí pro 

Panamu a Kostariku. Může se jednat o motiv přilákat investory ze zahraničí, či různé 

obchodní společnosti. V mnoha případech se jedná také o to, že zavedení daně z příjmů 

není administrativně možné či nutné, neboť mnoho karibských zemí má velmi malou 

rozlohu, hospodářsky jsou poměrně slabé, ale především obyvatelstvo těchto států je 

chudé. V případě takovýchto zemí je lepší, ale především se dosáhne většího výběru na 

daních prostřednictvím cel, licencí aj.  

Také se stává, že země s vysokými daňovými sazbami, ukládají nízké daně na příjmy ze 

zahraničí. Takovýto systém bývá používán v zemích, kde jsou vysoké daně, např.: 

Francie, ale je možné se s ním setkat i v případě některých daňových rájů, např.: 

Panama. V takovém to případě, potom společnost, která byla založena v daňovém ráji, 

který využívá takovéhoto systému, neplatí vysoké daně ze svých příjmů, pocházejících 

ze zahraničí. 

Další možností je, že země mají zavedeny nízké daňové sazby na dané kategorie 

operací. Např.: speciální sazby pro holdingy, v případě Nizozemských Antil. 

 

1.8.2 Obchodní a bankovní tajemství 

 

Společnou a jistě velice důležitou charakteristikou všech daňových rájů by měla být 

ochrana obchodního a bankovního tajemství. V zemích, daňových rájů, platí zákony, 
                                                 
20

 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. 1.vyd. Praha: HZ, 1996, s. 15. ISBN 80-860-0907-6. 

21
 Tamtéž. 



27 

 

které chrání tajemství bankovních účtů, ale identitu vlastníků společností. Odhalení 

takových informací, bývá v těchto zemích trestné. Zjistit tedy identitu osob, jež ukládají 

své bohatství do bank sídlících v daňových rájích je nemožné a stejně tak nemožné je i 

zjistit identitu vlastníků těchto bank. „Daňový ráj je tedy země skýtající investorům 

důvěrnost a umožňující jim hromadění bohatství, aniž by byli podrobeni těžkému 

daňovému břemeni.“ 22
  

Bankovní a obchodní tajemství bývá často zneužíváno zločineckými organizacemi 

k „praní špinavých peněz“ ze svých nelegálních činností. 

 

1.8.3 Politická a hospodářská stabilita 

 

Politická a hospodářská stabilita je pro volbu daňového ráje velmi podstatným 

kritériem, neboť z dlouhodobého hlediska je požadovaná stabilní země. Všeobecně se 

jako stabilní země považují ty, které jsou „ekonomicky závislé na některé velmoci: 

Monako, Lichtenštejnsko, ostrovy v průplavu La Manche, Bermudy, Andorra, 

Campione d´Italia a Hongkong“. 23
 Samozřejmě se jako politicky a hospodářsky stabilní 

dají označit i hospodářky nezávislé země, jako např.: „Švýcarsko, Lucembursko a 

Nizozemsko“. 24
  

Nedávno zmíněné Bermudy se považují za velmi stabilní zemi, k čemuž bezpochyby 

přispívají velmi dobré vztahy, které jsou udržovány se Spojenými Státy. Naproti tomu 

však Bahamy, nejsou považovány, i přes svoji blízkost ke Spojeným Státům, za stabilní 

zemi. 

Při plánování, který z daňových rájů, podnikatel využije, je tedy velice důležité brát 

v potaz právě hospodářskou a politickou stabilitu země, neboť politická nestabilita 

s sebou může přinést i nebezpečí ztráty právě investovaného kapitálu. 

 

                                                 
22

 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. 1.vyd. Praha: HZ, 1996, s. 17. ISBN 80-860-0907-6. 

23
 Tamtéž, s. 24. 

24
 Tamtéž. 
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1.8.4 Měna a devizová kontrola 
25

 

 

Mnoho daňových rájů má zaveden dvojí systém měnové kontroly, tyto země rozlišují 

mezi rezidenty a nerezidenty a také mezi domácí měnou a devizami. Nerezidenti 

nebývají podrobeni devizovým kontrolám, na rozdíl od rezidentů.  

„Společnost, která je tudíž založena v daňovém ráji a která patří nerezidentům a 

provozuje většinu obchodů mimo území daňového ráje, je všeobecně považována 

z hlediska daňové kontroly za nerezidentskou.“ 26
 Uvedené plyne z toho, že zahraniční 

osoba má možnost vytvořit v společnost se sídlem v daňovém ráji, s tím, že jejím cílem 

je transakce provádět s jinými zeměmi. Takové operace potom nejsou podrobeny 

devizovým kontrolám, v případě že společnost používá k obchodování devizy. Naopak 

v případě, že země nemá stabilní měnu, nemusí být vždy volný převod zisků a kapitálu 

ve volně směnitelných měnách povolován.  V tom případě by tato situace mohla 

omezovat operace či jejich význam s touto zemí. 

Dost často také mívají daňové ráje měnu vázanou na lehce směnitelnou měnu 

s devizami. V karibských daňových rájích je ve velké míře používán americký dolar, 

který je zde i snadno směnitelný. 

 

1.8.5 Rozvinutá infrastruktura 
27

 

 

Přitažlivý daňový ráj by měl mít mnoho komunikačních prostředků, nehledě na to, že by 

měl tyto své služby neustále rozvíjet.  

Dále by měl mít rozvinutou síť infrastruktury, zejména potom leteckou přepravu, neboť 

většina daňových rájů jsou ostrovy a rychlá přeprava právě do daňového ráje anebo 

z něj je pro jeho uživatele velice podstatná. Žádoucí jsou tedy např.: pravidelné letecké 

spoje. Důležitá je však i kvalitní síť dalších spojovacích prostředků, mezi které zajisté 
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patří kvalitní poštovní služby, či telefonní síť, a v neposlední řadě je důležitá i existence 

bankovních a právních struktur, bez kterých by se jistě žádný daňový ráj neobešel. A 

právě tyto prostředky taktéž ovlivňují výběr konkrétního daňového ráje, protože 

zakládat společnost v místě, kam se investor jen těžko dostane nebo je obtížné se 

s daným místem rychle spojit, je téměř nemyslitelné. 

Jako příklad kvalitní infrastruktury by mohly být uvedeny Kajmanské ostrovy, které 

mají velice dobrý telefonní systém. Telefonní čísla Kajmanských ostrovů mohou být 

volána přímo ze Spojených Států či Velké Británie. 

Mnoho karibských zemí, včetně daňových rájů mají úřední jazyk angličtinu a také 

spadají do zhruba stejných časových pásem jako velká americká finanční centra. Tento 

fakt jistě přidává na atraktivnosti tamních daňových rájů. 

 

1.8.6 Důležitost bankovního sektoru 
28

 

 

Důležitější roli než v jiné zemi má důležitost bankovního sektoru právě v daňovém ráji. 

Ve většině zemí, Daňových rájů bývá tendence rozlišovat mezi rezidentem a 

nerezidentem právě v oblasti bankovních operací. Přičemž nerezidentům přináší mnoho 

výhod, např.: nejsou povinni udržovat rezervy, odlišné a to nižší daňové sazby, 

neexistence finančních kontrol, jedná-li se o operace se zahraničím aj..  

Hlavní výhodou je především bankovní tajemství, díky kterému je také daňový ráj 

daňovým rájem. 

„Jedním z prostředků, jak měřit váhu bankovního sektoru v ekonomice, je kalkulace 

poměru mezi devizovými aktivy banky jedné země a jejím zahraničním obchodem. 

V porovnání se zahraničním obchodem jsou devizová depozita v bance daňového ráje 

jednoznačně větší, než je tomu v jiné zemi.“ 29
 

 

                                                 
28

 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. 1.vyd. Praha: HZ, 1996, s. 33. ISBN 80-860-0907-6. 

29
 Tamtéž. 



30 

 

1.8.7 Existence daňových dohod 
30

 

 

Většina daňových rájů neuzavírá daňové dohody s jinými státy, avšak najdou se i 

takové daňové ráje, které tyto dohody mají uzavřené. Z evropských daňových rájů je 

možné uvést Švýcarsko, či spíše Nizozemsko, které patří do skupiny zemí, které 

podepsaly největší počet daňových dohod. Z jiných daňových rájů jsou to např.: 

Nizozemské Antily, které ač mají vysoké daňové zatížení, jsou za daňový ráj 

považovány. 

 

1.9  Společnosti zakládané v daňových rájích 

 

Jedná se v podstatě o typy obchodních společností, které jsou nejčastěji zakládány v 

daňových rájích. Mezi ty nejznámější patří již dříve zmíněné offshore společnosti, 

partneships, trusty, nadace, banky a pojišťovny. Tyto formy podnikání budou blíže 

popsány dále v textu. 

 

1.9.1 Offshore společnosti 

 

Tento typ společnosti bývá nejčastěji zakládaným druhem společnosti právě v daňových 

rájích. Offshore společností se zakládá mnohem více, než jiných forem podnikání a to 

především z důvodu jednoduššího a mnohem rychlejšího procesu založení, dalšími 

podstatnými důvody jsou především i nižší náklady a všestranné použití v oblasti 

daňového plánování.  

Dle Petroviče, je možno rozdělit offshore společnosti do několika málo kategorií, a to 

podle postavení, které vyplívá z právních předpisů jednotlivých offshore finančních 

center upravující vznik a existenci právnických osob. 31
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Těmito kategoriemi jsou: 32
 

· Společnosti, které jsou založeny dle speciálních zákonů, 

· Společnosti založené podle všeobecného zákona o společnostech, 

· Daňově osvobozené společnosti. 

 

Společnosti, které jsou založeny dle speciálních zákonů 
33

 

Ve většině offshore finančních centrech je možné založit společnost, dle lišících se 

zákonů, od těch, které platí pro místní obyvatele a podle kterých obyvatelé své příjmy 

zdaňují. Většinou v takovém centru platí dva různé zákony, jeden, který se týká 

místních obyvatel a místních společností a druhý, který vymezuje založení respektive 

zrušení a fungování offshore společností.  

Společnosti založené dle takovýchto zákonů je možné označit jako mezinárodní 

společnosti. A tyto pobírají mnohé výhody na úkor omezení jejich podnikání na území, 

kde byly založeny. 

 

Společnosti založené podle všeobecného zákona o společnostech 
34

 

Offshore společnosti mhou být též zakládány dle právních předpisů platících pro 

všechny společnosti. Tyto společnosti bývají osvobozené od zdanění, právě díky tomu, 

že nepobírají příjmy, které by pocházely ze země založení společnosti, jsou možné i jiné 

podmínky. Takovéto společnosti se označují jako nerezidentské společnosti. Jedná se 

například o země jako je Irsko, Kajmanské ostrovy, Hongkong, Panama, či ostrov Man 

a jiné.  
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Daňově osvobozené společnosti 35
 

Také tyto společnosti nejsou zakládány podle zvláštního zákona, avšak fakt, že v místě 

založení neplatí daně, není samozřejmostí, či automaticky po splnění daných podmínek, 

nýbrž společnost si o toto privilegium musí zažádat u oprávněného orgánu. 

 

1.9.2 Partnership  

 

„Partnership je společenství dvou či více osob, které spojují své finanční zdroje, 

schopnosti a profesní talent jednotlivých společníků s cílem dosáhnout společnou 

podnikatelskou aktivitou zisku.“ 36
 Tento zisk bývá posléze rozdělen mezi všechny 

společníky dle jejich dohody. Tato forma podnikání bývá pro některé druhy podnikání 

povinná a to především z důvodu osobní odpovědnosti a etiky ke klientovi. Partnership 

je často využíván především v angloamerickém právu. V této oblasti převážně zakládají 

partnership lékaři, advokáti aj.  

Partnership se dělí na dva základní typy a to tzv.: 

· General partnership, 

· Limited partnership. 

 

General partnership 

U tohoto typu všichni společníci stejné postavení, za závazky ručí neomezeně celým 

svým majetkem a podílejí se na řízení a rozhodování o společnosti stejným dílem, 

pokud společenská smlouva nestanoví jinak. 
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Limited partnership 

U tohoto typu ručí nejméně jeden společník neomezeně za závazky společnosti a 

minimálně jeden společník ručí pouze do výše svého vkladu. Společník ručící pouze do 

výše svého vkladu do společnosti není oprávněn jednat za společnost a není oprávněn 

zasahovat do jejího řízení. 

 

Partnership bývá zakládán smlouvou, která je uzavřena minimálně dvěma osobami. 

Tato smlouva nemá žádnou předepsanou formu, tj. může být uzavřena i ústně. Ve Velké 

Británii, kde tato forma podnikání vznikla, může být partnership založen nejméně 

dvěma a maximálně dvaceti osobami, ovšem pro určitá povolání existují výjimky. Se 

založením této formy podnikání nevznikají veliké finanční výlohy. 
37

 

Výhodou této formy podnikání jsou i daňové výhody, především v offshore zemích se 

na partnership vztahuje jen paušální poplatek, který je placen místo daní. Např. ve 

Spojených státech amerických nepodléhají dani z příjmu příjmy společnosti, ale jsou 

daněny až na úrovni jednotlivých společníků, tj. daněny daní z příjmů fyzických osob.38
 

 

1.9.3 Trusty 

 

Další možností podnikání především však v zemích s angloamerickým právním 

systémem je trust. Založení trustu bývá poměrně jednoduché a stejně tak finanční 

náklady na jeho založení nejsou vysoké. Z těchto důvodů patří mezi jednu 

z nejoblíbenějších forem společností zakládaných v offshore centrech.  

„Jedná se o formu mezilidského vztahu, při níž prospěch z majetku, který vlastní jedna 

strana (správce trustu), plyne druhé straně (beneficientovi).“ 39
 Podmíky upravující trust 

stanovuje osoba, jejž poskytla majetek a bývají obsaženy v trustové smlouvě, avšak 
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trust může vzniknout i ústní dohodou. Většina zemí omezuje dobu trvání trustu, ve 

většině případů je maximální doba trvání trustu 80 – 100 let. 
40

 

Výhody využití: 

· Jedná se o výbornou ochranu majetku před nároky třetích osob, 

· Nástroj sloužící k legálnímu snížení daňové povinnosti, především 

trusty, které byly založeny v offshore finančních centrech výrazně 

omezují především dědické a majetkové daně, 

· Trustovou smlouvu si sám sestavuje zakladatel, tzn., určuje si sám 

podmínky, 

· Na rozdíl od trustové společnosti, která podléhá dohledu dané země, 

samotný trust není nějak kontrolován, správce tudíž není povinen 

poskytovat jakékoli informace ohledně majetku trustu, 

· Může dojít ke splynutí funkcí zakladatele a beneficienta, avšak správce 

musí být vždy jiná osoba, není tedy možné, aby se stal správcem 

beneficient. 

 

Je nutné uvést i fakt, že zakladatel trustu jeho založením ztrácí vlastnická práva 

k majetku. V některých zemích a zejména potom v offshore zemích jsou zákony 

mnohem benevolentnější, avšak neuznávají ponechání si určité kontroly nad majetkem. 

Naproti tomu některá offshore centra dovolují vznik trustu, jehož zakladatel je zároveň i 

správcem. 41
 

Pravý trustový vztah je možné vytvořit jen v některých offshore zemích, jedná se 

zejména o evropské země s vazbou na Velkou Británii, jako jsou Gibraltar, Jersey, 

Guernsey nebo ostrov Man. 

Co se týče offshore center v karibské oblasti a Pacifiku, došlo zde k rozšíření chápání 

pojmu trust a trustových zákonů. Mnoho offshore center poskytuje trustům právní 
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subjektivitu, avšak založení je podmíněno registrační povinností. Zároveň však může 

čerpat veškeré výhody, které daňové ráje nabízejí. 42
 

 

1.9.4 Nadace 
43

 

 

„Nadace je právnická osoba s tzv. věcným substrátem, který má charakter právně 

samostatného majetku.“ 44
 Majetek, který nadace vlastní byl do ní vložen jejími 

zakladateli a po celou dobu existence nadace je osamostatněn od jejich vlastního 

majetku. Nadace vzniká registrací u úřadu k tomu určenému. Typickým znakem nadace 

je fakt, že musí být založena pro nekomerční účel, který je předem daný. 

Hlavním dokumentem této právnické osoby jsou stanovy, které bývají, avšak nemusí 

být, doplněny směrnicemi, které stanovy upřesňují. 

Tato forma podnikání nabízí mnohé výhody jako výše zmíněný trust, avšak má mnoho 

rozdílů. 

Rozdíly mezi nadací a trustem: 

· Nadace je právnická osoba, která je vymezena danými zákony, 

· Nadace vzniká registrací u daného úřadu, 

· Doba trvání nadace je neomezena, 

· Nadace je možno založit pouze pro nekomerční účel, tzn., není možné ji 

použít pouze k obchodním účelům, 

· Majetek, který nadace vlastní může spravovat i zakladatel nadace. 

V mnoha zemích bývají nadace pod dohledem vlád nebo daných úřadů, avšak např.: 

v případě Lichtenštejnska, Švýcarska nebo Panamy nemá žádný úřad právo nadace 

kontrolovat, neboť zde vznikla nadace jako jistá obdoba trustu. 
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1.9.5 Banky 
45

 

 

„Offshore banky lze definovat jako společnosti, které jsou založeny tak, aby moly těžit 

ze speciálního daňového režimu, a prostřednictvím licence, kterou v místě své registrace 

– tedy v některém z offshore center – získají, provozují bankovní činnost.“ 46
 Dále 

podle typu licence, kterou obdrží, je možné nabízet služby komukoli, anebo jen určitým 

skupinám, v takových případech hovoříme o licenci neomezené v prvním zmíněném 

případě a o licenci omezené v případě druhém.  

Nejprve došlo k tomu, že mnoho offshore finančních center vytvořilo legislativu, která 

umožnila uvolnit regulaci bankovního podnikání. Nejčastějším případem bylo omezení 

či úplné zrušení zdanění příjmů, pocházejících z poskytování služeb ve finančnictví. 

Tímto krokem došlo k tomu, že většina offshore finančních center namísto daní, vybírá 

paušální poplatek. Tento poplatek bývá v případě bankovního podnikání mnohem vyšší 

než u běžných společností, nýbrž jej doplňují další výhody. „Široká paleta daňově 

uznatelných nákladů, absence povinných minimálních rezerv, nízko položená hranice 

minimální výše základního jmění atd.“ 47
 Z výše uvedeného plyne, že banky podnikající 

v daňových rájích podnikají s mnohem většími riziky, které s sebou přináší i vyšší 

výnosy.  

Banky, které byly založeny v daňových rájích či offshore centrech, je možné rozdělit do 

dvou skupin. První skupinu tvoří banky, respektive pobočky bank zahraničních bank, 

nebo jejich dceřiné společnosti. Hlavní náplní činnosti těchto bank je především 

shromažďování a ukládání finančních prostředků. Druhou skupinu potom tvoří banky, 

které bývají většinou menší a soukromé. Ty bývají převážně zakládány právnickými či 

dokonce fyzickými osobami, a jejich činnost se zaměřuje především na operace týkající 

se jedné obchodní skupiny či jiným specifickým účelům. 48
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1.9.6 Pojišťovny 

 

„Offshore pojišťovnami obvykle rozumíme pojišťovací společnosti podnikající 

v některém z offshore center, jejichž prostředí charakterizuje výrazně nižší regulace 

činnosti, než je běžné ve vyspělých zemích OECD.“ 49
 

Toto však není jediná výhoda, kterou offshore pojišťovny využívají. Především se jedná 

o velmi nízké zdanění příjmů, či pouze paušální poplatek. A právě díky všem těmto 

výhodám mohou tyto offshore pojišťovny pracovat mnohem efektivněji. Ve většině 

případů tyto pojišťovny nabízejí širokou škálu služeb a to od životního pojištění až po 

pojištění průmyslových rizik. 

Z výše uvedeného je možné konstatovat, že činnost těchto pojišťoven je založena na 

faktu, že finanční služby, vzhledem k charakteru, je možno nabízet bez ohledu na 

hranice státu, v němž pojišťovna sídlí. 

Charakteristické znaky, které odlišují offshore pojišťovnictví od podnikání v zemích 

OECD: 

· „Výrazně nižší stupeň regulace činnosti ze strany státu, 

· Potřeba podstatně nižšího kapitálu (řádově ve statisících amerických 

dolarů), 

· Osvobození od daně z příjmu v zemi registrace (v některých offshore 

zemích nedochází k úplnému osvobození, ale sazba daně z příjmu 

vztahující se na činnost pojišťoven dosahuje řádově jednotek procent).“50
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Analytická část 
 

2. Daňové ráje 

 

Tato druhá část diplomové práce, její analytická část, se bude zabývat samotnými 

vybranými daňovými ráji, které zde budou přiblíženy. Konkrétně budou daňové ráje 

rozděleny na evropské daňové ráje, karibské daňové ráje a ostatní. 

 

3.1  Evropské daňové ráje 

 

Mezi evropské daňové ráje řadíme: 

· Gibraltar, 

· Gurnsey, 

· Irsko, 

· Jersey, 

· Kypr, 

· Lichtenštejnsko, 

· Lucembursko, 

· Madeira, 

· Malta, 

· Ostrov Man, 

· Monako, 

· Nizozemsko, 

· Švýcarsko. 

V následujících částí kapitoly se bude práce věnovat vybraným evropským daňovým 

rájům. 
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2.1.1 Gibraltar 

 

Tento nejjižnější cíp západní Evropy nemá pouze mimořádný vojensko-strategický 

význam, ale v posledním desetiletí si vydobyl pozici mezi mezinárodními finančními 

centry, a to především díky zákonům, které upravují vznik a fungování daňově 

zvýhodněných subjektů.  

Gibraltar je britské závislé území, které má však značnou míru autonomie. Oficiálním 

jazykem je angličtina, ale hojně je používaná i španělština. Měna je gibraltarská libra, 

která je fixně vázaná na britskou libru, která je nevolně v oběhu.  

 

Ekonomika 
51

 

Co se týče ekonomiky Gibraltaru, tak s poklesem významu jako strategického 

vojenského postu poklesly výdaje na obranu a rozvíjí se zde cestovní ruch a přístavní 

služby. Značně se zde rozvinul i finanční sektor, který se stal lákadlem i díky množství 

turistů, kteří ročně Gibraltar navštíví. Mohl by se tak stát, díky této skutečnosti, jedním 

ze zásadních prvků ekonomiky a významným zdrojem příjmů.  

Gibraltar není na rozdíl od karibských offshore center daňovým rájem jako takovým, ale 

těší se těchto výhod díky svým liberálním zákonům, které zde umožňují vytvoření 

daňově osvobozené jednotky.  

Obyčejná gibraltarská společnost podléhá dani z celosvětových příjmů sazbou 35%, 

zatímco daňově osvobozené společnosti, které splnily všechny podmínky, platí pouze 

paušální roční poplatek, který se pohybuje kolem 200-300 liber, dle typu společnosti. 

Společnosti nerezidentů jsou dokonce od ročního paušálního poplatku osvobozeny 

úplně. Dále tyto společnosti neodvádějí srážkovou daň z dividend, která je na Gibraltaru 

také 35%.  

  

                                                 
51

 QFINANCE. Gibraltar – Economy. Qfinance.com [online]. [cit. 22. 04. 2013]. Dostupné z: 

http://www.qfinance.com/country-profiles/gibraltar 



40 

 

Sazba daně 

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 10%. Společnosti využívající dominantního 

postavení jsou potom daněni sazbou daně ve výši 20%. 52
 

 

Daňově zvýhodněné subjekty 
53

 

Co se týká společností na Gibraltaru, tak jsou upravovány výnosem o společnostech a 

jeho doplňky, především výnosem The Companies Ordinance.  

Výrazně zvýhodněné společnosti jsou již zmíněné osvobozené a nerezidentní 

společnosti. 

 

Daňově osvobozené společnosti 

Daňově osvobozené společnosti neboli tax exempt companies, jsou jedním 

z nejoblíbenějších typů na Gibralaru. Za hlavní důvod bychom mohli považovat již výše 

zmíněný roční paušální poplatek. K tomu aby společnost tuto výhodu získala, je 

potřeba, vybyla daná společnost založena na Gibraltaru a to v souladu s výnosem o 

společnostech při splnění zákonných podmínek, anebo je možné, aby byla 

zaregistrována jako pobočka zahraniční společnosti podle výnosu o společnostech, 

konkrétně dle IX části. 

Kritéria, jež musí být splněna pro získání statutu daňově osvobozené jednotky: 

· „Užitek z akcií společnosti nesmí mít žádný gibraltarský státní příslušník ani 

osoba s trvalým pobytem na Gibraltaru, společnost zde nesmí vyvíjet obchodní 

činnost mimo obchodování mezi dalšími osvobozenými společnosti, za 
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obchodní činnost se nepovažuje správa registrovaného sídla a zaměstnávání 

personálu, 

· Na Gibraltaru musí být veden seznam akcionářů společnosti, v případě pobočky 

zahraniční společnosti jeho kopie.“ 54
 

  

Nerezidentní společnosti 

„Nerezidentní společnosti lze charakterizovat jako právnické osoby založené na 

Gibraltaru, ale spravované odjinud. Pokud takové společnosti neplyne žádný příjem 

z gibraltarského území a své příjmy dosažené v zahraničí na Gibraltaru neuchovává, 

nepodléhá gibraltarské dani z příjmu a dokonce ani žádné paušální roční dani.“ 55
 

 

Oprávněné společnosti 56
 

Neboli qualifying companies. Tento typ společnosti není osvobozen od daně z příjmu a 

díky nutnosti splnění určitých podmínek, je tento typ společnosti vhodnou volbou pouze 

za jasných podmínek. Častým důvodem bývá možnost sdělit daňovým úřadům v jiné 

zemi, že společnost platí daň ze svého příjmu. 

Založení této společnosti vyžaduje kapitál, který musí být splacen ve výši 1000 liber. A 

stejná suma musí být složena gibraltarské vládě, jako záruka na placení daní. Daňová 

sazba pro tento typ společnosti je závislá na dohodě mezi ministerstvem pro finance a 

společností, a může se pohybovat v rozmezí 2% - 18%. „2% je přitom minimální 

daňová sazba aplikovaná na zisk společnosti, který neplyne na Gibraltar, 18% je 

nejvyšší sazba na zisk společnosti, který přichází na Gibraltar.“ 57
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Holdingové společnosti 58
 

Jedná se o holdingovou rezidentskou společnost, která je povinna platit daň ze svého 

příjmu, sazba je 35%. Pokud však příjem společnosti je tvořen z minimálně 51% 

dividendami dceřiných společností, které jsou zaregistrovány kdekoli na území 

Evropské unie, potom tyto dividendy nejsou zdaněny. Dále nejsou zdaněny ani 

dividendy, které vyplácí gibraltarská společnost mateřské společnosti v jiné zemi 

Evropské unie. Pokud holdingová společnost vyplácí dividendy do nečlenských zemí 

EU, daní se srážkovou daní ve výši 1%.  

Nutnou podmínkou pro existenci tohoto typu společnosti je její účast v jiné společnosti 

z EU, její podíl musí být minimálně 5%, na území Gibraltaru má kancelář a má alespoň 

dva zaměstnance. 

Trusty 
59

 

Trusty je další možnou formou podnikání na Gibraltaru. Obdobně jako u daňově 

osvobozené společnosti je možné po splnění podmínek, aby byl i trust zproštěn daně 

z příjmu. Touto podmínkou je, že společnost musí být založena osobou anebo ve 

prospěch osoby, která není na Gibraltaru rezidentem, dále příjem takové společnosti 

nesmí pocházet z území Gibraltaru a v neposlední řadě je potřeba aby trustová smlouva 

vylučovala jako beneficienty daného trustu gibraltarské rezidenty. Z uvedeného 

vyplývá, že rezidenty tedy mohou být pouze správci takového trustu.  

 

2.1.2 Kypr 

 

V případě Kypru se bude práce zabývat jeho řeckou částí, která je oproti turecké části 

ostrova velmi rozvinutou. Oficiální název je Kyperská republika a má mezinárodně 

uznávanou vládu. 
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Kypr stejně jako Gibraltar nemůžeme označit jako typický daňový ráj. Na rozdíl od 

daňových rájů v karibské oblasti, na Kypru platí pro společnosti určit daňové zatížení.  

Avšak jsou zde offshore společnosti ve velké míře zvýhodněny. Kypr má velice 

rozsáhlou síť smluv o zamezení dvojího zdanění, což jistě tuto zemi dělá ještě 

atraktivnější, dále se může Kypr pyšnit liberální legislativou a širokými fiskálními 

úlevami. Právě tato kombinace výhod dělá z Kypru jedno z nejvíce oblíbených offshore 

center. 

Oficiální měna je euro, před rokem 2008 to byla Kyperská libra, a pro Kypr byla 

charakteristická její stabilita. 

 

Ekonomika 
60

 

Kyperské hospodářství není velké, za to však je prosperující, za hlavní zdroj příjmu 

kyperské ekonomiky můžeme jednoznačně určit služby, konkrétně potom cestovní ruch, 

který je zde velice rozvinutý. Kypr patří mezi nejrozvinutější země světa, co se týká 

oblasti telekomunikací. 

Začátky Kypru, coby offshore finančního centra, se datují do poloviny let 70. Veliký 

podíl na tom jistě měla poměrně liberální legislativa. 

Některé výhody, které Kypr nabízí: 

· Sazba daně z příjmu právnických osob je na Kypru 20%, 

· „Na každou kyperskou společnost, ať s offshore statutem či nikoli, se 

vztahují ustanovení kyperských smluv o zamezení dvojího zdanění (s 

výjimkou Kanady a USA)“ 61
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Především je zde vysoká diskrétnost, která je spojena již s registrací a další činnosti 

offshore společnosti. Údaje o investorech jsou tedy velice chráněny. Pokud by skutečný 

vlastník offshore společnosti chtěl zůstat v anonymitě úplně, existuje zde možnost 

založení takové entity pouze prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Údaje však 

musí být sděleny kyperské centrální bance, která ovšem údaje uchovává v naprosté 

tajnosti.  

Kypr je také dobrou volbou v případě daňového plánování, neboť má velice širokou síť 

již výše zmíněných smluv o zamezení dvojího zdanění a která se dále neustále rozšiřuje. 

Tohoto se dá dobře využívat v případě obchodování mezi dvěma zeměmi, které mají 

uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Kyprem, ale už ne vzájemně mezi 

sebou. Ovšem je potřeba dále zmínit fakt, že kromě Kanady a USA, které mají smlouvu 

o zamezení dvojího zdanění s Kyprem, ale neplatí pro offshore společnosti, tak existují i 

smlouvy Kypru s Dánskem, Německem, Francií, Švédskem a Spojeným královstvím, 

které offshore společnosti mohou využívat, ale neplatí pro ně snížené sazby srážkových 

daní ve smlouvách. 62
  

 

Sazba daně  

V současnosti činí sazba daně z příjmu právnických osob 20%, rok 2014. Ještě 

v loňském roce činila sazba daně 10%, avšak v průběhu krize došlo k několika změnám, 

právě kvůli odvrácení státního krachu. Pro daňové účely byla toto nejvýznamnější 

změna. 

 

Daňově zvýhodněné subjekty 

Na Kypru nevznikla odlišná legislativa, která by obstarávala offshore společnostem 

nevšední zacházení. A tak offshore společnosti musejí každý rok předkládat centrální 
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bance ověřené účetní výkazy, nesmějí mít příjmy z činnosti na Kypru, musí mít 

dostatečně vybavené sídlo společnosti. 63
 

 

Společnosti 

Nejdůležitější právní předpis, který na Kypru upravuje společnosti, je zákon o 

společnostech. Pro založení offshore společnosti je nezbytný souhlas správce rejstříku a 

kyperské centrální banky. Musí se předložit zakladatelská smlouva spolu se stanovami 

společnosti. Dále vybraná právní forma. Společnost musí mít minimálně dva akcionáře, 

tajemníka a zařízené sídlo pro společnost. Nejnižší výše splaceného kapitálu je pro 

offshore společnost bez provozovny 1000 kyperských liber, v případě společnosti, jež 

mají stálou provozovnu 10000 kyperských liber.  

Centrální banka si však může klást i další podmínky, např.: 64
 

· Offshore společnosti musí být ve vlastnictví nerezidenta Kypru a k vlastnictví 

mají povolení dle zákona o devizové kontrole, 

· Offshore společnosti se nemohou zabývat zemědělstvím, průmyslem, 

poskytováním obchodních, finančních, dopravních, poradních aj. služeb na 

území Kypru pro kyperské rezidenty, 

· Činnosti offshore společností musejí být prováděny ze zahraničí, 

· Již zmíněné každoroční předkládání ověřených účetních výkazů. 

 

Partnerships 
65

 

Založení partnership na kypru se děje stejným způsobem jako založení běžné offshore 

společnosti. Centrální banka tedy požaduje registraci a žádost u správce rejstříku. 

Požadovanými informacemi jsou jména a především doba trvání partnership, dále 

předmět podnikání a v neposlední řadě jména a adresy společníků. Pokud by společník 
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neměl trvalé bydliště na Kypru, je požadováno pracovní povolení, které bylo vydáno 

imigračním úřadem. Mohou být požadovány i reference banky. Celková doba tohoto 

procesu zabere zhruba týden. 

Pokud jsou všichni společníci nerezidenty Kypru a jejich činnost se neděje na Kypru, 

potom se na ně nevztahuje daňová povinnost. 

Na Kypru však tato forma podnikání není velice častá a ani oblíbená, především díky 

neomezenému ručení za závazky. 

 

Trusty 
66

 

Trusty na Kypru nepodléhají žádné daňové povinnosti a ani devizové kontrole. 

Právní předpis, který se týká trustů, je totožný jako trustový zákon Spojeného 

království, který platil před rokem 1960. Pozdější jeho změny Kypr nereflektoval. 

Mimo tohoto právního předpisu má Kypr zákon týkající se mezinárodních trustů, 

přijetím tohoto zákona byl cíl učinit Kypr atraktivnější pro zahraniční investory jako 

zemi pro založení offshore trustů. Nejvyšší možná doba trvání takového trustu je 100 

let. Mezinárodní trust, je trust, jehož zakladatel a ani beneficienti nemají na Kypru stálé 

bydliště, ovšem správce je kyperským rezidentem. Takovýto trust nesmí mít v majetku 

nemovitost stojící na kyperském území. 

 

2.1.3 Nizozemsko 

 

Nizozemské království je konstituční monarchií a pravá moc je rozdělena mezi 

parlament, vládu a soudy.  

Nizozemsko je také vhodné zejména pro realizaci mezinárodních finančních transakcí a 

to právě díky velice rozvinuté síti smluv o zamezení dvojího zdanění, stejně tak jako 

tomu bylo v případě Kypru.  
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Ekonomika 
67

 

Ekonomika Nizozemska tří mezi nejvyspělejší ekonomiky světa. Hrubý národní produkt 

je více jak z poloviny tvořen obchodem a finančními službami. Nizozemsko se stalo 

také třetím největším vývozcem zemědělské produkce, a to je v zemědělství 

zaměstnáno, jen asi 4% aktivních obyvatel. Ovšem tato země má vysoký stupeň 

modernizace a dobré přírodní podmínky. 

 

Sazba daně 
68

 
69

 

Sazba daně z příjmu právnických osob je 25%, tato sazba za posledních patnáct let 

klesla z 35% (údaj k roku 2000). Avšak je možno platit i méně, neboť v Nizozemí platí 

malé firmy méně. Společnosti, jež mají zisk do 200 tisíc €, mají sazbu daně z příjmu 

20%. Tato nižší sazba daně se aplikuje na prvních 200 tisíc €, příjmy nad tuto sumu již 

podléhají zmíněné sazbě daně 25%. 

 

Daňově zvýhodněné subjekty 

Hledisek, podle kterých se v Nizozemí určuje, zda je společnost rezidentem, je více, 

ovšem nejdůležitější, je to, odkud je společnost řízena. Tento fakt je velice důležitý, 

neboť rezidentské společnosti platí daň z celosvětových příjmů, zatímco nerezidentské 

společnosti platí daň pouze z příjmů, kterých bylo dosaženo na území Nizozemska, tedy 

nizozemskou pobočkou, nebo zisk, který plyne společnosti z nemovitostí nacházejících 

se též na nizozemském území.   
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Společnosti 70
 

V Nizozemsku se rozlišují dva druhy společností, veřejná (BV, besloten vennootschap) 

a soukromá (NV, naamlooze vennootschap). Hlavním rozdílem těchto společností je 

převoditelnost akcií. BV společnost nemůže vydávat akcie na doručitele.  

Je však možné bez větších problémů přeměnit soukromou společnost na veřejnou a 

veřejnou zase na soukromou, bez větších omezení.  

V Nizozemsku se společnosti bez hledu na typ zakládají skrz notářsky ověřenou 

smlouvu mezi zakladateli. Avšak je potřeba před založením, předložit ministerstvu 

spravedlnosti návrh stanov, ministerstvo potom vydá potvrzení, které dokládá, že proti 

založení společnosti nemá ministerstvo žádné námitky. Dále je třeba doložit obchodní 

jméno, sídlo společnosti, předmět podnikání, výši základního kapitálu, výši nominální 

hodnoty akcií. Tyto potřebné dokumenty by dále měly obsahovat prohlášení, že do 

jednoho roku od založení společnosti nebude změněno přímé či nepřímé vlastnictví 

společnosti a také, že během tohoto jednoho roku nebudou jmenování další jednatelé. 

Další požadavky na založení společnosti se odlišují od právního statutu a skutečnosti, 

zda se jedná o rezidenty či nerezidenty Nizozemska.  

· „Fyzická osoba holandské státní příslušnosti nebo s trvalým bydlištěm 

v Nizozemsku: předložení vyplněného dotazníku ministerstva spravedlnosti, 

· Nerezidentní fyzická osoba: uvedení jména, místa a data narození, státní 

příslušnosti a adresy, současně s předložením reference některé banky, 

· Nizozemská společnost: předložení vyplněného dotazníku ministerstva 

spravedlnosti, aktuálních účetních výkazů a výpisu z obchodního rejstříku, 

· Zahraniční společnost: uvedení obchodního jména, sídla, předložení stanov, 

osvědčení o dobré pověsti a aktuální účetní výkazy.“ 71
 

I přes všechny tyto výše uvedené skutečnosti, které by se mohly na první pohled zdát 

jako skutečnosti, které odrazují od založení společnosti v Nizozemsku, může právě 
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Nizozemsko přinést mnohé výhody. Mezi ty základní by se daly zařadit výhodná 

poloha, členství v Evropské unii, legislativa obsahující mnoho lákavých prvků, jež jsou 

výhodné pro zahraniční investory. Dalšími výhodami jsou osvobození příjmů 

z kapitálové účasti od daně z příjmu, fiskální jednota a smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění. 
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2.2 Karibské daňové ráje 

 

Mezi karibské daňové ráje řadíme: 

· Anguilla, 

· Antigua a Barbuda, 

· Aruba, 

· Bahamy, 

· Barbados, 

· Belize, 

· Bermudy, 

· Britské Panenské ostrovy, 

· Kajmanské ostrovy, 

· Nizozemské Antily, 

· Panama, 

· Svatý Kryštof a Nevis, 

· Svatý Vincent a Grenadiny, 

· Turks a Caicos. 

V další části práce se budu věnovat vybraným daňovým rájům z této oblasti. 

 

2.2.1 Aruba 

 

Aruba patřila v minulosti k Nizozemským Antilám, ale v roce 1986 se odtrhla a v rámci 

Nizozemského království, získala samostatný status s úplnou vnitřní autonomií. 

Nizozemí zůstalo zodpovědné jen za obranu ostrova a arubské zahraniční záležitosti 

jsou spravovány zástupci jak Nizozemí, tak i Aruby. 

Jedná se o zemi, která je vhodná pro různé mezinárodní transakce, což je dáno nízkým 

zdaněním, a proto je velice využívána především latinskoamerickými investory. 
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Ekonomika 
72

 

Významnou částí arubské ekonomiky je cestovní ruch, offshore sektor a těžba ropy. 

Právě díky těžbě ropy se zde velice rozvinula infrastruktura a díky tomu se mnoho firem 

přemístilo právě na Arubu. 

 

Sazba daně 

Sazba daně z příjmu právnických osob pro rok 2014 činí na Arubě 28%. 

 

Daňově zvýhodněné subjekty 

Společnosti 73
 
74

 

Akciová společnost 

Jedná se o společnost, která je charakteristická omezeným ručením, základní kapitál je 

rozdělen na akcie. Akciová společnost na Arubě musí být založena nejméně dvěma 

zakladateli, přičemž alespoň jeden musí být arubský rezident, podléhá dani z příjmu a 

každý rok předkládá účetní výkazy. V případě že by společnost vlastnila danou licenci, 

je oprávněna podnikat jako offshore banka či pojišťovna. Základní kapitál akciové 

společnosti musí být nejméně 30000 amerických dolarů a z této částky musí být 

nejméně 20% emitováno jako akcie, přičemž společnost nemůže vydat akcie bez 

hlasovacích práv, nebo bez nominální hodnoty. 
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Arubská osvobozená společnost 

Arubská osvobozená společnost neboli Aruba exempt company, označovaná také 

zkratkou AEC, není možné založit např. na Nizozemských Antilách, jak již z názvu 

vyplývá, je typická právě pro Arubu a je vhodná pro různé mezinárodní obchodní 

operace. Tuto společnost je možné založit od roku 1988, kdy byl na Arubě přijat zákon, 

který umožňuje její založení. 

Typickým rysem a především hlavní výhodou tohoto typu společnosti na Arubě je fakt, 

že právě Arubská osvobozená společnost je úplně osvobozena od daňové povinnosti.  

Základní kapitál této společnosti je tvořen akciemi, ale akcionáři společnosti nejsou 

osobně odpovědní za činnost dané společnosti. Společnost musí sídlit na Arubě, stejně 

tak mít svého registračního agenta, kterým může být jen akciová společnost, jež byla 

rovněž založena na Arubě a vlastní příslušnou licenci. K tomuto účelu jsou zde 

založeny speciální firmy.  

 

Partnerships 

V Arubských podmínkách je možné založit oba typy partnership, general partnership a 

stejně tak i limited partnership, avšak na Arubě nemá tato forma samostatnou právní 

subjektivitu. 

Zakládání této formy se děje notářským zápisem a musí být zaregistrován u Obchodní 

komory. Právě díky tomuto kroku dojde k odhalení identity v případě general partners. 

Co se týče limited partners, tak zde zůstává identita zachována. Není zde však povinnost 

určité výše základního kapitálu a partnership zde nemá ani povinnost předkládat účetní 

výkazy. 
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2.2.2 Bermudy 

 

Bermudy by se dali nazvat klasickým karibským daňovým rájem, či offshore centrem. 

Avšak jsou známy i především díky vysoké hospodářské úrovni a velmi vyspělým 

pojišťovnictvím.  

 

Ekonomika 

Stejně tak jako ve většině daňových rájů, zejména potom těch karibských jsou hlavní 

příjmy ekonomiky tvořeny z cestovního ruchu a finančních služeb. Rozvoj právě 

offshore finančního sektoru se zde začal rozvíjet po roce 1968 a to nejen díky 

neexistenci daňové povinnosti, ale i díky zrušení devizové kontroly pro všechny 

nerezidentní společnosti, včetně partnerships.75
 

 

Sazba daně 

Sazba daně z příjmu na rok 2014 je nulová, 0%. 

 

Daňově zvýhodněné subjekty 

Společnosti 

Společnosti zde využívají statutu osvobozených jednotek. Jako největší výhody je 

možné označit již výše zmíněnou nepřítomnost daňové povinnosti a odpuštění devizové 

kontroly. Co se týče již zmíněné daňové povinnosti, tak na Bermudách platí slib 

ministra financí, který zavazuje, že i v případě zavedení přímého zdanění, budou 

offshore společnosti osvobozeny od daní až do roku 2016. 76
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Jako ve většině daňových rájů, tak i na Bermudách platí, že osvobozené společnosti 

nemohou uskutečňovat obchodní činnost na daném území, ani zde vlastnit pozemek či 

nakupovat státní obligace. 

Společnosti musí mít minimálně dva jednatele, kteří musí být rezidenty. 

 

Partnershis 
77

 

Stejně jako i v jiných daňových rájích, i na Bermudách můžeme partnership rozdělit na 

limited partnership a generl partnership. Partnership, které jsou vlastněny nerezidenty 

Bermud, můžeme tedy mluvit o offshore parnership, jsou zde považovány za 

osvobozené společnosti.  

V případě zakládání této formy podnikání na Bermudách je potřeba nejprve sepsat 

žádost o registraci, ta ovšem nemá žádnou předepsanou formu. V žádosti však nesmí 

chybět údaje, jakými jsou např. jména společníků, či zaměření podnikání. Žádosti se 

doplňují o smlouvy, dokládající založení partnership a nezbytná je i adresa sídla takové 

společnosti na Bermudách. 

Co se týče výhod, tak absence daňové povinnosti je již samozřejmostí, partnership 

nejsou podrobeny ani devizové kontrole. K jistým omezením by se dal zařadit zákaz 

vlastnit pozmky na Bermudách, či výkon bankovní činnosti. 

 

Trusty 
78

 

Trusty se na Bermudách řídí zákonem o správcích trustu, který je jistou obdobou 

britského zákona. Délka trustu je zde stanovena na sto let, nebo na dvacet jedna let 

uplynulých od smrti osoby, jež je určena zakladatelskou smlouvou. Daná osoba nemusí 

mít k danému trustu žádný vztah a je možno, aby se jednalo o osobu zatím nenarozenou. 
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2.2.3 Kajmanské ostrovy 

 

Kajmanské ostrovy mají postavení britského závislého území, avšak co se týče státní 

moci na ostrově, májí Kajmanské ostrovy poměrně velkou autonomii. Patří mezi nejvíce 

vážená offshore centra světa, především díky dobrým vztahům soukromého sektoru a 

vlády. Je zde dokonce dosti velká snaha chránit finanční sektor Kajmanských ostrovů 

před přílivem špinavých peněz.  

 

Ekonomika 
79

 

Stejně jako u většiny karibských daňových rájů, tak i na Kajmanských ostrovech se 

významně na tvorbě hrubého domácího produktu podílí cestovní ruch. Na celých 

ostrovech neexistuje devizová kontrola, stejně tak ani daňové zatížení, a to ani daň 

z příjmu. Příjmy státního rozpočtu tvoří převážně dovozní cla. Je zde velice rozvinutá 

diskrétnost, informace mohou být poskytnuty pouze na základě žádosti soudního 

rozhodnutí. Na Kajmanských ostrovech sídlí na pět set bank. 

 

Sazba daně 

Sazba daně z příjmu právnických osob je v roce 2014 na Kajmanských ostrovech 0%. 

 

Daňově zvýhodněné subjekty 

Společnosti 

Registrace a kontrola společností je upravována zákonem o společnostech. Registrace 

společností na kajenských ostrovech probíhá zápisem do rejstříku. Aby mohla být 

společnost do rejstříku zapsaná, musí správci oznámit jméno společnosti a typ 
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společnosti, respektive formu podnikání, dále pak výši základního kapitálu a jména 

jednatelů, v neposlední řadě i adresu sídla společnosti na Kajmanských ostrovech.  

 

Partnerships 

Stejně jako u některých předešlých daňových rájů, tak i v případě Kajmanských ostrovů 

jsou partnerships upravovány speciálním zákonem, který je vydedukován z jeho 

anglické analogie, dále je zde tato problematika upravována soudními rozhodnutími 

týkajících se právě partnership.  

Rozdělení partnership na limited partnership a general partnership je již skoro 

samozřejmostí. K založení je potřebná smlouva o založení. 

 

Trusty 

V případě Kajmanských ostrovů a trustů je situace trochu odlišná od jiných daňových 

rájů, ač zákon týkající se trustů vychází opět z britského zákona. 

Trusty na Kajmanských ostrovech jsou zakládány na sto padesát let, místo obvyklých 

sta let. A je zde možnost založení osvobozeného trustu, který je specifický v tom, že je 

na něj vázána záruka guvernéra, že v případě zavedení přímého zdanění, bude tento 

trust osvobozen na padesát let daňové povinnosti, avšak beneficientem takového 

osvobozeného trustu nesmí být rezident Kajmanských ostrovů. 
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2.3 Ostatní daňové ráje 

 

2.3.1 Mauritius 

 

Na Mauritiu existuje společnost, která se stará o dohled nad offshore podnikáním na 

tomto ostrově, jedná se tzv. Mauritius Offshore Business Activities Authority, 

MOBAA. Tato společnost dohlíží na veškeré dění týkající se offshore společností, 

vyjma offshore bankovnictví, nad kterým má dohled centrální banka. 

 

Ekonomika 

Z hlediska konopky je velice významné zejména zemědělství a cestovní ruch. Další 

významnou oblastí ekonomiky Mauritiu jsou mezinárodní finanční aktivity. 

  

Sazba daně 

Mauritius má sazbu daně z příjmu právnických osob v roce 2014 ve výši 15%. 

 

Daňově zvýhodněné subjekty 

Společnosti 80
 

Společnosti na Mauritiu upravovány zákonem o společnostech, avšak co se týče daňově 

zvýhodněných jednotek, tyto entity jsou upravovány speciálním zákonem o offshore 

podnikatelských aktivitách a zároveň zákonem o mezinárodních společnostech. Je zde 

tedy možné rozlišovat dva typy společností a to právě offshore společnosti a 

mezinárodní společnosti. 
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· Offshore společnosti 

Ač samotný název napovídá něco jiného, v tomto případě se nejedná o klasickou 

offshore společnost, ale jedná se o rezidentní společnost, která rozhodně není 

osvobozena od daně z příjmu. Je zde však možnost využívat smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění, které má Mauritius uzavřen s ostatními zeměmi. Další skutečností 

tohoto typu společnosti je, že nesmí obchodovat na území ostrova, ovšem i přes veškeré 

tyto skutečnosti, je tento typ společnosti hojně využíván pro investování v zahraničí. 

· Mezinárodní společnosti 

 

Na Mauritiu jsou od jakékoli daňové povinnosti, která je vystřídána paušálním 

poplatkem, osvobozeny právě mezinárodní společnosti. Ty však na druhou stranu 

nemohou požívat výhod plynoucích z uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Tento typ společnosti se nemůže zabývat službami v bankovnictví, pojišťovnictví, či 

služeb ohledně trustů. 

 

Trusty 

Trusty zde vycházejí ze zákona o offshore trustech. Je zde možnost založit různé druhy 

trustů, avšak podobně jako v jiných zemích zakladatel trustu musí být nerezidentem a 

naopak správce takového trustu musí být po celou dobu trvání trustu rezidentem 

Mauritiu. Stejně tak v majetku trustu nemůže být majetek, ať už movitý či nemovitý, 

který by se nacházel na území Mauritiu.  

K požívání výhod, které plynou z výše uvedeného zákona, je třeba, aby byl takový trust 

zaevidován u MOBAA.  

Co se týče zdanění, tak to záleží na typu uzavřeného trustu. Nerezidentní trust je 

osvobozen od jakýchkoliv daní, za absence využívání smluv o zamezení dvojího 

zdanění, rezidentní trust podléhá dani z příjmu ve výši 15%. 
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2.3.2 Libérie 

 

Libérie patří k zástupcům Afriky, leží v její západní části a vlastní lodní registr, který 

patří k největším lodním registrům světa. 

Právní systém je zde ovlivněn angloamerickým právem, ale zároveň i právem 

zvykovým, které je odvozeno z nepsaných kmenových zvyků.81
 Oficiálním jazykem 

v Libérii je angličtina (kreolská), kterou ovládá cca. 20% obyvatel, z toho důvodu se 

v Libérii setkáváme s dalšími, zhruba 16 jazyky, které pocházejí od místních etnik.82
 

I po ukončení konfliktu v roce 2003 je stále země velice politicky i sociálně nestabilní a 

časté konflikty zde nejsou výjimkou. 

Liberijská republika je hned po Panamě druhou nejvýznamnější zemí, která propůjčuje 

svoji vlajku cizím lodím.83
 

 

Ekonomika 

Oficiální měnou Liberijské republiky je liberijský dolar, avšak současně používanou 

měnou je i dolar americký, prostřednictvím něhož je uskutečněna i většina transakcí a to 

včetně daní. Liberijský dolar je používán zejména při maloobchodním styku.84
 

Ekonomické ukazatele se pomalu zlepšují, avšak pořád je země závislá na určitých 

exportních komoditách a výjimkou není ani dárcovská pomoc.85
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Hrubý domácí produkt činil v roce 2012 1,3 mld. USD.
86

 

Sazba daně 

Sazba daně v Libérii není pro všechny společnosti jednotná, a záleží na oblasti, v níž 

daná společnost podniká. Avšak obecně se dá říct, že sazba daně z příjmu u právnických 

osob je v Libérii 25%. Pro společnosti podnikající v zemědělství a v obnovitelných 

zdrojích je sazba daně 25% a 15%. Společnosti, jež podnikají v oblasti ropy a těžebního 

průmyslu mají sazbu daně 30% a je zde možnost i přirážkové daně ve výši 20%. 

Pojišťovny v oblasti životního pojištění, podléhají daňové sazbě ve výši 4% z hrubých 

příjmů.87
 

 

Daňově zvýhodněné subjekty 
88

 

Společnosti 

Právní předpis, jenž upravuje offshore společnosti, se nazývá Associations Law, 

upravuje jak jejich zakládání, tak i jejich existenci. Offshore společností se coby 

nerezidentních společností netýká liberijské zdanění a to v případě, že splní dané 

podmínky, kterými jsou např.:  

· Nejméně 75% akcií by mělo být vlastněno nerezidenty, 

· Společnost, jež není rezidentem a nemající sídlo na území Libérie, musí 

mít ustanoveného registračního agenta, 
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· Příjem musí pocházet ze zahraničí, 

· Atd. 

Nerezidentní společnosti se registrují zprostředkovaně pomocí společnosti Liberian 

International Ship & Corporate Registry. Společnost je zapsána následně, co je přijata 

zakladatelská smlouva, jež je v angličtině a je odsouhlaseno i jméno nové společnosti. 

Již den po podání je zápis potvrzen, většinou e-mailem nebo faxem. 

 

Registrace lodí 89
 

Lodní rejstřík spravuje Liberian International Ship & Corporate Registry, je otevřen již 

od roku 1948. Vlastníkem lodi, jež má být do rejstříku zapsaná musí být vždy liberijský 

rezident, liberijská společnost nebo trust. Zároveň ještě před zařazením do tohoto 

rejstříku musí být loď prohlédnuta a zařazena jednou ze společností, jež je sdružena 

v asociaci IACS. Taktéž musí být loď mladší 20 let, avšak lze udělit výjimku, vzhledem 

k dobrému stavu. 

Nutná dokumentace pro zápis lodi do registru: 

· Písemnou žádost, 

· Důkaz o vlastnictví, 

· Potvrzení o zařazení lodi IACS, 

· Důkaz, o tom, že na lodi není žádná zástava. 

Žádost je adresována ministrovi zahraničních věcí, avšak se zasílá společnosti 

International Registries, Inc., která ovšem sídlí ve Spojených státech, ale je majitelem 

výhradního práva registrovat lodě do lodního rejstříku Libérie a Marshallových ostrovů. 

Jsou-li splněny veškeré požadavky, je následně během jednoho dne vydáno osvědčení o 

registraci, které platí po 1 rok, během něhož je možné požádat o osvědčení trvalé. 
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2.3.3 Seychely 

 

Seychelská republika se dá zařadit ke klasickým offshore zemím karibského typu, avšak 

pro její polohu, na východním pobřeží Afriky, je v této práci zařazena stejně u Petroviče 

v jeho Encyklopedii daňových rájů, mezi ostatní daňové ráje. Seychely mají moderní 

zákony, co se týče offshore podnikání a korespondují se světovými podmínkami. 90
 

Ekonomika 
91

 

Hlavním význam pro seychelskou ekonomiku má cestovní ruch. Tato oblast zajišťuje až 

70% příjmů a poskytuje práci pro cca 30% obyvatel. Cestovní ruch je zde velice vázán 

na politickou situaci a právě z tohoto důvodu je zde veliký zájem tvořit vhodné 

podmínky pro offshore podnikání.  

Zhruba 69% obyvatel, je zaměstnáváno v oblasti služeb a v posledních letech byla míra 

nezaměstnanosti pod 2%. 

Oficiální měnou je zde Seychelská rupie, SCR. 

 

Sazba daně 

Sazba daně činí v roce 2014 pro právnické osoby 33%, tato sazba daně však platí pro 

příjmy ze zdrojů na Seychelách. V případě např. holdingu, který na Seychelách 

nepodniká a má příjmy např. z dividend, se tyto příjmy nějak nedaní. 
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Daňově zvýhodněné subjekty 
92

 

Společnosti 

Na Seychelách platí zákon o mezinárodních společnostech, tzv. International Business 

companies Act, jež byl vydán v roce 1994, následně několikrát novelizován, naposledy 

v roce 2008.  

Společnost, která by chtěla požívat výhody daňového ráje právě na území Seychelské 

republiky, musí dle platného zákona splňovat určité podmínky.  

Těmito podmínkami jsou např.: 

· Společnost nesmí obchodovat na území ostrovů, 

· Nesmí zde vlastnit nemovitý majetek, 

· Nesmí vykonávat pojišťovací činnost,  

· Nesmí poskytovat sídlo jiným společnostem. 

· Aj. 

Naproti tomu společnost může vlastnit loď, či jiné plavidlo, které je registrované, dle 

daného zákona. A za obchodování na území Seychelské republiky se nepovažuje 

využívání služeb banky, či komunikace se správci trustu, aj. 

Založení mezinárodní společnosti je zde poměrně snadné a postačí k tomu zakladatelská 

smlouva a na základě zaplacení poplatku je vydáno osvědčení. Společenská smlouva 

musí obsahovat: 

· Jméno a adresa registračního agenta společnosti, 

· Stanovy společnosti, je možné je doložit následně, nejpozději však do 30 dnů, 

· Předmět podnikání, 

· Výše základního kapitálu, 

· Údaje týkající se akcií, 

· Prohlášení, že se společnost nebude věnovat bankovní činnosti, pojišťovací 

činnosti a ani činností, která by se týkala spravování trustů. 
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Správně založené společnosti, se následně netýká žádná daň z příjmu, společnost 

nepodléhá devizové kontrole a dokonce ani nepředkládá účetnictví a daňové přiznání. 

Společnost platí pouze při založení a následně každý rok poplatek 100 USD, který je 

pro společnost stanoven doživotně, tedy v případě jeho zvýšení, se toto navýšení 

společnosti netýká. 

  

Trusty 

Trusty jsou upravovány zákonem o mezinárodních trustech z roku 1994. Aby se na 

daný trust zákon vztahoval, je ovšem třeba, aby trust splňoval určité podmínky. Těmito 

podmínkami jsou např.: 

· Zakladatel trustu nesmí být po dobu trvání trustu rezidentem Seychel, 

· Správce takového trustu musí být rezidentem, 

· Aj. 

Co se týče prvního bodu, týkajícího se zakladatele trustu a jeho rezidentství, je možné, 

aby se zakladatelem trustu stala Seychelská offshore společnost. 

Nový trust vzniká na základě zakladatelské smlouvy, ale může vzniknout i na základě 

jiných dokumentů, jako např.: jiné písemné smlouvy, poslední vůle, či ústního 

prohlášení. Po jmenování správce trustu, daný správce předkládá dokumenty, že 

zakladatel není Seychelským rezidentem, v majetku není nemovitost nacházející se na 

území Seychelské republiky. Na základě těchto předložených prohlášení, lze trust 

posuzovat jako trust mezinárodní. Následně je zaevidováno a novému trustu je 

přiděleno registrační číslo. 

Mezinárodní trust má různé výhody: 

· Maximální doba trvání je 100 let, 

· Nejsou stanovena pravidla na akumulaci příjmů, 

· Je zde možnost zvolit si právo, kterým se mezinárodní trust bude řídit a to 

výslovně určit ve smlouvě, 
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· Dokumenty, které se úřadům předkládají, nemusí obsahovat jméno zakladatele 

trustu, 

· Záruka zákazu zveřejňování informací týkajících se daného subjektu, tzn. jak 

společností, tak i trustů. 
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2.4 Porovnání daňových sazeb 

 

V následující tabulce je možné vidět porovnání sazeb daně z příjmů právnických osob 

ve vybraných daňových rájích, jež byly výše zmíněny v porovnání se sazbou daně 

z příjmů právnických osob dle české legislativy. 

 

Tabulka 1: Porovnání daňových sazeb pro právnické osoby ve vybraných 

daňových rájích 
93

 

  Daň z příjmu PO % 

Karibské daňové ráje 

Aruba 28 

Bermudy 0 

Kajmanské ostrovy 0 

Evropské daňové ráje 

Gibraltar   

Kypr 20 

Nizozemí 20;25 

Ostatní daňové ráje 

Libérie 25 

Mauritius 15 

Seychely 33 

    

Česká republika 19 
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Praktická část 

V praktické části této diplomové práce bude řešen modelový příklad zdanění, ve 

vybraných daňových rájích a bude porovnán se zdaněním v České republice. 

3. Modelový příklad 

 

Modelový příklad se bude týkat společnosti, jež je podnikající ve službách. Právě 

služby bývají příznačnou oblastí vhodnou právě pro mezinárodní daňové plánování. 

Nejčastějšími službami bývají z finančního a ekonomického oboru poradenství, týkající 

se právě financí, různé zprostředkovatelské činnosti, obchody s cennými papíry, či 

obchodování s různými druhy zboží na mezinárodní úrovni. 

V modelovém příkladě je nutné počítat i s určitými zjednodušeními, a to právě 

z důvodu, že úkolem tohoto modelového příkladu je ukázat rozdílnou výši zdanění ve 

vybraných daňových rájích a tu porovnat s výši zdanění v České republice. 

Právě z těchto důvodů nebude modelový příklad obsahovat či řešit náklady na založení 

společnosti v daňovém ráji, tyto náklady se samozřejmě liší v jednotlivých daňových 

rájích, stejně tak i časová náročnost na založení společnosti je v různých daňových 

rájích rozdílná. Dále se předpokládá, že veškeré právní záležitosti a podmínky jsou 

v pořádku splněny.  

V příkladě bude ukázáno zdanění společnosti ve 3 vybraných daňových rájích, tzn. 

jeden daňový ráj z každé kategorie analytické části této diplomové práce, jeden karibský 

daňový ráj, jeden evropský daňový ráj a jeden daňový ráj z kategorie ostatních 

daňových rájů, a taktéž bude ukázáno zdanění společnosti v České republice. 
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4.1  Společnost HV   

 

Jak bylo výše zmíněno společnost HV, je společností, jež podniká ve službách. 

Společnost poskytuje svým klientům finanční a ekonomické poradenství. Má jednoho 

jednatele, který je majitelem celé společnosti.  

Společnost HV nemá přímo vlastní zaměstnance, nýbrž spolupracuje se specialisty 

z daných odvětví, kteří pracují na živnostenská oprávnění a se kterými má sjednané 

podmínky v jednotlivých smlouvách. Důvodem proč daná společnost nevyužívá vlastní 

zaměstnance, ale spolupracuje s najatými specialisty, je především oproštění se od 

povinností, jež jsou spojené se zaměstnáváním lidí, především odvody sociálního a 

zdravotního pojištění. Ale také, má k dispozici vždy potřebného odborníka, jež se 

zabývá problematikou, kterou zrovna klient vyžaduje.  

Také je velice důležité, aby společnosti nevznikla např. v České republice stálá 

provozovna. Tento problém je velmi důležité vyřešit, neboť by potom její příjmy 

podléhaly zdanění ve státě, ve kterém by došlo ke vzniku stálé provozovny. Potom by 

výhody plynoucí z nižší sazby daně v daňovém ráji byly ztraceny a nebylo by dosaženo 

cíle minimalizovat daňovou povinnost. 

Vznik stálé provozovny je řešen ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění (SZDZ), 

konkrétně v článku číslo 5. Přičemž v případě poradenských služeb je vznik stálé 

provozovny vázán na časový test. Délka takového časového testu se však může v každé 

smlouvě o zamezení dvojího zdanění lišit. Většina smluv o zamezení dvojího zdanění 

však nemá časový test kratší šesti měsíců. Proto i společnost HV se bude držet takto 

dlouhého období a nebude mít s žádným klientem sjednán kontrakt na dobu delší právě 

šesti měsíců, čímž ji v České republice stálá provozovna nevznikne a její příjmy tak 

nebudou podléhat české dani. 

V modelovém příkladě je taktéž důležité rozlišovat, zda je příjemcem společnost sídlící 

v Evropské unii (EU), nebo je členem evropského hospodářského prostoru (EHP), či je 

sídlící ve třetí zemi. Toto je nutné rozlišovat na základě zákona č. 586/1992 Sb. o 

daních z příjmů (ZDP), neboť společnosti sídlící na území EU či EHP nepodléhají dle 

české legislativy srážkové dani. 
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3.1.1 Společnost HV – Kajmanské ostrovy 

 

Tabulka 2: Zdanění společnosti HV na Kajmanských ostrovech v Kč 94
 

  Kajmanské ostrovy 

příjmy 8 800 000 

srážková daň (§36(1)a)) 15% 

srážková daň celkem 1 320 000 

příjmy po srážkové dani 7 480 000 

    

přijaté příjmy 7 480 000 

výdaje 5 500 000 

příjmy-výdaje 1 980 000 

  

základ daně 1 980 000 

  

daň ve státě rezidence 0% 

daň ve státě rezidence celkem 0 

    

zisk po zdanění 1 980 000 

 

Jak bylo již výše zmíněno, modelový příklad nese určitá zjednodušení, mezi ně patří i 

skutečnost, že příjmy a výdaje společnosti budou odhadnuté, neboť je velice obtížné 

určit výnos na jednoho zákazníka a jejich počet. Příjmy společnosti byly odhadnuty na 
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8 800 000 Kč, stejně tak byly odhadnuty i výdaje společnosti na částku 5 500 000 Kč. 

Tyto odhadnuté výdaje již zahrnují veškeré výdaje společnosti, obsahují tedy odměny 

pro najaté odborníky, a jak bylo výše zmíněno, veškeré výdaje společnosti jsou daňově 

uznatelné.  

Neboť se v tomto případě jedná o nerezidentní společnost České republiky, která ovšem 

nemá sídlo v zemích EU, ale sídlí ve třetí zemi, podléhají její příjmy dle § 36 odst. 1 

písm. a) zákona o dani z příjmu (ZDP) a § 38 d) téhož zákona, srážkové dani ve výši 

15%.  

Dále se tedy počítá s takto poníženými příjmy, od kterých se odečtou již zmíněné 

odhadnuté výdaje, čímž získáme základ daně.  

Sazba daně z příjmu pro právnické osoby je na Kajmanských ostrovech nulová, tzn., že 

celková výše daně z příjmu je 0 Kč. 
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3.1.2  Společnost HV – Nizozemí 

 

Tabulka 3: Zdanění společnosti HV v Nizozemí v Kč 
95

 

  Nizozemí 

příjmy 8 800 000 

srážková daň (§36(1)a)) 0% 

srážková daň celkem 0 

příjmy po srážkové dani 8 800 000 

    

přijaté příjmy 8 800 000 

výdaje 5 500 000 

příjmy-výdaje 3 300 000 

  

základ daně 3 300 000 

  

daň ve státě rezidence 20%, 25% 

daň ve státě rezidence celkem 660 000 

    

zisk po zdanění 2 640 000 

 

I v případě Nizozemí jsou odhadované příjmy ve výši 8 800 000 Kč.  
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Neboť je Nizozemí členem EU, není tedy třetí zemí oproti České republice, nenastává 

v tomto případě situace jako v případě Kajmanských ostrovů a tyto příjmy tedy 

nepodléhají srážkové dani.  

Výdaje jsou opět odhadnuty ve výši 5 500 000 Kč. A stejně jako v předchozím případě 

zahrnují veškeré výdaje. 

Po odečtení příjmů a výdajů získáme základ daně. 

V případě Nizozemí je u sazby daně z příjmů právnických osob více možností, avšak 

nezáleží na výběru společnosti, nýbrž na výši příjmů, podle které společnost spadá do 

dané kategorie. Rozhraním je částka 200 000 eur, příjmy nižší této sumy, podléhají 

sazbě daně z příjmu ve výši 20%. Příjmy vyšší jak 200 000 eur se budou dělit, a to 

způsobem, že příjmy do hodnoty 200 000 eur podléhají sazbě daně ve výši 20%, příjmy, 

jež má společnost nad částku 200 000 eur jsou daněny sazbou ve výši 25%. 

Společnost HV má základ daně ve výši 3 300 000 Kč. Převede- li se tato suma na eura, 

získá se částka 120 000 eur (kurz eura 27,5 Kč.).   

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v tomto případě tedy bude použita sazba daně 20%. 

A výsledná daňová povinnost bude činit 660 000 Kč. 
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3.1.3 Společnost HV – Mauritius 

 

Tabulka 4: Zdanění společnosti HV na Mauritiu v Kč 
96

 

  Mauritius 

příjmy 8 800 000 

srážková daň (§36(1)a)) 15% 

srážková daň celkem 1 320 000 

příjmy po srážkové dani 7 480 000 

    

přijaté příjmy 7 480 000 

výdaje 5 500 000 

příjmy-výdaje 1 980 000 

    

základ daně 1 980 000 

    

daň ve státě rezidence 15% 

daň ve státě rezidence celkem 297 000 

    

zisk po zdanění 1 683 000 

 

Odhadované příjmy jsou ve výši 8 800 000 Kč a odhadované výdaje ve výši 5 500 000 

Kč. Mauritius není stejně jako Kajmanské ostrovy členem EU, ale je pro Českou 

republiku třetí zemí a proto se bude postupovat totožně jako u výše zmíněných 
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Kajmanských ostrovů. Tedy, dle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP a § 38 d) ZDP podléhají tyto 

příjmy srážkové dani ve výši 15%. Tato srážková daň činí stejně jako v předchozím 

případě 1 320 000 Kč. 

Po sražení daně můžeme příjmy ponížit o výdaje společnosti, abychom získaly základ 

daně, který v tomto případě činí 1 980 000 Kč. 

Sazba daně z příjmu právnických osob na Mauritiu činí 15%, tzn., že vypočtená daň ze 

základu daně příslušnou daňovou sazbou činí celkem 297 000 Kč. 
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3.1.4 Společnost HV – Česká republika  

 

Tabulka 5: Zdanění společnosti HV v České republice v Kč 
97

 

  Česká republika 

příjmy 8 800 000 

srážková daň (§36(1)a)) 0% 

srážková daň celkem 0 

příjmy po srážkové dani 8 800 000 

    

přijaté příjmy 8 800 000 

výdaje 5 500 000 

příjmy-výdaje 3 300 000 

    

základ daně 3 300 000 

  

daň ve státě rezidence 19% 

daň ve státě rezidence celkem 627 000 

  

zisk po zdanění 2 673 000 

 

Co se týče české republiky, bude se postupovat obdobně. Odhadované příjmy 

společnosti HV činí 8 800 000 Kč. Odhadované výdaje této společnosti jsou 5 500 000 

Kč.  
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V tomto případě se jedná o společnost se sídlem na území České republiky, nejsou tedy 

žádné důvody pro srážkovou daň, dle již výše zmíněných paragrafů. Z tabulky je tedy 

patrno, že tato daň je nulová. 

Počítá se tedy s celými příjmy, tedy s příjmy ve výši 8 800 000 Kč. I v případě České 

republiky jsou odhadované výdaje 5 500 000 Kč a předpokládá se, že již obsahují 

veškeré výdaje společnosti a současně se předpokládá, že tyto výdaje jsou všechny 

daňově uznatelné a tedy již nebude docházet k žádným úpravám základu daně, 

prostřednictvím položek zvyšujících či snižujících základ daně dle zákona č. 586/1992 

Sb. zákona o dani z příjmů. 

Počítá se tedy se základem daně 3 300 000 Kč. Výše daňové sazby pro právnické osoby 

je v České republice 19%.  

Výsledná daňová povinnost společnosti HV v České republice činí celkem 627 000 Kč. 

 

3.2 Srovnání daňových povinností 

 

V následující tabulce číslo 6 je možné vidět jednotlivé výše daňových povinností a 

jejich porovnání v zemích, v jejichž jurisdikcích byl řešen modelový příklad. Jedná se 

tedy o Česku republiku, Kajmanské ostrovy, Nizozemí a Mauritius. Zde je možné vidět, 

že nevyšší daň by byla odváděna v Nizozemí, kde činí 660 000 Kč, zatímco nejnižší 

daňová povinnost by se týkala Kajmanských ostrovů, kde je výše daně nulová. 

Mauritius má v tomto případě výši daně v částce 297 000 Kč a Česká republika má výši 

daňové povinnosti 627 000 Kč. 
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Tabulka 6: Výše daňové povinnosti v Kč 
98

 

    

Česká 
republika 

Kajmanské 
ostrovy 

Nizozemí Mauritius 

výše daňové 
povinnosti 

  

627 000 0 660 000 297 000 

 

  

Tabulka 7: Úspora na dani oproti České republice v Kč 
99

 

  

Česká 
republika 

Kajmanské 
ostrovy 

Nizozemí Mauritius 

úspora na dani oproti 
České republice 

0 627 000 -33 000 330 000 

  

Další tabulka, číslo 7 již ukazuje úsporu na dani oproti České republice. Při srovnávání 

se vychází z výše daně, týkající se České republiky. A s ní se srovnávají daňové 

povinnosti v dalších zkoumaných zemích. Z toho důvodu je úspora na dani v České 

republice 0 Kč. V tabulce je tedy možné vidět jednotlivé úspory. 

V případě daňového ráje karibského typu, Kajmanských ostrovů je úspora na dani 

oproti České republice 627 000 Kč. Tato úspora se rovná výši daňové povinnosti České 
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republiky, což je dáno faktem, že na Kajmanských ostrovech byla daňová povinnost 

nulová. 

Co se týče Nizozemí, zde je daňová úspora dokonce záporná, -33 000 Kč, neboť daňová 

sazba v Nizozemí je 20% a je tedy vyšší než v případě České republiky. V tomto 

případě tedy nedochází k žádné úspoře, naopak by společnost platila více. 

V případě Mauritiu dochází opět k úspoře a to v celkové částce 330 000 Kč. 

Nevyšší úspora je tedy v případě využití Kajmanských ostrovů, celých 627 000 Kč, a 

v případě Mauritiu taktéž není výše částky, která by byla společnosti ušetřena v případě 

využití tohoto daňového ráje zanedbatelná, jedná se o celých 330 000 Kč. 

 

3.3 Doporučení  

 

Ve výše uvedených odstavcích byly porovnány jednotlivé výše daňových povinností a 

byla také porovnána úspora na dani z příjmu společnosti HV. Porovnávány byly tři 

vybrané daňové ráje z různých oblastí světa. Za karibskou oblast byly porovnávány 

Kajmanské ostrovy, za evropskou oblast Nizozemí a za oblast ostatních daňových rájů 

to byl Mauritius. Každý stát byl porovnáván současně i s Českou republikou. 

Z výsledků je zřejmé, že pro uvedenou společnost HV, jsou nejvhodnějším daňovým 

rájem Kajmanské ostrovy, protože zde byla výše úspory oproti České republice 

nejvyšší. Mauritius je pro danou společnost také velice vhodnou variantou, neboť 

úspora na dani z příjmu pro společnost HV zde představovala 330 000 Kč, což také není 

zanedbatelná částka. Naopak přesunout danou společnost do Nizozemí se nedá 

doporučit. Úspora na dani zde nebyla žádná, částka, která představovala daňovou 

povinnost, dokonce převyšovala o 33 000 Kč sumu, jež by společnost odvedla na dani 

z příjmu, kdyby sídlila v České republice.  

Z výše uvedených výsledků modelového příkladu společnosti HV, je možné vidět, že 

daňové ráje nabízí podnikatelům a jejich společnostem mnohdy značnou úsporu 

finančních prostředků, které je možné ušetřit právě na daních z příjmů. Mnohdy také 
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však úsporu nemusí přinést žádnou, a ba naopak mohou zvýšit náklady společnosti. Je 

tedy velice důležité zvážit výběr vhodného daňového ráje, neboť pro všechny 

společnosti neexistuje stejný výběr. Při výběru vhodného daňového ráje je nezbytné brát 

v úvahu i obor podnikání dané společnosti, neboť pro jiný obor bude vhodnější jiná 

varianta, dále je velice důležité uvědomit si i jaké příjmy společnost převážně má, 

protože existují jiné podmínky pro aktivní příjmy a jiné podmínky pro příjmy pasivní 

(licenční poplatky, dividendy). Právě tak by byl jiný vybraný daňový ráj pro společnost, 

která má z větší části příjmy z dividend, či licenčních poplatků a pro společnost 

požívající příjmy převážně aktivní, jako tomu bylo ve výše zmíněném modelovém 

příkladě. 

Daňové ráje ovšem nabízejí i spoustu jiných výhod, které mohou svým uživatelům 

poskytnout. Může se jednat o různé druhy tajemství, od anonymity vlastníků společnosti 

po tajemství bankovní, dále o absenci povinnosti předkládat účetní výkazy a jiné 

možnosti zmíněné v předchozích částech této práce. 

Je tedy možné konstatovat, že daňové ráje jsou dobrou volbou úspory nákladů pro 

podnikatele a jejich společnosti, zároveň je ovšem třeba zmínit, že výše úspor je 

především závislá na vhodné volbě konkrétního daňového ráje, která není jednoduchou 

volbou, neboť zahrnuje mnoho faktorů, a je na každém podnikateli, které výhody bude 

preferovat. 
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Závěr 

 

Diplomová práce pojednávala o daňových rájích, věnovala se jim jak po stránce 

teoretické, kde řešila definice daňových rájů, jejich charakteristiky i jednotlivé výhody. 

Tak i daňovým rájům samotným. 

Ušetřit na nákladech společnosti bývá jeden z hlavních cílů mnoha podnikatelů. A právě 

daňové ráje bývají volbou mnoha z nich, neboť využití správného daňového ráje může 

společnosti ušetřit nemalé částky. Avšak volba toho pravého ráje nebývá jednoduchá. 

Při výběru daňového ráje je třeba zvážit mnoho faktorů, to zejména z důvodů, že volba 

nesprávného daňového ráje, může společnosti nakonec náklady dokonce zvýšit. Přes 

všechny tyto skutečnosti bývají daňové ráje oblíbenou alternativou jak ušetřit na daňové 

povinnosti pro mnoho podnikatelů. A vzhledem k tomu, že správná volba může 

skutečně ušetřit opravdu značné částky, nejspíše budou daňové ráje hojně využívány i 

do budoucna, neboť přinášejí i mnohé další výhody, o kterých bylo také pojednáváno 

v této diplomové práci. 

Práce byla rozdělena do tří kapitol. Teoretické části, analytické části a části praktické. 

První část diplomové práce, teoretická část, pojednávala o teoretických východiscích 

týkajících se daňových rájů a jejich využití. Byla zaměřena zejména na základní 

charakteristiky, definice a pojmy se kterými je možné se setkat v souvislosti s daňovými 

ráji. 

Druhá část, analytická část diplomové práce se zabývala již samotnými daňovými ráji. 

Daňové ráje byly pro lepší přehlednost rozděleny to tří skupin, dle jejich umístění ve 

světě, evropských daňových rájů, karibských daňových rájů a ostatních daňových rájů. 

Toto rozdělení používá i Petrovič ve své Encyklopedii daňových rájů. Z každé skupiny 

byly vybrány tři daňové ráje, které byly podrobněji rozebrány. Byla jim věnována 

pozornost ohledně možných forem podnikání, daňových sazeb, atd. 

Třetí část, praktická část se věnovala modelovému příkladu zdanění. Modelový příklad 

ukazuje zdanění společnosti, jež dosahuje aktivních příjmů, ve třech různých daňových 
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rájích a pro porovnání i v České republice. Modelový příklad ukazoval, jakých úspor na 

dani je možné dosáhnout v různých jurisdikcích.   

Cílem diplomové práce bylo vytvořit přehled vybraných daňových rájů, včetně jejich 

základní charakteristiky a porovnání. Následně uvést příklad na podnikatelském 

subjektu české republiky. Na výše zmíněných skutečnostech je možné konstatovat, že 

cílů bylo dosaženo.  
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