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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdanění příjmů fyzických osob, kterým 

plynou příjmy z poskytování služeb ze dvou členských států. S ohledem na šíři daného 

tématu se autorka rozhodla se zaměřit na konkrétní segment, kterým jsou rezidenti ČR 

vykonávající samostatně výdělečnou činnost jak v České republice, tak v sousední 

Spolkové republice Německo. V práci jsou postupně popsány a do souvislostí dány re-

levantní prameny unijního, mezinárodního i národního práva, které jsou následně apli-

kovány na konkrétním případě poplatníka. Součástí práce je výpočet jeho daňové po-

vinnosti v obou členských státech a rovněž návrhy optimalizace daňového zatížení po-

platníka. 

Abstract 

This diploma thesis deals with the international taxation of income from supplying ser-

vices in another EU member state than the individual has residency. With regard to 

the scope of the topic the author has decided to focus on particular segment, which is 

Czech tax residents, sole traders, running their business both in the Czech Republic and 

in the Federal Republic of Germany. Relevant sources of EU, international and national 

legislation are described, connected with each other and applied on a specific case of 

an individual tax payer. The thesis also contains calculations of the individual´s tax in 

both member countries as well as suggestions for their tax optimization. 

Klíčová slova 

Mezinárodní zdanění, právo EU, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, osoby samostat-

ně výdělečně činné, stálá provozovna 

Keywords 

International Taxation, EU Law, Double Tax Conventions, Sole Traders, Permanent 

Establishment 



Bibliografická citace 

VILÍMKOVÁ, G. Mezinárodní zdanění příjmů z poskytování služeb v jiném členském 

státě EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015. 144 s. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.. 



Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila autor-

ská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejí-

cích s právem autorským). 

V Brně dne 16. ledna 2015  _______________________ 



Poděkování 

Děkuji vedoucímu své diplomové práce Ing. Mgr. Karlu Brychtovi, PhD., za ochotu, 

trpělivost, za cenné názory a podnětné připomínky při vypracování této diplomové 

práce. Dále bych chtěla poděkovat svým nejbližším za podporu během studia.



 

 
 
 

Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

CÍL PRÁCE ................................................................................................................................................. 13 

METODIKA ................................................................................................................................................ 13 

1  ZÁKLADNÍ POJMY A VÝCHODISKA ........................................................... 14 

1.1  VZTAH MEZI MEZINÁRODNÍM, UNIJNÍM A VNITROSTÁTNÍM PRÁVEM ............................................. 14 

1.2  ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI MEZINÁRODNÍHO ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ .................................................. 15 

1.2.1  Dvojí zdanění ........................................................................................................................ 16 

1.2.2  Daňový rezident a daňový nerezident .................................................................................. 17 

1.2.3  Omezená a neomezená daňová povinnost ............................................................................ 18 

1.2.4  Zákaz diskriminace ............................................................................................................... 18 

2  JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH .............................................................................. 20 

2.1  VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ ...................................................................................................................... 20 

2.2  VOLNÝ POHYB OSOB ....................................................................................................................... 21 

2.2.1  Sekundární právo upravující volný pohyb osob ................................................................... 22 

2.2.2  Přechodné období po rozšíření Evropské unie k 1. květnu 2004 ........................................ 24 

2.3  VOLNÝ POHYB SLUŽEB .................................................................................................................... 25 

2.3.1  Směrnice upravující volný pohyb služeb .............................................................................. 25 

2.4  VOLNÝ POHYB KAPITÁLU ................................................................................................................ 27 

2.4.1  Nařízení upravující volný pohyb plateb v EU ...................................................................... 27 

2.5  SHRNUTÍ KAPITOLY JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU ........................................................................... 28 

3  UNIJNÍ PRÁVO V KONTEXTU MEZINÁRODNÍHO ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ... 

  ................................................................................................................................ 29 

3.1  PROCES SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH ZEMÍ EU ................................................... 29 

3.2  HARMONIZACE PŘÍMÝCH DANÍ V SEKUNDÁRNÍM PRÁVU EU ......................................................... 31 

3.2.1  Počátky harmonizace přímých daní ..................................................................................... 32 

3.2.2  Vybrané směrnice harmonizující přímé zdanění v současnosti ........................................... 33 

3.2.3  Vybraná nařízení v oblasti přímého zdanění ....................................................................... 37 

3.3  EVROPSKÁ UNIE VE VZTAHU KE DVOJÍMU ZDANĚNÍ ....................................................................... 42 

3.4  JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU ............................................................................................... 44 

4  SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ .......................................... 45 



 

 
 
 

4.1  MODELOVÁ SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ OECD ...................................................... 46 

4.1.1  Metody zamezení dvojího zdanění ........................................................................................ 47 

4.1.2  Komentáře k modelové smlouvě OECD ............................................................................... 49 

4.2  EVROPSKÝ MODEL SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ ....................................................... 50 

5  VYBRANÉ PRAMENY PRÁVA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO .. 51 

5.1  OBČANÉ EU A NĚMECKÝ TRH PRÁCE .............................................................................................. 51 

5.2  OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ ....................................................................................... 52 

5.3  DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ..................................................................................................... 54 

5.3.1  Předmět daně z příjmů fyzických osob ................................................................................. 54 

5.3.2  Poplatníci .............................................................................................................................. 55 

5.3.3  Zdanitelný příjem jako základ pro výpočet daně z příjmů ................................................... 56 

5.3.4  Tarif ....................................................................................................................................... 58 

5.3.5  Solidární příplatek ................................................................................................................ 60 

5.3.6  Církevní daň .......................................................................................................................... 60 

5.3.7  Poplatníci s omezenou daňovou povinností ......................................................................... 61 

5.3.8  Daňové přiznání .................................................................................................................... 62 

5.3.9  Zálohy na daň ....................................................................................................................... 62 

6  PRAVIDLA VYPLÝVAJÍCÍ Z VYBRANÉ LEGISLATIVY A JEJICH 

FAKTICKÁ APLIKACE ............................................................................................. 63 

6.1  PRAVIDLA VYPLÝVAJÍCÍ Z UNIJNÍHO PRÁVA ................................................................................... 63 

6.2  PRAVIDLA VYPLÝVAJÍCÍ Z MEZINÁRODNÍHO PRÁVA ...................................................................... 65 

6.2.1  Určení daňové rezidence ...................................................................................................... 65 

6.2.2  Právo státu zdanit příjem ..................................................................................................... 66 

6.2.3  Zamezení dvojího zdanění .................................................................................................... 67 

6.3  PRAVIDLA VYPLÝVAJÍCÍ Z LEGISLATIVY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO .................................. 68 

6.3.1  Příprava na výkon samostatně výdělečné činnosti v SRN ................................................... 68 

6.3.2  Zahájení výkonu samostatně výdělečné činnosti v SRN ...................................................... 69 

7  DAŇOVÁ POVINNOST POPLATNÍKA .......................................................... 72 

7.1  DAŇOVÁ POVINNOST VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO ........................................................... 72 

7.1.1  Průvodní formulář k daňovému přiznání ............................................................................. 73 

7.1.2  Příloha pro příjmy z nezávislé činnosti ................................................................................ 75 

7.1.3  Přehled o příjmech a výdajích .............................................................................................. 77 

7.1.4  Vyrozumění o dani ................................................................................................................ 79 

7.1.5  Výpočet daňové povinnosti v SRN ........................................................................................ 80 

7.2  DAŇOVÁ POVINNOST V ČESKÉ REPUBLICE ..................................................................................... 84 



 

 
 
 

7.3  SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ .................................................................................................................. 85 

7.4  SHRNUTÍ .......................................................................................................................................... 85 

8  NÁVRHY VEDOUCÍ K OPTIMALIZACI DAŇOVÉ POVINNOSTI 

POPLATNÍKA .............................................................................................................. 87 

8.1  OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI POPLATNÍKA S OMEZENOU DAŇOVOU POVINNOSTÍ ............ 87 

8.1.1  Optimalizace prostřednictvím řízení příjmů a výdajů ......................................................... 87 

8.1.2  Zohlednění využívání vozidla pro účely podnikání .............................................................. 88 

8.1.3  Odpisy a rezervy, příspěvky a dary ...................................................................................... 89 

8.2  OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI ZA VYUŽITÍ PRAVIDLA 90 % CELOSVĚTOVÝCH PŘÍJMŮ ...... 90 

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 92 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ......................................................................... 95 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ....................................................................... 105 

SLOVNÍČEK NĚMECKÝCH POJMŮ ................................................................... 106 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................ 108 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................. 109 

SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................... 110 



 Úvod  

 
 

11 
 

Úvod 

S postupující evropskou integrací je čím dále jednodušší a přirozenější cestovat za prací 

do jiných členských států Evropské unie, ať už se jedná o krátkodobou či dlouhodobější 

záležitost. Také je samozřejmě možné pracovat či podnikat ve více zemích najednou. 

Ať už se člověk rozhodne pro jakoukoliv variantu, je potřeba zkoumat, které právní 

předpisy se na něj budou vztahovat, např. co se týče podmínek vykonávání pracovní či 

podnikatelské činnosti, placení daní či sociálního zabezpečení a dalších oblastí. Bohužel 

právě potřeba vyznat se v legislativě nejen dané země, ve které se člověk rozhodne čin-

nost vykonávat, ale také v související legislativě na mezinárodní a unijní úrovni, kterou 

jsou členské státy vázány a která má aplikační přednost před právem národním, předsta-

vuje často překážku, která zájemce o práci v zahraničí odradí. Právě složitost daňové 

legislativy v jednotlivých členských zemích a obtížnost získání dostatečných a relevant-

ních informací identifikovala Evropská unie jako jeden z faktorů omezujících plný roz-

voj mobility pracovníků.1  

Dle autorčina názoru vedle problematiky, jak zdanit zahraniční příjmy, si lidé ne-

zřídka kladou otázku, jaké kroky by vlastně měli podniknout, aby vůbec mohli zahájit 

výdělečné aktivity v zahraničí. Právě na tyto dvě oblasti se autorka ve své diplomové 

práci zaměřuje, a to na konkrétním případě poplatníka podnikajícího v České republice 

jako osoba samostatně výdělečně činná, který se rozhodne rozšířit své podnikání i na 

území Spolkové republiky Německo. 

V úvodu práce jsou nadefinovány základní pojmy, které jsou pro problematiku 

mezinárodního zdanění příjmů stěžejní, a současně jsou vymezeny vztahy mezi právem 

na unijní, mezinárodní a vnitrostátní úrovni. Druhá kapitola se zabývá fenoménem jed-

notného vnitřního trhu a čtyřmi základními svobodami, jež vůbec umožňují být ekono-

                                                 
1 EUROPEAN COMMISSION. Summary report on the responses received to the. Commission´s consula-

tions on double taxation conventions and the internal market: factual examples of double taxation cases 

[online]. January 2011 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_c

onsultation_double_tax_conventions_en.pdf 
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micky aktivní na trhu jiného členského státu. Současně jsou zde popsány směrnice 

a nařízení související se svobodami vnitřního trhu, které blíže upravují podmínky, resp. 

práva a povinnosti občanů Evropské unie a zároveň členských států. Třetí kapitola na-

vazuje sekundárním právem Evropské unie s cílem harmonizovat a koordinovat zdanění 

příjmů a rovněž systém sociálního zabezpečení, který s výkonem jakékoliv výdělečné 

činnosti úzce souvisí, a zmiňuje význam judikatury Soudního dvora Evropské unie. 

Následující část práce se věnuje obecně smlouvám o zamezení dvojího zdanění, je-

jich smyslu a účelu, popisuje strukturu modelových smluv a význam komentářů vyda-

ných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Šestá kapitola se zaměřuje na 

legislativu Spolkové republiky Německo upravující podmínky pro občany Evropské 

unie, kteří zde chtějí zahájit výkon samostatně výdělečné činnosti, a současně se zabývá 

systémem zdanění příjmů fyzických osob v Německu včetně komparace zdanění po-

platníků s neomezenou a omezenou daňovou povinností. 

Na počátku sedmé kapitoly je zaveden poplatník reprezentující české osoby samo-

statně výdělečně činné poskytující služby jak na území České republiky, tak na území 

Německa. Dále jsou prezentovány pravidla vyplývající z pramenů unijního, mezinárod-

ního i německého vnitrostátního práva relevantních pro danou kategorii poplatníků, 

které jsou rozvedeny až do formy návodu, jaké kroky by měl poplatník podniknout před 

a po zahájení provozování nezávislé činnosti ve Spolkové republice Německo. Navazu-

jící kapitola obsahuje povinnosti poplatníka v souvislosti s daňovým přiznáním 

v Německu opět s návodem, jak vyplnit příslušné formuláře, dále výpočet daňové po-

vinnosti z příjmů plynoucích ze zdrojů na území Německa, popis, jakým způsobem bu-

de v rámci daňového přiznání v České republice zamezeno dvojímu zdanění zahranič-

ních příjmů, a v neposlední řadě postup ohledně sociálního zabezpečení.  

V závěru práce autorka předkládá návrhy vedoucí k optimalizaci daňové povinnos-

ti poplatníka. Veškeré formuláře, které jsou v práci zmíněny, jsou součástí přílohy prá-

ce, přičemž formuláře daňového přiznání jsou vyplněny dle údajů uvedených v textu 

práce. 
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Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je popsat vybrané prameny unijního, mezinárodního a vni-

trostátního práva, které jsou relevantní pro oblast mezinárodního zdanění příjmů občanů 

Evropské unie s důrazem na fyzické osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost 

ve dvou různým členských státech. S ohledem na šíři tématu se autorka rozhodla se blí-

že zaměřit na daňové rezidenty České republiky poskytující služby současně na českém 

i německém trhu. Součástí práce je aplikace získaných poznatků na konkrétní kategorii 

poplatníků, jejímž výsledkem je výčet povinností rezidenta ČR vyplývající ze zahájení 

výkonu samostatně výdělečné činnosti ve Spolkové republice Německo, výpočet jeho 

daňové povinnost v obou státech a v neposlední řadě předložení návrhů vedoucích 

k optimalizaci daňové zátěže poplatníka. 

Metodika 

Při zpracování části práce věnující se různým úrovním vybrané legislativy, které mají 

vliv na zdanění příjmů daného poplatníka, a následně části práce zabývající se faktickou 

aplikací pravidel vyplývajících z jednotlivých pramenů legislativy včetně jejich propo-

jení byly využity především analýza a syntéza. Další metodou aplikovanou při zpraco-

vání zejména praktické části práce byla abstrakce, kdy se autorka rozhodla z důvodu 

rozsahu a zaměření práce abstrahovat od některých skutečností, které by samozřejmě ve 

skutečném životě bylo nutno vzít v potaz, a dále metoda konkretizace, která posloužila 

při demonstraci výpočtu daňové povinnosti poplatníka a vyplnění vybraných formulářů 

pro německé i české instituce. Při popisu systému daní z příjmů fyzických osob a další 

vybrané legislativy související s výkonem nezávislé činnosti ve Spolkové republice 

Německo byla rovněž využita metoda komparace, a to především v souvislosti 

s daňovou rezidencí poplatníka a typem nezávislé činnosti, kterou vykonává. 

Autorka čerpala jak z primárních zdrojů zahrnujících vybrané prameny unijního, mezi-

národního, českého a německého vnitrostátního práva v originálním znění, tak ze zdrojů 

sekundárních, zejména českých i cizojazyčných monografií, odborných článků 

a webových portálů. Práce vychází ze stavu platného a účinného k datu 1. ledna 2014, 

pokud není uvedeno jinak. 
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1 Základní pojmy a východiska 

Mezinárodní zdanění příjmů patří mezi velmi komplexní problematiky, jelikož je upra-

veno spoustou právních norem a předpisů na mezinárodní, unijní a národní úrovni. Čas-

to se také stává, že konkrétní aspekt zdanění je na různých úrovních upraven odlišně, 

proto je potřeba znát vazby mezi těmito prvky. V takovém případě hovoříme o aplikační 

přednosti, resp. podmíněné aplikační přednosti, kdy rozdílná úprava aplikačně nadřaze-

né úpravy nezpůsobuje neplatnost podřízené úpravy, ta se v dané situaci pouze neapli-

kuje.2 

1.1 Vztah mezi mezinárodním, unijním a vnitrostátním právem 

Mezinárodní právo je formováno smlouvami, které mezi sebou uzavírají jednotlivé stá-

ty. Pro pojem mezinárodní smlouva neexistuje jednotná definice, nicméně podstata zů-

stává stejná, např. Čepelka a Šturma charakterizují mezinárodní smlouvu jako „výraz 

souhlasné vůle vycházející od subjektů práva vybavených požadovanou způsobilostí 

směřující k vyvolání právních následků podléhajících mezinárodnímu právu.“3,4  

Vztah mezi mezinárodním a vnitrostátním právem v případě České republiky je 

zakotven v Ústavě ČR5, kdy čl. 10 udává: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž 

ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právní 

řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

                                                 
2 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné. Jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, 

zvláště k právu českému. 
3 ČEPELKA, Č. a P. ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné, s. 144 
4 Pro srovnání Malenovský mezinárodní smlouvu definuje jako „ujednání dvou nebo více subjektů mezi-

národního práva, které má z vůle těchto subjektů mezinárodněprávní účinky a řídí se mezinárodním prá-

vem.“ 

MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné. Jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, 

zvláště k právu českému, s. 180 
5 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992, ve znění p. p. (dále v textu jen 

Ústava ČR) 
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smlouva.“ V souvislosti s mezinárodním právem je v Ústavě ČR zařazen ještě čl. 1, 

odst. 2, dle kterého „Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají 

z mezinárodního práva.“6 

Co se týče unijního práva, mluví se o „unijním právním řádu“, v jehož prospěch 

členské státy omezily svá suverénní práva. Česká republika má tuto možnost ukotvenu 

ve čl. 10a, odst. 1 Ústavy ČR, který uvádí, že „mezinárodní smlouvou mohou být někte-

ré pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo insti-

tuci.“7  Jak dále uvádí Široký, unijní právo je založeno na třech základních principech8: 

 supremacy – zásada přednosti unijního práva před vnitrostátním9; 

 subsidiarity – unijní právo by se mělo aplikovat až tehdy, kdy by vnitrostátní prá-

vo bylo neúčinné; 

 direct effect – právo jednotlivce dovolávat se unijního práva, pokud je s ním tu-

zemská úprava v rozporu10. 

Unijní právo je v oblasti mezinárodního zdanění rovněž nadřazeno právu mezinárodní-

mu.11 

1.2 Základní pojmy v oblasti mezinárodního zdanění příjmů 

V rámci této kapitoly budou uvedeny a vysvětleny základní pojmy, které jsou pro oblast 

mezinárodního zdanění příjmů stěžejní. 

                                                 
6 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992, ve znění p. p. 
7 Tamtéž 
8 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 45-47 
9 Viz rozhodnutí Soudního dvora EU v případu „Costa“. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1413036166584&uri=CELEX:61964CJ0006 
10 Viz rozhodnutí Soudního dvora EU v případu „Van Gend en Loos“ Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1413036411824&uri=CELEX:61962CJ0026 
11 ADAMCZYK, L. The Sources of EU Law Relevant for Direct Taxation. In LANG, M., P. PISTONE, 

J. SCHUCH a C. STARINGER. Introduction to European Tax Law: Direct Taxation, p. 15 – 16 
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1.2.1 Dvojí zdanění 

V případě dvojího zdanění se jedná o situaci, kdy je „stejný předmět daně podrobován 

dvojnásobnému či vícenásobnému zdanění stejnou daní nebo daní podobné povahy.“12 

Rozlišujeme zde dva typy dvojího zdanění. Prvním typem je ekonomické dvojí zdanění, 

kdy je jeden předmět daně podroben zdanění u dvou či více subjektů a ke kterému může 

docházet i v rámci vnitrostátního zdanění. Druhým typem je dvojí zdanění právní, ke 

kterému dochází u jednoho a téhož subjektu a se kterým se setkáváme v rámci meziná-

rodního zdanění příjmů. 

O mezinárodním dvojím zdanění mluvíme, když jeden příjem je předmětem daně 

ve dvou různých zemích, resp. dojde ke konfliktu dvou nebo více daňových systémů. 

Brychta člení typy konfliktů následovně:13, 14 

 a residence – residence conflict – rezidence dle daňových zákonů dvou různých 

států v obou státech, oba státy si pak nárokují zdanění celosvětových příjmů; 

 a source – source conflict – dva státy si nárokují zdanění určitého příjmu na zá-

kladě tvrzení, že příjem pochází ze zdroje na jejich území15; 

 a residence – source conflict – jeden stát si nárokuje zdanění příjmu z titulu zdro-

je na jeho území, druhý stát z titulu rezidence, resp. zdanění celosvětových pří-

jmů. 

 

Opatření, jejichž smyslem je zamezit mezinárodnímu dvojímu zdanění, mohou být buď 

jednostranná, dvoustranná, kam typicky řadíme smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

(blíže viz kapitola 4 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, str. 45 a násl.), či vícestran-

ná (např. opatření přijaté mezinárodní organizací ovlivňující všechny její členy). 

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

z příjmů, s. 32 
13 BRYCHTA, K. Mezinárodní daňové systémy. Přednáška. Brno: VUT, 25.09.2013. 
14 Srovnej HOLMES, K. International Tax Policy and Double Tax Treaties: An Introduction to Principles 

and Application, p. 23-24 
15 Pozn.: K tomuto typu dvojího zdanění však dochází jen velmi okrajově. 
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1.2.2 Daňový rezident a daňový nerezident 

Pojem daňový rezident si každý stát pro daňové účely vymezuje samostatně, např. 

pro ČR nalezneme vymezení v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP) 

v příslušných paragrafech zvlášť pro fyzické a právnické osoby. U fyzických osob dle 

§ 2, odst. 2 ZDP platí, že „poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud 

mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.“16, 17, 18  

Pojem daňový rezident je rovněž upraven ve smlouvách o zamezení dvojího zda-

nění, nicméně tato úprava slouží pouze k řešení konfliktů, aby se zamezilo dvojímu re-

zidentství. Jinými slovy pokud rezidentství nevznikne dle tuzemského práva, nemůže 

vzniknout ani na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění.19 

Daňový nerezident je v § 2, odst. 3 ZDP vymezen negativně, tj. pokud nespadá do 

odstavce o daňových rezidentech nebo pokud to o něm stanoví mezinárodní smlouva. 

 

 

                                                 
16 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění p. p. Dostupný z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=586~2F1992&rpp=15#seznam 
17 Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů 

v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává 

každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí 

místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě 

zdržovat. 

Tamtéž, § 2, odst. 4 
18 Pozn.: Samozřejmě může dojít ke změně státu rezidence v průběhu roku. V takovém případě rozlišuje-

me změnu v důsledku změny bydliště a v důsledku změny místa, kde se poplatník obvykle zdržuje. 

K tomu více v pokynu GFŘ D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 

č. 586/1992 Sb., ve znění p. p. 
19 Srovnej SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o da-

ních z příjmů, s. 19 
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1.2.3 Omezená a neomezená daňová povinnost 

Na daňového rezidenta se obecně vztahuje neomezená daňová povinnost, tj. má povin-

nost ve státě rezidence přiznat a zdanit své celosvětové příjmy. Naopak daňový nerezi-

dent má pouze omezenou daňovou povinnost, tj. povinnost zdanit příjmy mající zdroj 

na území daného státu.20 

1.2.4 Zákaz diskriminace 

S vymezením zákazu diskriminace se lze setkat hned na několika úrovních práva. Za 

nejobecněji platné vymezení lze považovat čl. 21 v Listině základních práv Evropské 

unie, který zakazuje „jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě 

pleti, etnickém nebo sociálních původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vy-

znání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti 

k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální 

orientaci.“21 

Vedle toho je diskriminace na základě státní příslušnosti zakázána čl. 18 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (dále také SFEU), který rovněž opravňuje Evropský parla-

ment a Radu přijímat předpisy zakazující takovou diskriminaci. Na tomto základě pak 

často staví svá rozhodnutí Soudní dvůr Evropské unie (viz kapitola 3.4 Judikatura 

Soudního dvora EU, str. 44).22 

 

 

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

z příjmů, s. 13-14 
21 Listina základních práv Evropské unie. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:CS:PDF 
22 Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění). Dostup-

né z: http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
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V oblasti přímého zdanění pak zákaz diskriminace, resp. znevýhodňování osob 

v rámci mezinárodního zdanění na základě jejich státní příslušnosti upravují jednotlivé 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění.23, 24 

                                                 
23 Ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění dle modelu OECD nalezneme příslušné ustanovení pod 

čl. 24. 

Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014. Dostupné z: 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/model-tax-convention-on-income-

and-on-capital-condensed-version-2014_mtc_cond-2014-en#page350 
24 Zákaz diskriminace daný smlouvou o zamezení dvojí zdanění však nesmíme vnímat jako absolutně 

platný bez jakýchkoli dalších podmínek. Naopak je třeba brát v potaz komentář OECD k tomuto článku, 

který uvádí, za jakých okolností se nejedná o diskriminaci, např. pokud se na rezidenta jednoho smluvní-

ho státu vztahuje zákaz diskriminace, resp. zásada rovného zacházení vyplývající z uzavřené smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění s druhým smluvním státem, který má dále uzavřenou smlouvu o zamezení 

dvojí zdanění se třetím státem, kde však neexistuje obdobná smlouva mezi státem rezidence a tímto třetím 

státem, nemá rezident prvního státu nárokovat zacházení ve třetím státě na základě smlouvy mezi druhým 

a třetím státem. 

Jako další příklad, tentokrát z praxe, nám může sloužit omezení pro nerezidenty, pro které je náro-

kování daňových výhod daných zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů podmíněno minimálním 

poměrem příjmů plynoucích ze zdrojů v ČR k jejich příjmům celosvětovým. 



 Jednotný vnitřní trh  

 
 

20 
 

2 Jednotný vnitřní trh 

Vnitřní trh představoval a představuje evropskou vizi a prostředek k posílení konkuren-

ceschopnosti Evropy v globálním měřítku. Bez existence a fungování vnitřního trhu 

bychom nemohli jen tak pobývat na území jiné země, natož tam uskutečňovat jakouko-

liv ekonomickou činnost. 

Myšlenka jednotného vnitřního trhu není nic nového. Již ve čl. 2 Smlouvy o Ev-

ropském hospodářském společenství (dále také EHS) z roku 1957 nalezneme jasně de-

finovaný cíl vytvoření společného trhu25, podpory harmonického rozvoje, růstu a stabi-

lity a užších kontaktů mezi členskými státy.26 

V současnosti je úprava vnitřního trhu zakotvena v primárním právu Evropské unie 

(dále také EU), konkrétně ji nalezneme ve čl. 26 SFEU, kde je vnitřní trh definován 

jako „prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb 

a kapitálu v souladu s ustanovením Smluv“.27, 28 

2.1 Volný pohyb zboží 

Volný pohyb zboží představuje klíčový aspekt vnitřního trhu EU, který několikanásob-

ně rozšiřuje trh, kam mohou dodavatelé dodávat své výrobky a zboží, a zároveň zákaz-

níkům nabízí větší možnost výběru. Na druhou stranu znamená i větší konkurenci. Tato 

                                                 
25 Pozn.: původně používaný pojem společný trh byl nahrazen pojmy vnitřní či jednotný vnitřní trh 
26 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství ze dne 25. března 1957. Dostup-

né z: http://www.euroskop.cz/gallery/2/754-smlouva_o_es.pdf 
27 Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění). Dostup-

né z: http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
28 Kromě čtyř výše uvedených svobod byl v roce 2008 zaveden volný pohyb poznatků jako pátá svoboda. 

Tato svoboda se však v porovnání s předchozími nezaměřuje pouze na odstranění překážek pohybu, ale 

klade si za cíl motivovat mobilitu a sdílení poznatků a podpořit jejich získávání za účelem posílení kon-

kurenceschopnosti Evropy. 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Pátá svoboda vnitřního trhu: volný pohyb poznatků. Euroskop.cz: Věcně 

o Evropě [online]. © 2005-14 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8738/sekce/pata-

svoboda---volny-pohyb-poznatku/ 
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svoboda se vztahuje jak na výrobky pocházející přímo z členských států, tak na výrobky 

pocházející z třetích zemí, které jsou pak ve volném oběhu. 

Volný pohyb zboží je zajištěn zákazem vývozních a dovozních, popř. obdobných 

poplatků, a také kvantitativních omezení mezi členskými státy, přičemž za kvantitativní 

omezení jsou považována jakákoli omezení množství či hodnoty. Zároveň existuje spo-

lečný celní sazebník vůči třetím zemím, který je stanoven Radou na návrh Komise. Cel-

ní unie je druhým stupněm ekonomické integrace, navazuje na zónu volného obchodu 

a po ní přichází společný trh. Většina příjmů z cel směřuje do společného rozpočtu EU. 

Celní unie zahrnuje nejen členské státy, ale navíc i Andorru, Monako, San Marino, Tu-

recko a Vatikán. Současně jsou do bezcelního režimu zapojeny státy Evropského hos-

podářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), ty však nelze ozna-

čit jako členy celní unie z důvodu neuplatňování společného celního sazebníku vůči 

třetím zemím.29 

2.2 Volný pohyb osob 

S Maastrichtskou smlouvou bylo zavedeno občanství EU pro všechny občany členských 

států. Na základě toho je osobám umožněno volně se pohybovat mezi členskými státy 

za účelem ucházení se o pracovní místa, pobývat za účelem výkonu zaměstnání na 

území členských států, popř. za předpokladu splnění určitých podmínek zůstat na území 

členského státu i po skončení zaměstnání. Svoboda pohybu osob zahrnuje též odstranění 

diskriminace mezi pracovníky členských států v oblasti zaměstnávání, odměny za práci 

či jiných pracovních podmínek na základě státní příslušnosti. Jinými slovy by k nim 

mělo být přistupováno stejně jako ke kterémukoliv občanu členské země, ve které je 

pozice otevřena. Tato úprava však neplatí v případě pozic ve veřejné správě.30 

S volným pohybem osob úzce souvisí svoboda usazování, rovněž zakotvená ve 

Smlouvě o fungování EU (čl. 49 – 55). Svoboda usazování stejně jako svoboda zřizová-

ní zastoupení, poboček či dceřiných společností nesmí být nijak omezována. Svoboda 

                                                 
29 ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2 – Jednotný vnitřní trh. 
30 Tamtéž 
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usazování se rovněž vztahuje na samostatně výdělečnou činnost, pokud není v článcích 

o volném pohybu kapitálu stanoveno jinak. Samozřejmě musí být splněny podmínky 

daného členského státu platné pro vlastní státní příslušníky. Svoboda usazování se však 

nevztahuje na činnosti spjaté s výkonem veřejné moci.31 

2.2.1 Sekundární právo upravující volný pohyb osob 

Za účelem odstranění překážek, které by volnost pohybu omezovaly, přijímají Rada 

a Evropský parlament opatření vedoucí k zajištění úzké spolupráce mezi vnitrostátními 

úřady práce, odstranění omezení, která by vedla ke znevýhodnění pracovníků z jiných 

členských států, a zároveň zabezpečí efektivní fungování systému sociálního zabezpe-

čení napříč členskými státy. Krom toho pro usnadnění získání práce v zahraničí byla 

vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, která ve svém aktuálním 

znění upravuje uznávání diplomů a jiných dokladů o kvalifikaci.32 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pra-

covníků uvnitř Unie 

Nařízení č. 492/2011 nahrazuje původní nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném po-

hybu pracovníků uvnitř Společenství. Smyslem nařízení o volném pohybu pracovníků je 

zajistit volnost pohybu v souladu s čl. 45 a 46 SFEU, čehož má být dosaženo mj. od-

straněním jakékoli formy diskriminace mezi pracovníky různých členských států na 

základě státní příslušnosti. Nařízení definuje nediskriminaci jako „uznání stejné před-

nosti pro přístup k zaměstnání pro všechny státní příslušníky členských států, jakou mají 

pracovníci daného státu.“33, 34 

                                                 
31 Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění). Dostup-

né z: http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných 

kvalifikací v aktuálním znění. Dostupná z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:cs:PDF 
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=CS 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a je-

jich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 

států 

Volný pohyb osob se řídí také směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES 

o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat 

na území členských států, jež byla přijata s cílem podpořit občany EU využít jejich prá-

va na svobodný pohyb a pobyt na území členských států.35, 36 

Směrnice rozlišuje tři základní typy pobytu na území jiného členského státu, a to: 

 pobyt po dobu do tří měsíců – při pobytu do tří měsíců je jedinou povinností být 

držitelem platného průkazu totožnosti či cestovního pasu, obdobně je tomu u ro-

dinných příslušníků, kteří nejsou příslušníci některého členského státu, 

s výjimkou toho, že se na ně může vztahovat požadavek krátkodobého víza; 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
34 Rovnost zacházení se netýká pouze přístupu k zaměstnání, ale i k pracovním podmínkám, zejména 

z oblasti odměňování, skončení pracovního poměru apod., dále co se týče sociálních a daňových výhod, 

vzdělání a poradenství pro opětovnou volbu povolání, kolektivních nebo individuálních smluv a členství 

v odborových organizacích. Rovnost zacházení se v neposlední řadě vztahuje rovněž na děti evropského 

pracovníka a jejich přístup ke vzdělání. Nařízení také popisuje mechanismus, pomocí kterého má být 

dosaženo rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v členských zemích. 
35 EVROPSKÝ PARLAMENT. Volný pohyb osob. Evropský parlament [online]. [cit. 2014-10-11]. Do-

stupné z: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.3.html 
36 Rodinným příslušníkem se pro účely této směrnice, jak je uvedeno v čl. 2, rozumí manžel nebo man-

želka, popř. registrovaný partner, což závisí na legislativě hostitelského členského státu, zda zachází 

s registrovaným partnerstvím stejně jako s manželstvím, dále potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 

21 let nebo jsou vyživovanými osobami, a takoví potomci manžela či manželky nebo partnera či partner-

ky, a předci v přímé linii, kteří jsou vyživovanými osobami, a takoví předci manžela či manželky nebo 

partnera či partnerky. 

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of 

citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the 

Member States. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=CS 
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 pobyt po dobu delší než tři měsíce – aby měl občan EU právo na pobyt delší než 

tři měsíce v hostitelské zemi, musí tam buď vykonávat výdělečnou činnost, mít 

dostatečné prostředky a být účastníkem zdravotního pojištění, aby se během po-

bytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského státu, být studentem 

a účastníkem zdravotního pojištění, nebo jako rodinný příslušník doprovázet ob-

čana EU, který splňuje některou z uvedených podmínek;37 

 trvalý pobyt – právo trvalého pobytu vzniká po nepřetržitém pětiletém pobytu 

v hostitelské zemi jak pro občany EU, tak pro rodinné příslušníky, kteří nejsou 

občany žádného členského státu, přičemž za přerušení pobytu se nepovažuje do-

časná nepřítomnost z důvodů vyjmenovaných v čl. 16, odst. 3 směrnice a o právo 

trvalého pobytu lze přijít pouze v případě více než dvouleté nepřítomnosti 

v hostitelském státě.38 

2.2.2 Přechodné období po rozšíření Evropské unie k 1. květnu 2004 

V souvislosti se vstupem deseti nových členů do Evropské unie v roce 2004 mohli stá-

vající členové využít možnosti využít přechodného období jako prostředek ochrany do-

mácího trhu práce. Pokud země uplatňovala přechodné období, mohl občan ČR vstoupit 

na její pracovní trh pouze s příslušným pracovním povolením. Základní přechodné ob-

dobí trvalo dva roky, po jeho uplynutí mohlo být prodlouženo o další 3 roky a následně 

za určitých podmínek o další 2 roky. Nejpozději k 1. 5. 2011 se tedy pro občany nových 

členských států otevřely pracovní trh všech členských zemí. Přechodné období bylo 

možné uplatňovat také recipročně, tzn. pokud jej některý stát uplatňoval vůči ČR, mohla 
                                                 
37 V případě pobytu delšího než tři měsíce mohou však hostitelské státy požadovat splnění registrace 

u příslušných orgánů ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce. K registraci nesmějí státy vyžadovat 

více než průkaz totožnosti či cestovní pas a potvrzení splnění podmínky, na základě které je občan EU 

oprávněn pobývat v dané hostitelské zemi. U registrace rodinných příslušníků, ať jsou sami občany EU 

nebo ne, je potřeba doložit více dokumentů (viz čl. 8 a 9 směrnice). 
38 Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of 

citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the 

Member States. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=CS 
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jej také ČR uplatnit vůči němu. Co se týče Německa, to uvolnilo pracovní trh pro vy-

brané profese od 1. 11. 2007, od začátku roku 2009 bylo možné využít zjednodušeného 

postupu pro získání pracovního povolení pro absolventy VŠ, avšak k úplnému otevření 

jejich pracovního trhu došlo až po uplynutí zmíněné maximální doby 7 let, tedy 

k 1. 5. 2011.39,40 

2.3 Volný pohyb služeb 

Volnost pohybu služeb znamená zákaz jakýchkoli omezení poskytování služeb obča-

nem EU usazeným v jednom členském státě příjemci usazenému v jiném členském stá-

tě. Službami se rozumí výkony poskytované za úplatu, pokud však nejsou upraveny 

ustanovením o jiné svobodě (např. na bankovní služby se vztahuje částečně ustanovení 

o volném pohybu kapitálu), zejména pak služby průmyslové, obchodní, řemeslné 

a v oblasti svobodných povolání.41 

2.3.1 Směrnice upravující volný pohyb služeb 

Především z důvodu podstatného významu služeb pro ekonomiku Evropské unie byla 

pro posílení svobody poskytování služeb přijata směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES, která se zabývá jak poskytovateli a příjemci služeb, tak i kvalitou 

služeb a v neposlední řadě spoluprací mezi členskými státy za účelem zjednodušení 

administrativy. Směrnice pokrývá většinu druhů služeb vyjma těch, které jsou 

                                                 
39 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Přechodné období pro volný pohyb pracovníků. 

Ministerstvo práce o sociálních věcí [online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/1282 
40 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Přechodné období vyplývající z rozšíření EU v roce 2004. Euro-

skop.cz: Věcně o Evropě [online]. © 2005-14 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/617/sekce/prechodne-obdobi-na-volny-pohyb-pracovniku/ 
41 Čl. 56 – 62 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění). Dostup-

né z: http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
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z působnosti směrnice vyloučeny jako např. služby finanční, dopravní či zdravotní.42 

Lze ji označit jako lex generalis43, jelikož pokud jiný předpis EU upravující konkrétněji 

poskytování služeb stanoví jinak, má přednost před touto směrnicí.  

V souvislosti se zjednodušením administrativy směrnice ukládá členským zemím 

povinnost zřídit jednotná kontaktní místa, která umožní poskytovatelům dostát všem 

formalitám, např. podání žádosti o zápis do registru či o příslušná povolení. Zároveň 

jednotná kontaktní místa slouží jako zdroj nejrůznějších informací souvisejících 

s poskytováním služeb, a to jak pro poskytovatele, tak pro příjemce.44 

Členské státy mohou aplikovat povolovací režimy za podmínek stanovených 

v kapitole III směrnice, zároveň jsou povinny vyhodnotit, zda se požadované podmínky 

pro získání povolení neshodují s podmínkami, které musel žadatel splnit již v jiném 

nebo i stejném členském státě. Jakmile žadatel získá povolení na základě splnění pod-

mínek, které nesmí být diskriminační45, je toto povolení platné na celém území daného 

státu i prostřednictvím zastoupení, dceřiných společností, poboček nebo kanceláří, a to 

po neomezenou dobu s výjimkami uvedenými v téže kapitole.46, 47 

                                                 
42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitř-

ním trhu. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=CS 
43 Pozn.: Obecná norma, úprava, která se použije v případě neexistence zvláštní úpravy, tzv. lex specialis 
44 Viz Směrnice 
45 Pozn.: Za nediskriminační podmínky se považuje např. množstevní či územní omezení, povinnost po-

skytovatele mít určitou právní formu, mít určitý minimální počet zaměstnanců apod. (blíže viz čl. 15 

Směrnice). 
46 Viz Směrnice 
47 Kromě režimu trvalého usídlení podniku v jiné členské zemi řeší směrnice i situaci, kdy dochází 

k příhraničnímu poskytování služeb bez zřízení trvalého sídla v zemi příjemce. V tomto případě musí 

členský stát zajistit volný přístup ke službě, pokud daná služba nespadá do výjimek uvedených v čl. 17 

směrnice. Rovněž na příjemce služby se nesmí vztahovat žádná diskriminační omezení, naopak mu musí 

být zajištěn přístup k informacím týkajících se poskytovatele včetně jeho obchodních podmínek, posky-

tovaných záruk, charakteristik a cen jím poskytovaných služeb apod. 
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2.4 Volný pohyb kapitálu 

Zajímavostí u ustanovení o volném pohybu kapitálu je, že se zákaz omezení pohybu 

kapitálu a plateb nevztahuje jen na pohyby mezi členskými státy, ale i na pohyby mezi 

členskými státy a třetími zeměmi. Zákaz omezení volného pohybu kapitálu a plateb 

však nenarušuje právo států na uplatňování opatření v oblasti daní apod.48 

Odstranění překážek volného pohybu kapitálu bylo nutným předpokladem pro fun-

gování ostatních svobod. Jen těžko by si občan jednoho státu pořídil zboží či přijal služ-

bu z jiného členského státu, když by dodavateli či poskytovateli služby nemohl zaplatit, 

nemluvě o tom, kdo by využil svobodu usazování, pokud by si v hostitelské zemi ne-

mohl ani pronajmout byt. Současně svoboda pohybu kapitálu nabývala na významu 

s plánem zavést hospodářskou a měnovou unii. Na druhou stranu panovaly obavy států 

z odlivu kapitálu ze země, a tak k úplnému uvolnění pohybu kapitálu došlo až v roce 

1994. Pozitivním dopadem tohoto kroku bylo, že vedl k harmonizaci nákladů na vnitro-

státní a příhraniční platby v rámci EU. 

2.4.1 Nařízení upravující volný pohyb plateb v EU 

První nařízení upravující tuto oblast bylo vydáno v roce 2001, v současnosti se řídí dle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 260/2012, které si kladlo za cíl zvýšit efektivitu 

plateb v rámci EU (např. v rámci eurozóny by stačil jeden bankovní účet pro všechny 

platby) a snížit náklady, což mělo obecně podpořit obchod a zvýšit konkurenceschop-

nost v EU.49 Původní termín, do kdy měly všechny úhrady a inkasa v eurech probíhat 

pouze formou SEPA plateb50, byl stanoven na 1. 2. 2014.51 Toho se však nepodařilo 

                                                 
48 Čl. 63 – 66 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění). Dostup-

né z: http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
49 EVROPSKÝ PARLAMENT. Volný pohyb kapitálu. Evropský parlament [online]. [cit. 2014-10-11]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.6.html 
50  Single Euro Payments Area 
51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14: března 2012, kterým se stanoví 

technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:0037:CS:PDF 
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dosáhnout, a tak byl termín prodloužen do 1. 8. 2014 s tím, že pro země mimo eurozónu 

platí termín 31. 10. 2016.52 

2.5 Shrnutí kapitoly jednotný vnitřní trh EU 

Zvolený rozsah kapitoly věnující se základním svobodám vnitřního trhu EU reflektuje 

významnost této části unijního práva pro oblast mezinárodního zdanění. Výše uvedené 

svobody v podstatě zakládají možnost fyzickým osobám vykonávat svou činnost 

v zahraničí a zároveň pro to zajišťují dostatečně příznivé podmínky, resp. podmínky, 

aby bylo k dané osobě přistupováno rovnocenně jako k jiným, které jsou občany daného 

členského státu. 

Čtyři základní svobody výše uvedené a s nimi související zákaz diskriminace platí 

bezpodmínečně ve všech situacích, čímž občanům EU garantují nezpochybnitelná prá-

va. Konečně na těchto principech je založeno velké množství rozsudků Soudního dvora 

Evropské unie. Z výše uvedeného pak vyplývá požadavek na členské státy, a to takový, 

že jejich tuzemská legislativa nesmí jakýmkoli způsobem znevýhodňovat občany jiných 

členských zemí a pochopitelně ani v mezinárodních smlouvách53 nesmí být sjednána 

ustanovení, která by narušovala nebo jakkoli zpochybňovala tato práva, což potvrdil 

Soudní dvůr EU svým rozsudkem v případu C-270/83 „Avoir Fiscal“.54 

                                                 
52 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vnitřní trh v červenci 2014. Euroskop.cz: Věcně o Evropě [online]. 

© 2005-14 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/13/24467/clanek/vnitrni-trh-v-

cervenci-2014/ 
53 V kontextu této práce především ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění 
54 LLORCA, S.T. European Union Direct Taxes, p. 30 
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3 Unijní právo v kontextu mezinárodního zdanění 
příjmů 

Zatímco v oblasti daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých daní opravňuje 

čl. 113 Smlouvy o fungování EU55 Radu jednomyslně přijímat ustanovení za účelem 

harmonizace právních předpisů, v oblasti přímých daní obdobně konkrétní článek 

nenajdeme. Lze však vycházet z čl. 115 SFEU, který je více obecný a opravňuje Radu 

přijímat směrnice „o sbližování právních a správních předpisů členských států, které 

mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu“, a právě odlišnosti ve zda-

ňovacích systémech jednotlivých členských států v oblasti přímých daní jsou považová-

ny za bariéry bránící fungování vnitřního trhu.56  

3.1 Proces sbližování právních předpisů členských zemí EU 

Proces sbližování právních předpisů členských zemí může nabývat různých podob, nej-

častěji v této souvislosti hovoříme o harmonizaci nebo koordinaci. 

Daňovou harmonizací rozumíme proces sbližování daňových předpisů jednotli-

vých členských států, který je postaven na principu dodržování společných pravidel 

členskými státy, za účelem posílení fungování jednotného vnitřního trhu. Harmonizace 

se odehrává ve třech fázích, kdy se nejdříve určí druh daně, kterou je třeba harmonizo-

vat, poté proběhne harmonizace základu daně a poslední fází je harmonizace daňové 

sazby.57 Nerudová dělí harmonizaci dle různých úhlů pohledu na58: 

 pozitivní – prostřednictvím legislativních nástrojů Evropské unie, výsledkem jsou 

shodná pravidla ve všech členských státech; 

                                                 
55 Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění). Dostupné z: 

http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
56 NERUDOVÁ, D. Harmonizace přímého zdanění v Evropské unii. Daně a právo v praxi. 2005, č. 6. 

Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d1493v1469-harmonizace-primeho-

zdaneni-v-evropske-unii/ 
57 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 30 – 31 
58 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 16 – 18 
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negativní – vyplývá z rozhodnutí přijatých Soudním dvorem Evropské unie, která 

se však přímo dotýkají pouze konkrétních členských států, na druhou stranu mo-

hou posloužit jako výklad evropského práva; 

 přímá – harmonizace prostřednictvím daňových směrnic; 

nepřímá – harmonizace prostřednictvím jiných oblastí práva než daňového, např. 

prostřednictvím mezinárodních účetních standardů IFRS apod.59; 

 vertikální – napříč různými úrovněmi samosprávy, např. USA; 

horizontální – stejný stupněm samosprávy na území různých teritorií, např. EU; 

 celková – harmonizace daňového systému jako celku; 

dílčí – harmonizace vybraných konkrétních aspektů zdanění. 

 

Daňovou koordinaci lze považovat za širší pojem oproti daňové harmonizaci, neboť dle 

Nerudové lze za koordinaci považovat „jakékoliv přizpůsobení daňového systému jed-

noho státu k druhému“.60 Rozlišujeme dva typy daňové koordinace, a to z hlediska její-

ho vzniku61: 

 smluvní – jak již název napovídá, vyplývá ze smluv uzavřených mezi jednotlivý-

mi státy, typickým příkladem jsou smlouvy o zamezení dvojího zdanění; 

 spontánní – spontánní daňová koordinace vzniká jako důsledek daňové konkuren-

ce, kdy jeden stát reaguje na kroky podniknuté jiným státem v oblasti právních 

předpisů, např. konkrétně v oblasti daňových sazeb. 

 

Široký kromě harmonizace a koordinace zmiňuje ještě daňovou aproximaci jako mezi-

stupeň mezi výše uvedenými. Aproximací v oblasti daní rozumíme „směr daňové spo-

                                                 
59 Pozn.: Někdy bývá označována jako zjevná a skrytá neboli zprostředkovaná. 

ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ A I. VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU 

z pohledu daňové harmonizace, s. 214 – 215 
60 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 19 
61 Tamtéž, s. 19 
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lupráce, kterým nutně nemusí být v konečném cíli sladěnost daňových soustav, ale pou-

ze jejich přiblížení se k sobě navzájem.“ 62 

Obecně se o daňové harmonizaci i koordinaci dá říci, že by měly vést k efektivněj-

šímu fungování vnitřního trhu a zvýšení konkurenceschopnosti subjektů na celoevrop-

ském trhu. Na druhou stranu se objevují názory označující daňovou harmonizaci za ne-

gativní. Její odpůrci argumentují tím, že harmonizace zasahuje do suverenity členských 

států, vede k vyšším daňovým sazbám, jelikož zde není konkurenční tlak na vlády jed-

notlivých členských států, a zpomaluje růst ekonomiky.63 Jako přednosti daňové konku-

rence vyzdvihují působení soutěže na daňové politiky, možnost inspirace států navzá-

jem, přebírání fungujících praktik a v neposlední řadě úsporu ve veřejném rozpočtu.64, 65  

3.2 Harmonizace přímých daní v sekundárním právu EU 

Harmonizační proces na poli přímých daní značně pokulhává ve srovnání s úrovní har-

monizace nepřímých daní. Předně zde hrají významnou roli odlišnosti ve způsobu sta-

novování základu daně z příjmů, formě zdanění, uplatňování odčitatelných položek 

a slev na dani či dokonce ve vymezení samotného předmětu daně. Tyto odlišnosti jsou 

často dány historických vývojem daňové soustavy v dané zemi, zároveň však otázky 

v přímých dáních slouží jako nástroj k ovlivňování voličů a nejen těch. Prostřednictvím 

daňové politiky mají státy možnost přilákat korporace a jejich investice, jelikož mobilita 

kapitálu je obecně považována za vyšší než mobilita práce. Jak je vidět, státy mají různé 

důvody, proč si ponechat oblast přímých daní ve vlastní kompetenci. Celý proces je 

navíc komplikován požadavkem na jednomyslnost všech členů pro přijetí závazného 

opatření.66 

                                                 
62 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 31 
63 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 25 – 33 
64 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 32 
65 Rozebírat blíže pozitivní a negativní aspekty jak daňové harmonizace, tak daňové konkurence není 

smyslem této práce. Pro zájemce blíže viz Široký (2012), Nerudová (2011), Zajíčková a kol. (2012). 
66 Srovnej NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 76 a násl. 
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V rámci harmonizace přímých daní se nejčastěji setkáme se směrnicemi. Ty zava-

zují státy implementovat určitá pravidla do jejich vlastní legislativy, pro což stanoví 

určitou lhůtu.67 Pokud stát nesplní povinnost implementace ve stanovené lhůtě, může 

dojít k tzv. „vertikálnímu přímému účinku směrnice, který opravňuje individuální sub-

jekty dovolat se takové směrnice v soudním řízení.“68 

3.2.1 Počátky harmonizace přímých daní 

Snahy o harmonizaci přímých daní prostřednictvím směrnic se projevovaly již od 70. let 

minulého století, kdy analýza zdanění příjmů fyzických osob v jednotlivých členských 

státech odhalila významné rozdíly, např. daňová sazba se pohybovala v rozmezí 

od 7,2 % v Portugalsku až po 38,3 % v Dánsku. Přestože tenkrát Komise dospěla 

k závěru, že tyto rozdíly nezpůsobují nerovnováhu na trhu práce, jelikož nemotivují 

dostatečně pracovníky přesunout se do jiného členského státu s výjimkou osob žijících 

v pohraničních oblastech,69 rozhodla se v roce 1979 přijít s návrhem směrnice 

(COM/79/0737), která měla harmonizovat předpisy týkající se daně z příjmu 

v návaznosti na volný pohyb pracovníků a dle které se měly příjmy zdaňovat v místě 

bydliště.70 

Směrnice však nebyla přijata a v roce 1993 Komise místo ní vydala doporučení 

94/79/EC obsahující zásady, kterými by se měly členské státy řídit v oblasti zdanění 

příjmů, které zdůvodňuje tvrzením, že zajištění volného pohybu osob je klíčové pro 

                                                 
67 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 48 – 49 
68 ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ A I. VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU 

z pohledu daňové harmonizace, s. 233 

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

z příjmů, s. 12 
69 EUROPEAN PARLIAMENT. Tax Competition in the European Union. European Parliament. 

[online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/econ/105/summary_en.htm# 
70 EVROPSKÝ PARLAMENT. Přímé zdanění: Zdanění fyzických a právnických osob. Evropský parla-

ment [online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.11.2.html 
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zajištění fungování vnitřního trhu a právě vyšší daňové zatížení nerezidentů představuje 

bariéru pro tuto svobodu.71, 72 

3.2.2 Vybrané směrnice harmonizující přímé zdanění v současnosti 

Jedno z možných členění směrnic harmonizujících oblast přímých daní znázorňuje 

schéma v příloze (viz příloha A). Z důvodu zaměření diplomové práce bude pozornost 

věnována pouze směrnicím harmonizujícím přímé zdanění fyzických osob a směrnicím 

upravujícím oblast spolupráce.73 

Směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní 

Směrnice Rady 2011/16/EU je klíčovou směrnicí v oblasti boje proti daňovým únikům. 

Evropská unie odhaduje, že roční výše daňových úniků se pohybuje kolem 1 bilionu 

eur.74 Není tedy divu, že Evropská unie usiluje o efektivní spolupráci mezi členskými 

státy.75 Jak je uvedeno přímo v textu směrnice, jedním z důvodů jejího přijetí bylo „po-
                                                 
71 Commission Recomendation of 21 December 1993 on the taxation of certain items of income received 

by non-residents in a Member State other than that in which they are resident. Dostupné z: http://old.eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:039:0022:0028:EN:PDF 
72 Mezi zásady jmenované v doporučení patří například zásada, že příjmy nerezidenta nesmí být podrobe-

ny vyššímu daňovému zatížení, než jakému by byly podrobeny v případě, že by poplatník, jeho manžel či 

manželka a děti byli rezidenty daného státu, za podmínky že výše těchto příjmů nerezidenta tvoří mini-

málně 75 % jeho celosvětových příjmů. 
73 Směrnice harmonizující zdanění příjmů právnických osob tematicky nespadají do rámce této práce, 

proto jim dále nebude věnována pozornost. Pro zájemce viz např. ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 
74 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Boj EU proti daňovým únikům. Euroskop.cz: Věcně o Evropě [onli-

ne]. © 2005-14 [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9047/22926/clanek/boj-eu-proti-

danovym-unikum-aneb-danove-raje/ 
75 Pro bližší informace o plánovaných aktivitách EU v oblasti boje proti daňovým únikům viz Akční plán 

pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům ze dne 6. prosince 2012, kde Evropská komise 

mimo jiné navrhuje zavedení kódu daňových poplatníků a evropských daňových identifikačních čísel pro 

efektivnější daňovou správu v rámci EU a rovněž plánuje do budoucna rozšířit program FISCALIS i na 

oblast přímých daní. Dostupný z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_cs

.pdf 
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skytnout členským státům pravomoc, aby mohly účinně spolupracovat na mezinárodní 

úrovni na odstranění nepříznivých důsledků rostoucí globalizace pro vnitřní trh.“76, 77 

Směrnice Rady 2011/16/EU nahrazuje směrnici 79/799/EHS, která již nevyhovo-

vala současným podmínkám. Oproti ní nová směrnice klade větší důraz na přímý styk 

mezi příslušnými orgány jednotlivých členských zemí.78 Z hlediska působnosti se směr-

nice vztahuje na všechny typy daní s výjimkou daně z přidané hodnoty, cla a spotřební 

daně a dále sem nespadají povinné příspěvky na sociální zabezpečení.79 

Základní formu spolupráce80 v oblasti daní představuje výměna informací mezi or-

gány jednotlivých členských států. Z hlediska průběhu výměny informací rozlišujeme 

následující formy: 

 výměna informací na žádost, 

 povinná automatická výměna informací, 

 výměna informací z vlastního podnětu. 

 

 

                                                 
76 Směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS. Do-

stupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:FULL:CS:PDF 
77 Promítnutí do české právní úpravy viz zákon č. 164/2013 Sb., ze dne 2. května 2013 o mezinárodní 

spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=80086&nr=164~2F2013&rpp=15#local-content 
78 Každý členský stát má povinnost stanovit ústřední kontaktní orgán, který zajišťuje spolupráci s ostat-

ními orgány jiných členských států. Takovým orgánem za Českou republiku je Ministerstvo financí, resp. 

Generální finanční ředitelství. Za Německou spolkovou republiku je tímto orgánem německé Bundesmi-

nisterium der Finanzen. Seznam kontaktních orgánů byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, 

viz Seznam příslušných orgánů podle čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 2011/16/EU. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0702(01)&qid=1414351655034&from=CS 
79 Viz Směrnice 
80 Dalšími formami spolupráce v oblasti daní upravené touto směrnicí jsou přítomnost v prostorách 

správních úřadů a účast na správních šetřeních, souběžné kontroly, doručení prostřednictvím správních 

orgánů, zpětná vazba, sdílení osvědčených postupů a zkušeností. 
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Směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek 

Směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývají-

cích z daní, poplatků, cel a jiných opatření, jak zní celý její název, má za cíl podpořit 

efektivní fungování jednotného vnitřního trhu.81 Jak je uvedeno přímo ve směrnici, 

„vzájemná pomoc může spočívat v tom, že dožádaný orgán může dožadujícímu orgánu 

poskytnout informace, které tento orgán potřebuje za účelem vymáhání pohledávek 

vzniklých v dožadujícím členském státě, a doručit dlužníkovi veškeré dokumenty, které 

souvisejí s takovými pohledávkami a které pocházejí z dožadujícího členského státu. Na 

žádost dožadujícího orgánu může dožádaný orgán rovněž vymáhat pohledávky vzniklé 

v dožadujícím členském státě nebo přijímat předběžná opatření k zajištění vymáhání 

těchto pohledávek.“82 

Směrnice Rady 2003/48/ES o zdaňování příjmů z úspor plynoucích ve formě úro-

kových plateb 

Cílem této směrnice je umožnit členskému státu zdanění příjmů z úspor ve formě úro-

kových plateb vyplacených v tomto členském státě jejich skutečným vlastníkům83, kteří 

jsou však fyzickými osobami s bydlištěm v jiném členském státě. Úrokovou platbou se 

zde rozumí úroky související s pohledávkami jakéhokoli druhu, dále příjmy z vládních 

cenných papírů, z obligací a dluhopisů a další.84 

                                                 
81 Promítnutí do české právní úpravy viz zákon č. 471/2011 Sb., ze dne 20. prosince 2011 o mezinárodní 

pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=76225&fulltext=471~2F2011&nr=&part=&name

=&rpp=15#local-content 
82 Směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, po-

platků, cel a jiných opatření. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0001:0012:CS:PDF 
83 Za skutečného vlastníka je považována „fyzická osoba, která přijme úrokovou platbu, nebo fyzická 

osoba, v jejíž prospěch je úroková platba připsána,“ pokud neprokáže opak, např. že vystupuje pouze 

jako platební zprostředkovatel. 

Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0048&from=CS 
84 Úplný výčet, co se rozumí úrokovou platbou pro účely této směrnice, je uveden v čl. 6 Směrnice. 
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Směrnice ukládá povinnost platebnímu zprostředkovateli85 zjistit totožnost a byd-

liště skutečného vlastníka. Tyto údaje společně se svým jménem a adresou, číslem účtu 

vlastníka a informacemi ohledně úrokové platby pak platební zprostředkovatelé před-

kládají v elektronické podobě a předepsaném formátu příslušnému orgánu členského 

státu, ve kterém sami sídlí.86 Zmíněný příslušný orgán následně předá obdržené infor-

mace v rámci automatické výměny informací nejméně jednou ročně příslušnému orgánu 

členského státu, ve kterém má skutečný vlastník bydliště.87 

V roce 2014 byla schválena novela této směrnice, která šířeji a přesněji definuje 

pojmy platebního zprostředkovatele a skutečného vlastníka a rovněž v souvislosti 

s bojem proti daňovým únikům rozšiřuje definici úrokových plateb, aby nedocházelo 

k obcházení směrnice.88 Lhůta pro implementaci byla stanovena do 1. ledna 2016 s tím, 

že v účinnost vstoupí od 1. ledna 2007.89 

                                                 
85 Platebním zprostředkovatelem se rozumí „hospodářský subjekt, který provádí nebo připisuje úrokovou 

platbu ve prospěch skutečného vlastníka bez ohledu na to, zda je tento subjekt dlužníkem, z jehož dluhu 

úroky plynou, nebo subjektem, jenž byl dlužníkem nebo skutečným vlastníkem pověřen úrokovou platbu 

provést nebo připsat.“ 

    Tamtéž 
86 V České republice platební zprostředkovatelé podávají hlášení nejpozději do 15. dne třetího měsíce po 

skončení zdaňovacího období svému místně příslušnému správci daně, jak vyplývá z § 38fa ZDP. Viz též 

Pokyn č. D-282 ze dne 18. 5. 2005. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-

pojistne/legislativa-a-metodika/pokyny-d/casove-cleneni/2005/pokyn-d-282-1676 
87 Některým členským státům byl před přechodem na automatickou výměnu informací směrnicí povolen 

po přechodné období režim srážkové daně, kdy byla daň sražena a odvedena platebním zprostředkovate-

lem v členském státě, kde sídlil. Z odvedené srážkové daně pak náleželo 25 % těchto výnosů členskému 

státu vybírajícímu srážkovou daň a zbylých 75 % členskému státu, v němž měl skutečný vlastník bydliště. 
88 Jedná se především o příjmy ze spořících produktů, životního pojištění a investic, které jsou svou pod-

statou velmi blízké úrokovým platbám. 
89 AKONT. Novela Směrnice Rady EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb schválena 

Evropskou komisí. Akonttrust [online]. [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: 

http://www.akont.cz/cz/668.novela-smernice-rady-eu-o-zdaneni-prijmu-z-uspor-v-podobe-urokovych-

plateb-schvalena-evropskou-komisi 
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3.2.3 Vybraná nařízení v oblasti přímého zdanění 

Nařízení, na rozdíl od směrnic uvedených v předchozí kapitole, upravují oblast přímého 

zdanění nepřímo (viz kapitola 3.1 Proces sbližování právních předpisů členských zemí 

EU, str. 29 a násl.), např. prostřednictvím požadavku na rovnost zacházení či pravidel 

koordinace systému sociálního zabezpečení. Za významná nařízení mající vliv na zda-

ňování příjmů považuje autorka následující: 

 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu Evropské společnosti (SE), 

 Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 o statutu Evropské družstevní společnosti 

(SCE),90 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému 

sociálního zabezpečení včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému 

sociálního zabezpečení 

Nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení je založeno na kolizních nor-

mách, jinými slovy udává, v jaké situaci použít který právní řád. Nařízení se vztahuje na 

předpisy upravující např. dávky v nemoci, v mateřství91, v invaliditě, ve stáří, 

v nezaměstnanosti apod.92 Jako většina sekundárního práva v oblasti přímých daní i toto 

nařízení vychází z principu rovnosti zacházení. Mezi další výchozí principy patří:93 

 princip asimilace faktů (neboli princip rovného nakládání s dávkami, příjmy, 

skutečnostmi nebo událostmi) – pod tímto principem se rozumí především „při-

souzení stejných účinků dávkám poskytovaným jiným státem či skutečnostem na-

                                                 
90 První dvě uvedená se sice dotýkají přímých daní, nicméně daní z příjmů právnických osob, tudíž obsa-

hově nespadají do předmětu zájmu této práce a nebudou blíže rozebírána. 
91 Pozn.: včetně rovnocenných otcovských dávek 
92 Pro úplný výčet viz čl. 3, kde je rovněž negativně vymezeno, co nespadá do působnosti Nařízení. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení. 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8190/883_2004.pdf 
93 Čl. 5 – 7 Nařízení 
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stalým v jiném státě tak, jako by byly tyto dávky poskytovány či události nastaly 

na území dotčeného členského státu;“94 

 princip sčítání dob – je-li podmínkou pro nárok na určitý typ sociální dávky spl-

nění minimální doby, zohledňují se všechny doby bez ohledu na to, ve kterém 

členském státě skutečnost relevantní pro nárok na dávku trvala; 

 princip zachování nabytých práv – pokud jednou občanovi EU95 vznikne nárok 

na určitou dávku, nemůže tento nárok zaniknout pouze z důvodu přestěhování do 

jiného členského státu. 

 

Podstata nařízení spočívá v tom, že každá osoba může podléhat právním předpisům 

pouze jednoho členského státu. Obecné pravidlo nařízení stanoví, že zaměstnanec nebo 

osoba samostatně výdělečně činná podléhá právním předpisům členského státu, ve kte-

rém je daná osoba zaměstnaná nebo vykonává svou výdělečnou činnost bez ohledu na 

místo bydliště.96 Vedle tohoto základního pravidla však existuje řada výjimek, např. pro 

státní úředníky (čl. 11, odst. 3, písm. b), pracovníky vyslané zaměstnavatelem do zahra-

ničí (čl. 12, odst. 1), osoby samostatně výdělečné činné, které odejdou vykonávat svou 

činnost do jiného členského státu, kde ale očekávaná doba trvání nepřesahuje 24 měsíců 

(čl. 12, odst. 2), dále pro pracovníky souběžně pracující na území dvou či více člen-

ských států (čl. 13) nebo smluvní zaměstnance Evropských společenství (čl. 15). Čl. 16 

umožňuje členským státům se v zájmu určitých osob nebo skupin osob dohodnout na 

výjimce z aplikace čl. 11 – 15. 

                                                 
94 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci 

Evropské unie. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7997/socialni_zabezpeceni_osob.pdf 
95 Pro zjednodušení autorka v rámci této kapitoly pracuje s pojmem „občan EU“, nicméně považuje za 

vhodné zdůraznit, že Nařízení se vztahuje nejen na občany členských států EU, resp. EHP a Švýcarska, 

ale rovněž na osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, pokud bydlí v členském státě EU a na rodinné 

příslušníky a pozůstalé výše zmíněných osob bez ohledu na jejich státní příslušnost. 

Tamtéž 
96 Čl. 11 Nařízení 
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Pro účely této práce je relevantní především čl. 13 vztahující se na výkon činností 

ve dvou nebo více členských státech. Nařízení v tomto článku pokrývá situace, kdy je 

občan EU zaměstnán ve dvou či více členských státech, vykonává samostatně výděleč-

nou činnost ve dvou či více členských státech, popř. když nastane kombinace dvou 

předchozích nebo když je tato osoba zároveň ještě zaměstnána jako úředník jedním 

členským státem. Jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné je 

v podstatě rozhodující, kde vykonávají podstatnou část své činnosti. Schéma níže (viz 

Obr. 1) popisuje situace, které mohou nastat v případě osoby samostatně výdělečně čin-

né (schéma pro případ zaměstnance viz příloha B). 97, 98 

 

                                                 
97 Podstatnou částí samostatně výdělečné činnosti se zde rozumí kvantitativně podstatná část všech čin-

ností bez ohledu na povahu těchto činností nebo na fakt, zda se jedná o činnosti vykonávané souběžně či 

střídavě. Mezi kritéria, která se povinně musí zohlednit při rozhodování o podstatné části, patří obrat, 

pracovní doba, počet poskytnutých služeb a/nebo příjem. Pokud je u každého z nich splněn minimální 

podíl 25 %, jedná se o podstatnou část. Další kritéria jsou dobrovolná. 

EUROPEAN COMMISSION. Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), 

Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku [online]. Prosinec 2013. [cit. 2014-11-01]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10256&langId=cs 
98 Středem zájmu se u osoby samostatně výdělečně činné posuzuje dle následujících kritérií: 

 Umístění fixních a stálých prostor, ze kterých dotyčná osoba vykonává své činnosti; 

 Obvyklé povahy a trvání vykonávaných činností; 

 Počtu poskytnutých služeb; 

 Záměru dotyčné osoby, který vyplyne ze všech okolností. 

Tamtéž 
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Obr. 1 Sociální pojištění v EU v případě výkonu samostatně výdělečné činnosti ve dvou čí více člen-
ských státech  

Zdroj: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního zabez-
pečení, vlastní zpracování 

 

V případě, kdy je občan EU zaměstnán v jednom členském státě a současně vykonává 

samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě, vztahují se na něj právní předpi-

sy státu, ve kterém je zaměstnán, za předpokladu, že tuto činnost nevykonává ve dvou či 

více státech, pak by se aplikovalo ustanovení platné pro zaměstnance čl. 13, odst. 1.99 

Pokud osoba vykonává činnost ve dvou či více státech, je její povinností o této 

skutečnosti informovat příslušný orgán ve státě svého bydliště. Tento orgán prozatímně 

určí členský stát, jehož právní předpisy se budou vztahovat na danou osobu, a informuje 

o tom všechny příslušné orgány v dotčených zemích. Pokud rozhodnutí není do dvou 

měsíců napadeno, stane se konečným. Existuje-li však dohoda mezi dotčenými člen-

skými státy, lze na jejím základě rovnou definitivně rozhodnout.100, 101 

                                                 
99 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního zabezpeče-

ní. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8190/883_2004.pdf 
100 EUROPEAN COMMISSION. Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii 

(EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku [online]. Prosinec 2013. [cit. 2014-11-

01]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10256&langId=cs 

Osoba samostatně výdělečně činná ve dvou 
či více členských státech… 

…vykonává podstatnou část své činnosti na území členského státu, ve kte-
rém má bydliště 

→ právní předpisy státu, ve kterém má bydliště  
(čl. 13, odst. 2, písm. a) 

…má střed zájmu svých činností v jiném státě, než ve kterém má bydliště 
→ právní předpisy státu, ve kterém má střed zájmu 

(čl. 13, odst. 2, písm. b) 
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Pro uplatňování nároků v rámci systému sociálního zabezpečení existuje řada stan-

dardizovaných formulářů, tzv. přenosných dokumentů, které nahradily evropské formu-

láře. V případě výkonu činnosti ve dvou či více státech je stěžejním formulářem formu-

lář A1, který slouží jako potvrzení o placení příspěvků na sociální zabezpečení v jiném 

členském státě. Tento na žádost formulář vydává úřad sociálního zabezpečení.102 

Nařízení rovněž ukládá povinnost spolupráce včetně výměny informací mezi pří-

slušnými orgány v jednotlivých státech.103 Povinnou výměnu informací má zajistit sys-

tém EESSI,104 prostřednictvím kterého se bude uskutečňovat tok výměna informací, 

vyřizování žádostí a další. Vývoj tohoto systému však doposud nebyl dokončen, a tak 

Správní komise v březnu 2014 rozhodla o prodloužení přechodného období na úplnou 

výměnu informací elektronickou cestou, přičemž žádné konkrétní datum pro prodlouže-

né přechodné období nebylo stanoveno, pouze algoritmus pro jeho výpočet, který se 

odvíjí od data, kdy bude systém EESSI plně „vyvinut, vyzkoušen a uveden do provo-

zu.“105 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
101 Česká republika ani Spolková republika Německo nemají v současnosti uzavřeny žádné dohody tohoto 

typu. Viz přehled za jednotlivé státy dostupný z: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868&intPageId=2285&langId=en 
102 EVROPSKÁ KOMISE. Formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení. Zaměstnanost, soci-

ální věci a sociální začleňování [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_cs.htm 
103 Čl. 76 Nařízení. 
104 Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení 

EVROPSKÁ KOMISE. Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení (EESSI). Zaměstnanost, 

sociální věci a sociální začleňování [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=869&langId=cs 
105 Rozhodnutí č. E4 ze dne 13. března 2014 o přechodném období definovaném v článku 95 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0520(03)&from=SK 
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3.3 Evropská unie ve vztahu ke dvojímu zdanění 

Existence dvojího zdanění a diskriminace představují významná omezení mobility pra-

covníků, což je v rozporu se smyslem jednotného vnitřního trhu. Evropská unie identi-

fikovala tři skupiny občanů, kteří se nejčastěji potýkají s problémem dvojího zdanění:106 

 lidé pracující v jiné zemi než v zemi, kde se nachází jejich bydliště; 

 pracovníci vyslaní do zahraničí; 

 lidé v důchodu žijící v zahraničí. 

 

Problémem dvojího zdanění, ke kterému dochází i přes existenci bilaterálních smluv 

o zamezení dvojího zdanění téměř mezi všemi členskými státy, se Evropská unie dlou-

hodobě zabývá.107 V reakci na uskutečněný průzkum zveřejnila ve své zprávě skuteč-

nosti, které narušují efektivnost SZDZ:108 

 SZDZ nepokrývají triangulární situace;109 

                                                 
106 EUROPEAN COMMISSION. EU taxpayers and corss-border tax issues. Taxation and Customs Union 

[online]. [cit. 2011-11-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/individuals/index_en.htm 
107 V roce 2010 provedla EU veřejný průzkum zaměřený na dvojí zdanění, do kterého se zapojilo celkem 

186 respondentů. Z 65 zjištěných případů dvojího zdanění se 55 odehrálo i přes existenci SZDZ, přičemž 

nejčastější příčinou byl nesoulad v definici příjmu. Pouze ve 4 případech se podařilo dvojí zdanění úspěš-

ně eliminovat. Naopak u třetiny z uvedených 55 případů poplatníci nepodnikly žádné kroky na svou ob-

ranu, a to především z důvodu, že nevěřili, že by mohli uspět, nebo neměli dostatek informací o možnos-

tech prostředků k nápravě. 

EUROPEAN COMMISSION. Summary report on the responses received to the. Commission´s consula-

tions on double taxation conventions and the internal market: factual examples of double taxation cases 

[online]. January 2011 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_c

onsultation_double_tax_conventions_en.pdf 
108 Tamtéž 
109 Jako příklad uvádí Daňhel situaci, kdy poplatník má stálou provozovnu v jednom státě, prostřednic-

tvím které pobírá příjmy pocházející ze zdroje na území druhého smluvního státu, ale ani v jednom státě 

není rezidentem. 

DAŇHEL, M. Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí. Daně a účetnictví. 2009, č. 9, s. 30. 
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 rozsah SZDZ není dostatečně široký, nejčastěji se vztahují pouze na daně 

z příjmů a daně z majetku; 

 neefektivní fungování nástrojů zamezení dvojího zdanění, např.: 

o nekonzistentní interpretace členskými státy především v oblasti autor-

ských poplatků, příjmů a podnikání, dividend a stálých provozoven, 

o konkrétní promítnutí SZDZ do vnitrostátních právních předpisů může 

vést k tomu, že poplatník je v konečném důsledku připraven o práva, kte-

rá vyplývají ze samotné SZDZ; 

 obecně složitost daňové legislativy v jiných členských zemích, obtížnost získání 

dostatečných a relevantních informací s přihlédnutím k jazykové bariéře. 

 

V současnosti se Evropská komise soustřeďuje na zavedení tzv. one-stop-shop, tj. míst, 

kde by daňoví poplatníci mohli najít spolehlivé informace ve všech oficiálních jazycích 

EU a zároveň rovnou platit daně, dále na podporu propojenosti penzijních systémů, za-

bezpečení efektivnější spolupráce na poli daňových systémů a systémů sociálního za-

bezpečení a v neposlední řadě na širší využití informačních technologií.110 

Součástí poskytování podpory občanům nejen v oblasti dvojího zdanění je posky-

tování poradenství. Lze se například kontaktovat kancelář Europe Direct, která v každé 

zemi poskytuje informace relevantní ve vztahu k dané zemi včetně informací ohledně 

práv občanů EU, popř. odkáže žadatele na jinou příslušnou instituci. Obdobně funguje 

Your Europe Advice, která poskytuje více specializované poradenství a pokrývá jak 

unijní, tak tuzemské právo. S dotazy a problémy spojenými s prací mimo stát bydliště se 

lze obrátit na EURES, popř. v případě, kdy se člověk domnívá, že byla porušena jeho 

práva jako občana EU, může zdarma požádat o pomoc síť SOLVIT.111 

                                                 
110 EUROPEAN COMMISION. Areas where the Commission is currently working. Taxation and 

Customs Union [online]. [cit. 2011-11-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/individuals/areas_en.htm 
111 EUROPEAN COMMISION. Who to contact if you have tax problems in cross-border situation or 

need information. Taxation and Customs Union [online]. [cit. 2011-11-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/individuals/contact_en.htm 
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3.4 Judikatura Soudního dvora EU 

Soudní dvůr Evropské unie112 jako instituce a jeho úloha je vymezen v čl. 251 až 281 

SFEU. Rozsudky Soudního dvora hrají významnou roli v otázce výkladu a uplatňování 

unijního práva. Dle čl. 260 SFEU, „shledá-li Soudní dvůr Evropské unie, že členský stát 

nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv, je tento stát povinen přijmout opat-

ření, která vyplývají z rozsudku Soudního dvora Evropské unie.“113 Ačkoli je rozhodnutí 

přímo závazné pouze pro zúčastněný stát, judikatura SDEU svým způsobem ovlivňuje 

všechny členské státy, a to nejen z hlediska unifikace interpretace, ale rovněž 

v souvislosti s faktem, že novější rozsudky Soudního dvora v naprosté většině případů 

vycházejí ze starších případů.114 

Případy z daňové oblasti bývají nejčastěji projednávány ve formě předběžné otáz-

ky. Návrh na projednání předběžné otázky má právo podat jakýkoli soud členského stá-

tu, pokud sám projednává případ, který vyžaduje aplikaci unijního práva. Soudní dvůr 

EU při rozhodování vychází do velké míry z primárního práva, ve kterém jsou zakotve-

ny čtyři základní svobody pro fungování vnitřního trhu, s čímž pochopitelně souvisí 

zákaz diskriminace. V některých otázkách se rovněž opírá o sekundární právo.115 

Judikatura Soudního dvora EU plní úlohu negativní harmonizace, což vzhledem 

k překážkám v procesu pozitivní harmonizace nelze považovat pouze za doplněk. Na 

druhou stranu se v odborné literatuře setkáme se skepticismem vůči poměru mezi pozi-

tivní a negativní harmonizací, kdy např. Pistone vyjadřuje myšlenku, že Soudní dvůr 

EU se ze všech sil snaží odstranit překážky v mezinárodním zdanění, což má za násle-

dek narušování struktury a konzistence národních daňových systémů.116 

                                                 
112 Před Lisabonskou smlouvou Evropský soudní dvůr 
113 Smlouva o fungování Evropské unie 
114 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 59 
115 ADAMCZYK, L. The Sources of EU Law Relevant for Direct Taxation. In LANG, M., P. PISTONE, 

J. SCHUCH a C. STARINGER. Introduction to European Tax Law: Direct Taxation, p. 17 – 20 
116 PISTONE, P. European Direct Tax Law: Quo vadis?. In LLORCA, S.T. European Union Direct Ta-

xes, p. 22 
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4 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

První smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále také SZDZ) byly uzavírány již na kon-

ci 19. století. Tehdy však neexistoval jednotný koncept, kterým by se znění smluv řídi-

lo. Až v roce 1963 byla OECD117 přijata modelová smlouva o zamezení dvojího zdaně-

ní. 118  V současnosti je tento model používán vyspělými zeměmi, kdy právo zdanit pří-

jem je ponecháno státu, v němž je poplatník rezidentem. Vedle něj existuje model 

OSN119, dle kterého jsou uzavírány smlouvy s rozvojovými zeměmi a který ponechává 

právo zdanit příjem státu, v němž má daný příjem zdroj.120 Na druhou stranu mají oba 

modely v podstatě shodnou strukturu a s postupem času se jejich podoba natolik přiblí-

žila, že od užívání modelu OSN je postupně upouštěno.121 

Smlouva o zamezení dvojího zdanění stanovuje, který ze smluvních států má právo 

zdanit konkrétní příjem, popř. v jakém rozsahu. V úvahu připadají v podstatě tři situace. 

Buď smlouva nedává státu zdroje právo zdanit daný příjem, nebo mu naopak právo 

zdanit daný příjem přizná, a to buď v neomezeném rozsahu, nebo pro to stanoví určitá 

omezení, např. v procentuálním vyjádření.122 

Smyslem těchto smluv však není pouze zamezení dvojího zdanění, jak již jejich 

název napovídá. Jako další cíle SZDZ Nerudová uvádí:123 

 zamezení dvojího nezdanění, 

 zamezení či snížení možnosti daňových úniků (výměna informací), 

 umožnění přímé spolupráce daňových správ smluvních států v rámci řešení pro-

blémů, 

 zajištění daňové nediskriminace, 

                                                 
117 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
118 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 109 
119 Organizace spojených národů 
120 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 158 
121 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů, s. 236 
122 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 161 
123Tamtéž, s. 156. 
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 přispění k podpoře hospodářských, kulturních a jiných vztahů, 

 zajištění objektivního rozdělení výnosů mezi dva smluvní státy. 

4.1 Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění OECD 

Modelová smlouva OECD představuje vzor, dle kterého mohou státy uzavírat smlouvy 

mezi sebou. Z titulu smluvní volnosti mají státy samozřejmě možnost pozměňovat defi-

nice nebo ustanovení do té míry, dokud je daná SZDZ v souladu s primárním právem 

EU.124 

V prvních pěti článcích smlouvy nalezneme obecná ustanovení týkající se působ-

nosti a vymezení pojmů pro účely smlouvy. V čl. 1 jsou běžně vymezeny osoby, na 

které se smlouva vztahuje. Těmi jsou rezidenti obou států, a to jak právnické, tak fyzic-

ké osoby bez ohledu na státní občanství. Čl. 2 navazuje vymezením daní, na které se 

smlouva vztahuje. Ve většině případů se jedná o daně z příjmu a majetkové, které jsou 

taxativně vyjmenovány.125 Vymezení pojmů pro účely smlouvy obsahuje čl. 3. Platí zde 

pravidlo, že pojmy, jak jsou definovány smlouvou, mají přednost před definicemi ve 

vnitrostátní úpravě, dokonce se na ně nelze v takovém případě odvolat, pokud to přímo 

nevyžaduje souvislost. Zůstane-li však některý pojem smlouvou nevysvětlen, pak se 

řídíme definicí dle vnitrostátního práva smluvních států.126,127 Naopak je tomu u vyme-

zení daňového rezidentství poplatníka. Jak je uvedeno výše v práci, zde se primárně 

řídíme definicí daňového rezidenta obsaženou v zákoně o daních z příjmů příslušných 

smluvních států, pouze v případě, kdy by poplatník dle těchto definici splňoval podmín-

ku rezidenství v obou zemích, použilo by se pravidlo uvedené v čl. 4 SZDZ. Jeho apli-

                                                 
124 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 113 
125 Součástí článku bývá formulace, že se smlouva bude vztahovat i na jakékoli daně obdobného charakte-

ru, pokud dojde ke změnám v tuzemských daňových úpravách. 
126 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů, s. 244 
127 Definice stálé provozovny je samostatně vyčleněna do čl. 5. 
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kací by mělo dojít k určení pouze jednoho státu rezidence, ve kterém pak poplatník bu-

de mít neomezenou daňovou povinnost, tj. přiznávat své celosvětové příjmy.128 

Důležitý je čl. 24129, který potvrzuje zákaz diskriminace, resp. zásadu rovného za-

cházení. Jak uvádí Sojka, „podstatou je pravidlo, že státní příslušníci a stálé provozov-

ny podniků smluvního státu nesmějí být při zdaňování příjmů podrobeni tíživějšímu 

a nevýhodnějšímu zdanění a s sním spojeným povinnostem pouze z důvodu svého zahra-

ničního bydliště nebo sídla nebo odlišného občanství.“130 

V závěrečných ustanoveních smlouvy nalezneme články upravující spolupráci me-

zi státy v oblasti výměny informací a pomoci při výběru daní, dále územní působnost, 

vstup smlouvy v platnost a také podmínky výpovědi. 

4.1.1 Metody zamezení dvojího zdanění 

Metody zamezení dvojího zdanění lze označit za dvoustranná opatření,131 přičemž rozli-

šujeme dvě základní, metodu vynětí a metodu zápočtu.132 Je na každém státu, jakou 

metodu si zvolí pro jaký typ příjmu. V novějších smlouvách však převažuje metoda 

zápočtu.133 

 

                                                 
128 Articles of the Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf 
129 V některých smlouvách čl. 23. 
130 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů, s. 240 
131 Resp. vícestranná, pokud se jedná o smlouvu mezi více než dvěma státy. 
132 Sojka vedle těchto dvou základních metod zamezení dvojího zdanění řádí rovněž zahrnutí daně zapla-

cené v zahraničí do daňově odčitatelných nákladů. Zároveň dodává, že se v tomto případě nejedná o sku-

tečné zamezení dvojího zdanění, pouze zmírňuje jeho dopad. Tento způsob bývá využíván, pokud např. 

není s daným státem uzavřena SZDZ nebo pokud byla využita metoda zápočtu, ale daň zaplacená 

v zahraničí nemohla být odečtena v plné výši. 

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

s. 45-47 
133 Tamtéž, s. 40 
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Metoda vynětí příjmů 

Při aplikaci metody vynětí příjmů sice rezident přizná své celosvětové příjmy, nicméně 

příjmy134 ze zahraničí, na které se vztahuje tato metoda, vyjme ze základu daně před 

výpočtem samotné daňové povinnosti. Jinými slovy tyto příjmy nejsou podrobeny zda-

nění ve státě rezidence. Holmes rovněž uvádí, že tato metoda plně eliminuje tzv. „sour-

ce – residence conflict“.135 

Metoda vynětí příjmů může nabývat dvou podob, a to úplného vynětí a vynětí 

s výhradou progrese, které má vliv na určení výše daňové sazby, což však v případě, že 

daný stát neukládá progresivní zdanění příjmů, vede ke stejnému efektu jako úplné vy-

nětí.136 

Metoda zápočtu 

Při uplatnění metody zápočtu poplatník ve státě své rezidence přiznává své celosvětové 

příjmy, tedy příjmy plynoucí jak z tuzemska, tak ze zahraničí. Daň zaplacená 

v zahraničí se pak započte na daňovou povinnost z těchto celosvětových příjmů. 

V případě plného zápočtu je daň zaplacená v zahraničí započtena v plné výši bez 

ohledu na výši daňové sazby uplatněné v zahraničí, což může v některých případech 

vést k situaci, kdy stát rezidence doplácí na vyšší zdanění příjmů ve státě zdroje. Aby se 

podobným situacím předešlo, preferují smluvní státy metodu prostého zápočtu, která 

zajišťuje, že daň zaplacená v zahraničí bude na celkovou daňovou povinnost započtena 

maximálně do výše, jaká by poměrně připadala na zahraniční příjem.137, 138 

                                                 
134 Dle § 38f, odst. 3 ZDP se příjmy ze zdrojů v zahraničí pro účely zamezení dvojího zdanění rozumí 

příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí, které podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou SZDZ, 

snížené o související výdaje stanovené dle českého ZDP. 
135 HOLMES, K. International Tax Policy and Double Tax Treaties: An Introduction to Principles and 

Application, p. 25 
136 Pozn.: U vynětí s výhradou progrese se dále rozlišuje mezi metodou vrchního dílku neboli metodou 

nadečtení a vedle toho metodou průměrování. 

Blíže viz ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 112 
137 HOLMES, K. International Tax Policy and Double Tax Treaties: An Introduction to Principles and 

Application, p. 28-30 



 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění  

 
 

49 
 

4.1.2 Komentáře k modelové smlouvě OECD 

Komentáře OECD k modelové smlouvě o zamezení dvojího zdanění nejsou součástí 

smluv uzavřených mezi státy a nemohou být považovány za závazný právní předpis. 

Literatura je často označuje jako výkladové prostředky ve smyslu čl. 32 Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu,139 ve kterém stojí: „doplňkových prostředků výkladu, včetně 

přípravných materiálů na smlouvě a okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, lze po-

užít buď pro potvrzení významu, který vyplývá z použití článku 31, nebo pro určení vý-

znamu, když výkladu provedený podle článku 31 buď ponechává význam nejednoznač-

ným nebo nejasným, nebo vede k výsledku, který je zřejmě protimyslný nebo nerozum-

ný.“140 

Z výše uvedeného vyplývá, že interpretace komentáře OECD může sloužit 

k upřesnění či dovysvětlení SZDZ, nelze se na ně však odkázat, pokud by byly 

v nesouladu s ujednáním v SZDZ. Sojka rovněž upozorňuje, že pokud se ujednání 

v konkrétní uzavřené smlouvě odchyluje od modelové smlouvy, nemusí být komentáře 

OECD v takovém případě aplikovatelné.141 

Na druhou stranu v praxi se ukazuje, že komentáře jsou v rostoucí míře využívány 

soudy členských států, kdy se ve svých rozhodnutích odvolávají právě na znění přísluš-

ných komentářů.142 , 143 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
138 Zbylou část daně zaplacené v zahraničí, kterou při metodě prostého zápočtu nebylo možno započíst, je 

možno v následujícím roce zahrnout do nákladů, viz poznámka výše. 
139 HOLMES, K. International Tax Policy and Double Tax Treaties: An Introduction to Principles and 

Application, p. 75-78 
140 Vídeňská úmluva o smluvním právu 
141 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů, s. 246 
142 BARENFIELD, J. Taxation of Cross-border Partnerships: Double Tax Relief in Hybrid and Reverse 

Hybrid Situations, p 27 
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4.2 Evropský model smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

V roce 2002 přišla Komise s návrhem evropského modelu SZDZ, jenž měl být založen 

na modelu OECD a měl jako multilaterální smlouva podepsaná všemi členskými státy 

nahradit dosavadně uzavřené bilaterální SZDZ.144 Nicméně tento model se nepodařilo 

prosadit. 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
143 Podrobněji k interpretaci SZDZ v kontextu Vídeňské úmluvy BARENFIELD, J. Taxation of Cross-

border Partnerships: Double Tax Relief in Hybrid and Reverse Hybrid Situations, p. 24 – 51. 
144 EUROPEAN COMMISION. Double Taxation Conventions. Taxation and Customs Union [online]. 

[cit. 2011-11-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/double_taxation_conventions/index_en.htm 

Pro více informací ke zjištěným nedostatkům a navrhovaným řešením viz EC Law and Tax Treaties. 

Workshop of Experts. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions

/eclawtaxtreaties_en.pdf 
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5 Vybrané prameny práva Spolkové republiky 
Německo 

Tato kapitola se zaměřuje na národní legislativu Spolkové republiky Německo ve vzta-

hu k poskytování služeb občany EU včetně legislativy upravující zdanění příjmů fyzic-

kých osob. 

5.1 Občané EU a německý trh práce 

Občané Evropské unie mají neomezený přístup jak na území, tak na pracovní trh Spol-

kové republiky Německo. Ke vstupu do země nepotřebují víza ani povolení k pobytu, 

pouze platný občanský průkaz nebo pas, stejně jako němečtí občané však mají povin-

nost se nejpozději do dvou týdnů přihlásit na příslušném úřadě evidence obyvatel 

(Einwohnermeldeamt) dle místa bydliště145, což platí rovněž při každém přestěhová-

ní.146, 147, 148 

Úřad evidence obyvatel informace o občanovi automaticky předá finančnímu úřa-

du, který občanovi přidělí jedenáctimístné unikátní daňové identifikační číslo (steuerli-

che Identifikationsnummer).149 

Pro uznání dosaženého vzdělání a jiné potřebné kvalifikace je vhodné si nechat ve 

své vlastní zemi tyto dokumenty nechat přeložit a úředně ověřit.150, 151 

                                                 
145 Pozn.: Je potřeba předložit doklad o bydlišti, např. nájemní smlouvu. 
146 Německo. Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern ve znění p. p. Dostupné z: 

http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/index.html#BJNR198600004BJNE000202311, § 2 
147 Pro více informací BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE. Migration nach Deut-

schland. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [online]. BAMF, © 2014 [cit. 2014-11-16]. Dostupné 

z: http://www.bamf.de/DE/Migration/migration-node.html 
148 Pozn.: Povinnost nahlásit bydliště a jakoukoli změnu bydliště není diskriminační, jelikož platí stejně 

i pro občany SRN. 
149 Pozn.: Daňové identifikační číslo slouží pouze pro účely daně z příjmů, pro ostatní typy daní jako 

např. daň z přidané hodnoty slouží jiná identifikační čísla. 
150 GOETHE INSTITUT. Arbeitssuche. Mein Weg nach Deutschland [online]. [cit. 2014-11-16]. Dostup-

né z: http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/arb/asu/deindex.htm 
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5.2 Osoby samostatně výdělečně činné 

Problematika osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) je ve Spolkové re-

publice Německo poněkud složitější než v České republice. Je totiž potřeba rozlišovat 

mezi dvěma kategoriemi OSVČ, přičemž příslušnost k jedné či druhé kategorii má zá-

sadní dopad na zdanění příjmů. 

První z kategorií jsou živnostníci (Gewerbetreibender). Výkon živnosti se řídí pri-

márně živnostenským zákonem (Gewerbeordnung)152 a do této kategorie spadají 

v podstatě všechny OSVČ, např. výrobci, prodejci, řemeslníci apod., pokud ovšem je-

jich činnost není konkrétně uvedena v seznamu činností spadajících do druhé kategorie, 

kterou jsou svobodná povolání (freie Berufe, Freiberufler), např. lékaři, advokáti, archi-

tekti apod. Plný výčet svobodných povolání je uveden např. v § 18 zákona o daních 

z příjmů (Einkommensteuergesetz).153 Podstatné také je, že rozhodnutí, zda se jedná 

o živnost, či svobodné povolání, se odvíjí od činnosti, nikoli od oboru vzdělání a spadá 

do pravomoci finančního úřadu. 

Pro obě kategorie shodně platí povinnost zjistit si, jaké jsou podmínky výkonu zvo-

lené činnosti, které je potřeba splnit. Tyto podmínky se mohou lišit i mezi jednotlivými 

spolkovými zeměmi. V současnosti je evidováno celkem 471 regulovaných povolání, 

jejichž kompletní výčet společně s dalšími informacemi je dostupný na stránkách Bun-

desagentur für Arbeit.154 Z výkonu živnosti však obecně vyplývá více povinností včetně 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
151 Zda a jaké uznání odborné kvalifikace bude občan v EU pro výkon své činnosti potřebovat, se může 

rychle a snadno dozvědět na následujících webových stránkách: http://www.anerkennung-in-

deutschland.de/html/de/index.php 
152 Německo. Gewerbeordnung ve znění p. p. Dostupné z: http://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/gewo/gesamt.pdf 
153 Německo. Einkommensteuergesetz ve znění platném k 25. 7. 2014. Dostupné z: http://www.gesetze-

im-internet.de/bundesrecht/estg/gesamt.pdf 
154 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT. Berufsinformationen einfach finden: Reglementierte Berufe. 

Berufenet [online]. [cit. 2014-11-07]. Dostupné z: 
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zaregistrování se do obchodní komory (Handelskammer), popř. dalších profesních or-

ganizacích, a přihlásit se na místně příslušném živnostenském úřadě (Gewerbeamt), 

který následně automaticky vyzve finanční úřad, aby zaslal dané osobě registrační do-

tazník. Oproti tomu osoby vykonávající svobodné povolání se na živnostenském úřadě 

nepřihlašují, tudíž je pak na nich, aby si samy obstaraly registrační dotazník 

z finančního úřadu a podaly jej, u některých povolání je pak rovněž vyžadováno člen-

ství v profesní organizaci. Nespornou výhodou je, že na výkon svobodných povolání se 

nevztahuje živnostenská daň (Gewerbesteuer), jak již bylo uvedeno, nemusí se registro-

vat na živnostenském úřadě, a ani do obchodní komory a rovněž nemají povinnost vést 

podvojné účetnictví.155 V určité podobě však své příjmy a výdaje vykázat musí, např. ve 

formě tzv. Einnahmen-Überschussrechnung (dále také EÜR).156 

Co se týče daně z přidané hodnoty, pokud OSVČ splňují podmínku, že za minulé 

zdaňovací období nepřekročili obrat 17 500 EUR a že za současné zdaňovací období 

pravděpodobně nepřekročí obrat 50 000 EUR, mají dle § 19 zákona o dani z přidané 

hodnoty (Umsatzsteuergesetz) možnost využít osvobození od daně z přidané hodnoty. 

Samozřejmě obdobně jako v ČR platí i v SRN, že této výjimky využít nemusí.157, 158 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/themeList.do?showCategories=true&themeId=TC+02&parentCa

tegory=TC+02&lastTheme=Reglementierte+Berufe 
155 Co se týče živnostníků, ti jsou od povinnosti vést podvojné účetnictví dle § 241a obchodního zákoníku 

(Handelsgesetzbuch) osvobozeni, pokud za dvě po sobě jdoucí zdaňovací období nepřesáhnou obrat 

500 000 EUR a zisk 50 000 EUR ročně. 

Německo. Handelsgesetzbuch ve znění p. p. Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/ 
156 REIMUS.NET GmbH. Einnahmen-Überschuss-Rechnung – Die Besonderheiten im Detail. Rech-

nungswesen-Portal.de: Alles zum Thema Rechnungswesen [online]. [cit. 2014-11-07]. Dostupné z: 

http://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Grundlagen/Einnahmen-Ueberschuss-Rechnung.html 
157 Německo. Umsatzsteuergesetz ve znění p. p. Dostupné z: http://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/ustg_1980/gesamt.pdf 
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5.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob ve Spolkové republice Německo se řídí německým záko-

nem o daních z příjmů Einkommensteuergesetz159 (dále jen EStG), ze kterého autorka 

čerpala při vypracování celé kapitoly o dani z příjmů fyzických osob. 

5.3.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmu fyzických osob se vztahuje na následující příjmy:160 

 příjmy ze zemědělství a lesnictví (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft), 

 příjmy ze živnosti (Einkünfte aus Gewerbebetrieben), 

 příjmy z nezávislé činnosti (Einkünfte aus selbständiger Arbeit), 

 příjmy ze závislé činnosti (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit), 

 příjmy z kapitálového majetku (Einkünfte aus Kapitalvermögen), 

 příjmy z pronájmu (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung), 

 a další příjmy ve smyslu § 22 EStG. 

 

Z hlediska tématu práce jsou relevantní pouze příjmy z nezávislé činnosti, kam se řadí 

především příjmy z výkonu svobodných povolání (viz § 18 EStG), a příjmy ze živnosti. 

Daň z příjmů ze živnosti se vztahuje na všechny osoby vykonávající živnost dle živnos-

tenského zákona bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu.  

Příjmy ze živnosti jsou vymezeny v § 15 EStG. Pod tento základ daně jsou zahrno-

vány nejen příjmy z živnostenského podnikání, ale rovněž podíly na zisku např. u ko-

                                                                                                                                               
 
 
 
 
158 Problematika povinnosti registrovat se k dani z přidané hodnoty a čím je tato povinnost podmíněna, 

úzce souvisí s výkonem jakékoli ekonomické činnosti. Vzhledem k zaměření této diplomové práce 

a k jejímu rozsahu se autorka rozhodla od daně z přidané hodnoty dále abstrahovat. 
159 Německo. Einkommensteuergesetz ve znění platném k 25.7.2014. Dostupné z: http://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/estg/gesamt.pdf 
160 § 2 EStG 
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manditní společnosti ale i dalších. Základem daně jsou příjmy mínus výdaje upravené 

o částky snižující či zvyšující základ daně. Poplatník si dále může snížit svůj základ 

daně o nezdanitelnou část ve výši 24 500 EUR. Daňová sazba pro daň z živnosti je 

3,5 %, která se ale dále násobí obecním koeficientem v závislosti na místě podnikání. 

Daň z živnosti představuje významný zdroj příjmů obcí, a proto mají obce právo si sa-

my stanovit výši obecního koeficientu. Obecní koeficienty se pohybují běžně mezi 

300 až 500 %, nejvyšší koeficient ve výši 900 % si stanovila obec Dierfeld.161, 162 (pro 

průměry obecních koeficientů za jednotlivé spolkové země viz příloha C). Vzhledem 

k tak markantním rozdílům mezi obecními koeficienty lze vhodným zvolením místa 

podnikání optimalizovat daňovou povinnost. 

Naproti tomu mezi osvobozené příjmy, jak je definuje § 3 EStG, jsou zahrnovány 

např. příjmy ze zdravotního pojištění, z pečovatelského pojištění, zákonného úrazového 

pojištění, příspěvky v mateřství nebo sociální dávky v nezaměstnanosti. Zajímavostí je, 

že ve Spolkové republice Německo jsou do určité míry osvobozeny rovněž příplatky za 

práci v neděli, o svátcích a v noci (viz § 3b EStG). 

5.3.2 Poplatníci 

Poplatníci jsou vymezeni v § 1 EStG, který uvádí, že neomezená daňová povinnost se 

vztahuje na: 

 osoby mající na území Německa bydliště či se zde obvykle zdržující, 

 německé státní příslušníky, kteří v Německu nemají bydliště ani se zde obvykle 

nezdržují, ale kteří jsou ve služebním vztahu k veřejnoprávní právnické osobě 

a pobírají za to plat z tuzemské veřejné pokladny, 

                                                 
161 CYBERLAB GmbH. Willkommen bei Gewerbesteuer-Hebesatz.de. Gewerbesteuer Hebesätze in 

Deutschland [online]. © 2014 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://gewerbesteuer-hebesatz.de/ 
162 BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. Steuern A bis Z [online]. Berlin: 2013 [cit. 2014-11-16]. 

Dostupné z: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2013-09-

24-steuern-von-a-z.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
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 na žádost také na všechny fyzické osoby, které v Německu nemají bydliště ani se 

zde obvykle nezdržují, ale které mají tuzemské příjmy ve smyslu § 49 EStG163 

a splňují podmínky dle § 1 odst. 3 EStG.164 

Tyto osoby s neomezenou daňovou povinností označujeme jako daňové rezidenty. Oso-

by, které v Německu nemají bydliště ani se zde obvykle nezdržují a na které se nevzta-

hují odst. 2 a 3 § 1 ani § 1a EStG, ale mají tuzemský příjem ve smyslu § 49 EStG, mají 

omezenou daňovou povinnost, tj. zdaňují zde pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území 

SRN. Tyto osoby označujeme jako daňové nerezidenty.165 

Manželé se mohou rozhodnout, zda chtějí zdanit své příjmy samostatně či dohro-

mady. Podmínkou však je, že oba musí mít neomezenou daňovou povinnost.166 

5.3.3 Zdanitelný příjem jako základ pro výpočet daně z příjmů 

Dle německého zákona o daních z příjmů se rozlišuje mezi dvěma druhy základu daně, 

a to mezi ziskem (Gewinn) a čistým příjmem (Überschuss). Čistý příjem se jako základ 

daně použije pro příjmy ze závislé činnosti, z pronájmu, z kapitálového majetku a pro 

ostatní příjmy, zatímco se ziskem se počítá u příjmů ze zemědělství a lesnictví, ze živ-

nosti a z nezávislé činnosti. 

Základ daně formou zisku 

Zisk je § 4 určen jako rozdíl mezi jměním podniku (Betriebsvermögen) na konci sou-

časného hospodářského roku oproti jmění podniku na konci předchozího hospodářského 

roku snížený o vklady a naopak zvýšený o výběry. Poplatníci, kteří nemají povinnost 

vést účetnictví, mohou zisk vykázat též jako rozdíl mezi příjmy a výdaji podniku 

(viz § 4, odst. 3 EStG). § 4, odst. 5 EStG uvádí výčet daňově neuznatelných výdajů. 
                                                 
163 § 49 EStG upravuje zdanění osob s omezenou daňovou povinností 
164 Např. 90 % jejich celosvětových příjmů pochází ze zdrojů na území SRN 
165 Pozn.: Oproti českým zákonodárcům se ti němečtí museli vyrovnat s faktem, že Německo je přímoř-

ský stát. V zákoně se proto dočteme, že za tuzemsko je považována taktéž část podmořského šelfu, kde je 

zkoumáno či odkud je získáváno přírodní bohatství nebo která slouží k využívání obnovitelných zdrojů 

energie. Viz § 1 odst. 1 EStG. 
166 § 26 EStG 
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Zdaňovacím obdobím je hospodářský rok, který se však jen u vybraných případů může 

odchylovat od kalendářního roku.167 

Základ daně formou čistého příjmu 

Čistý příjem je definován v § 8 až § 9 EStG jako příjmy mínus výdaje na dosažení, za-

jištění a udržení příjmů (Werbungskosten). Výdaje lze uplatnit stejně jako v ČR buď 

skutečné, nebo paušální, zde jsou však paušální výdaje stanoveny částkou vyjádřenou 

v eurech, nikoli procentem, jak je tomu u nás. 

Postup výpočtu zdanitelného příjmu 

Suma jednotlivých základů daně, přičemž ztráty z jednotlivých základů daně lze navzá-

jem započíst,168 snížená o nezdanitelné části ve stáří (§ 24a EStG),169 pro samoživitele 

(§ 24b EStG) a pro zemědělce a lesníky (§ 13, odst. 3 EStG) představuje souhrnný zá-

klad daně dle § 2, odst. 3  EStG. Souhrnný základ daně se dále snižuje o zvláštní výdaje 

(Sonderausgaben, § 10 až § 10d EStG)170 a mimořádné výdaje (auβergewöhnliche Be-

lastung, § 33 až § 33c EStG).171, 172 Tím se zjistí příjem dle § 2, odst. 4 EStG, od které-

ho se odečte nezdanitelná část na děti (Freibeträge für Kinder, § 32 EStG).173 Výsledek 

                                                 
167 Podrobně ke stanovení zisku viz § 4 až § 7k EStG 
168 BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. Steuern A bis Z [online]. Berlin: 2013 [cit. 2014-11-16]. 

Dostupné z: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2013-09-

24-steuern-von-a-z.pdf?__blob=publicationFile&v=6, s. 47 
169 Na uplatnění nezdanitelné části ve stáří mají právo poplatníci, kteří před začátkem daného zdaňovací-

ho období překročili 64. rok svého života. 
170 Zvláštní výdaje mohou být odečteny pouze za předpokladu, že nebyly zahrnuty již do výdajů pro vý-

počet základu daně. Nejčastěji se v rámci zvláštních výdajů lze setkat s různými druhy pojištění, výdaji na 

péči o dítě, výdaji na vzdělávání v oboru nebo zaplacenou církevní daní. Neprokáže-li poplatník vyšší 

zvláštní výdaje, může si ode-číst paušál ve výši 36 EUR, resp. 72 EUR v případě společného zdanění 

manželů. 
171 Např. výdaje v nemoci 
172 Výdaje, které nelze odečíst, jsou uvedeny v § 12 EStG. 
173 Ve výši 2 183 EUR na věcné existenční minimum dítěte a 1 320 EUR na pečovatelské, výchovné 

a vzdělávací potřeby dítěte. U společného zdanění manželů se tyto částky zdvojnásobují. 
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této operace se rovná zdanitelnému příjmu dle § 2, odst. 5 EStG (das zu versteuernde 

Einkommen), který podléhá progresivnímu zdanění. 

Celý postup výpočtu je pro přehlednost zachycen ve schématu níže (viz Obr. 2). 

5.3.4 Tarif 

Spolková republika Německo uplatňuje progresivní zdanění příjmů, kdy je daňová po-

vinnost poplatníka vyměřena na základě tarifního pásma, do kterého spadá na základě 

výše svého zdanitelného příjmu. Tarifní pásma a vzorce pro výpočet daňové povinnosti 

dle § 32a vypadají následovně: 

 zdanitelný příjem do 8 354 EUR (nezdanitelné minimum174) 0 

 zdanitelný příjem do 13 468 EUR (974,58 * y + 1 400) * y 

 zdanitelný příjem do 52 881 EUR (228,74 * z + 2 397) * z + 971 

 zdanitelný příjem do 250 730 EUR 0,42 * x – 8 239 

 zdanitelný příjem nad 250 731 EUR 0,45 * x – 15 761 

Pro x, y a z platí následující: 
x … zdanitelný příjem zaokrouhlený na celá eura, 
y … jedna desetitisícina části zdanitelného příjmu zaokrouhleného na celá eura přesahujícího nezdanitel-
né minimum, 
z … jedna desetitisícina části zdanitelného příjmu zaokrouhleného na celá eura přesahujícího částku 
13 469 EUR. 

 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
Pozn.: Nelze čerpat nezdanitelnou část na děti a současně příspěvek na děti. Je na finančním úřadě, aby 

posoudil, co je pro konkrétního poplatníka v daném roce výhodnější. 

LOHSTEUERHILFVEREIN VEREINIGTE LOHNSTEUERHILFE e. V. Wie funktioniert das mit dem 

Kinderfreibetrag? Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. [online]. © 2015 [cit. 2015-01-

16]. Dostupné z: http://www.vlh.de/wissen-service/steuer-abc/wie-funktioniert-das-mit-dem-

kinderfreibetrag.html 
174 Grundfreibetrag 
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Výsledek se zaokrouhlí na celá eura nahoru. Na výslednou daňovou povinnost se započ-

tou zaplacené zálohy a sražená daň, je-li rozdíl kladný, vzniká poplatníkovi nedoplatek 

na dani, v opačném případě mu vzniká přeplatek.175 

 

Zisk Čistý příjem 

 ze zemědělství a lesnictví, 
 ze živnosti, 
 z nezávislé činnosti. 

 ze závislé činnosti, 
 z pronájmu, 
 z kapitálového majetku, 
 z ostatních příjmů. 

Souhrnný základ daně 

nezdanitelná část ve stáří (§ 24a EStG), 
nezdanitelná část pro samoživitele (§ 24b EStG), 
nezdanitelná část pro zemědělce a lesníky (§ 13, odst. 3 EStG). 

Souhrnný základ daně upravený dle § 2, odst. 3 EStG 

zvláštní výdaje (§ 10 až § 10d EStG) 
mimořádné výdaje (§ 33 až § 33c EStG) 

Příjem upravený dle § 2, odst. 4 EStG 

nezdanitelná část na děti (§ 32 EStG) 

Zdanitelný příjem upravený dle § 2, odst. 5 EStG 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Schéma výpočtu daňové povinnosti v SRN 

Zdroj: Vlastní zpracování dle EStG 

 

                                                 
175 § 36 EStG 

Výpočet daně dle 
platného tarifu 
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5.3.5 Solidární příplatek 

Solidární příplatek se vztahuje jak na fyzické, tak na právnické osoby a je vybírán spo-

lečně s daní z příjmu. Jak uvádí Nerudová, solidární příplatek byl zaveden za účelem 

sjednocení hospodářské úrovně východního a západního Německa po jejich sjednocení 

v roce 1990.176, 177 

Solidární příplatek se řídí samostatným zákonem o solidárním příplatku (Solida-

ritätszuschlaggesetz), kterým je stanoveno, že se vztahuje mimo jiné na všechny fyzické 

osoby s daňovou povinností dle § 1 EStG, tudíž i na osoby s omezenou daňovou povin-

ností.178 Základem pro výpočet solidárního příplatku je daňová povinnost poplatníka. 179 

Pokud ta nepřekročí hranici 972 EUR (1 944 EUR v případě společného zdanění), po-

vinnost platit solidární příplatek nevzniká.180 Výše solidárního příplatku je stanovena 

jako 5,5 % daňové povinnosti s tím, že však nesmí překročit 20 % z rozdílu mezi sa-

motnou daňovou povinností a hranicí pro osvobození od solidárního příplatku.181 

5.3.6 Církevní daň 

Církevní daň (Kirchensteuer) je vyměřována fyzickým osobám, které jsou příslušníky 

veřejně uznané církve, současně však musí splňovat podmínku bydliště či obvyklého 

                                                 
176 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 200 
177 Již několik let se ve Spolkové republice Německo diskutuje o zrušení solidárního příplatku. 

V současné době německý ministr financí Wolfgang Schäuble plánuje zrušení na rok 2019, v souvislosti 

s tím by však došlo i ke zvýšení daní, aby se vyrovnal rozdíl v rozpočtu. Z takové změny by profitovaly 

především spolkové země. 

FOCUS ONLINE. Solidaritätszuschlag läuft 2019 aus. Schäuble will Soli-Ende mit Steuererhöhungen 

auffangen. Focus online [online]. © 1996-2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: 

http://www.focus.de/finanzen/news/solidarpakt-ii-laeuft-2019-aus-schaeuble-will-soli-ende-mit-

steuererhoehungen-ausgleichen_id_4118457.html 
178 § 2, odst. 1 Solidaritätszuschlaggesetz ve znění p. p. Dostupné z: http://www.gesetze-im-

internet.de/solzg/BJNR113180991.html 
179 §3, odst. 2 Solidaritätszuschlaggesetz 
180 § 3, odst. 3 Solidaritätszuschlaggesetz 
181 § 4 Solidaritätszuschlaggesetz 
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pobytu. Její výše je stanovena na 8 nebo 9 % z daňové povinnosti v závislosti na kon-

krétní spolkové zemi. Zaplacenou církevní daň lze následně odečíst jako zvláštní vý-

daj.182 

5.3.7 Poplatníci s omezenou daňovou povinností 

Zdanění příjmů poplatníků s omezenou daňovou povinností, tedy daňových nerezidentů, 

se řídí § 49 EStG a následujícími. Co se týče předmětu daně, ten zahrnuje v podstatě 

totožné příjmy jako u daňových rezidentů.183 Navazující § 50 EStG uvádí zvláštní před-

pisy, které se aplikují při zdanění poplatníků s omezenou daňovou povinností. Poplatník 

si logicky smí odečíst pouze ty výdaje, které hospodářsky souvisí s příjmy plynoucími 

ze zdrojů na území SRN, a paušální částky dle § 9a a § 10c EStG se krátí dle období, po 

které poplatníkovi plynuly příjmy. Současně nemá nárok na nezdanitelné minimum dle 

§32a EStG,184 uplatnění zvláštních výdajů dle § 10, § 10a a § 10c EStG ani mimořád-

ných výdajů dle § 33 až 33a EStG, nezdanitelných částek pro samoživitele dle 

§ 24b EStG, zvýhodnění na děti dle § 32 EStG apod. Dle § 62 EStG poplatníkovi 

s omezenou daňovou povinností nenáleží ani příspěvek na dítě (Kindergeld). 

Stanovení výsledné daňové povinnosti ze zdanitelného příjmu probíhá shodně jako 

daňových rezidentů prostřednictvím zařazení do příslušného tarifního pásma, vypočte-

ním daně za použití příslušného vzorce a připočtením solidárního příplatku. Oproti da-

ňovým rezidentům si však nerezidenti neplatí církevní daň a nemohou zvolit společné 

zdanění manželů. 

                                                 
182 BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. Steuern A bis Z [online]. Berlin: 2013 [cit. 2014-11-16]. 

Dostupné z: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2013-09-

24-steuern-von-a-z.pdf?__blob=publicationFile&v=6, s. 91 – 93. 
183 U některých příjmů jako například příjmů ze závislé činnosti, z kapitálu a dalších uvedených v § 50a 

EStG je daňová povinnost vypořádána formou srážkové daně. 
184 Ke zdanitelnému příjmu se ještě před určením tarifního pásma přičte nezdanitelné minimum v aktuální 

výši (8 354 EUR pro rok 2014) 
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5.3.8 Daňové přiznání 

Lhůta pro podání daňového přiznání je dána odvodovým nařízením (Abgabenverord-

nung), které stanovuje povinnost podat daňové přiznání nejpozději do 31. května násle-

dujícího roku, při využití služeb daňového poradce až do 31. prosince následujícího 

roku. Samozřejmě pokud termín vychází na víkend nebo státní svátek, posouvá se au-

tomaticky na první následující pracovní den. Poplatník má rovněž možnost požádat si 

o prodloužení lhůty, kdy na základě písemného zdůvodnění žádosti může finanční úřad 

vyhovět a lhůtu prodloužit například až do 30. září. 

Daňové přiznání lze odevzdat buď v papírové či elektronické formě po zaregistro-

vání skrze ELSTER portál. Elektronické podání je od roku 2013 možné také pro poplat-

níky s omezenou daňovou povinností.185 

5.3.9 Zálohy na daň 

V průběhu roku odvádí poplatník vždy k 10. březnu, 10. červnu, 10. září a 10. prosinci 

zálohy na daň z příjmu. Výši záloh stanovuje finanční úřad na základě poslední známé 

daňové povinnosti, popř. na základě předpokládaných příjmů a výdajů ohlášený při za-

hájení činnosti. Zálohy na daň jsou vyměřeny pouze za předpokladu, že jejich celoroční 

výše obnáší minimálně 400 EUR a jedna čtvrtletní záloha minimálně 100 EUR.186 Spo-

lečně se zálohami na daň jsou určeny zálohy na solidární příplatek. 

 

                                                 
185 DATEV. ELSTER für beschränkt Steuerpflichtige. Datev [online]. © 2014 [cit. 2014-12-06]. Dostup-

né z: http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=147123 
186 Tamtéž 
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6 Pravidla vyplývající z vybrané legislativy a jejich 
faktická aplikace 

V rámci této kapitoly budou poznatky o unijním, mezinárodním a národním právu apli-

kovány na praktickém příkladu konkrétní kategorie poplatníků. Zvolená kategorie je 

definována následovně: 

 občan Evropské unie, 

 daňový rezident České republiky, 

 ženatý, 2 děti (s rodinou žije v České republice), 

 příjmy z podnikání v oblasti výuky cizích jazyků, tlumočnictví a překladatel-

ství187 

o plynoucí ze zdrojů na území ČR, 

o plynoucí ze zdrojů na území SRN, 

 za účelem podnikání v SRN si tam celoročně pronajímá byt a po určitou část roku 

rovněž učebnu pro výuku cizích jazyků, 

 nevyužívá služeb daňového poradce ani v jedné zemi. 

 

Pro účely srozumitelnosti se autorka práce rozhodla zavést poplatníka pana Motyčku, 

který bude symbolickým zástupcem definované kategorie poplatníků. 

6.1 Pravidla vyplývající z unijního práva 

Základním pramenem práva umožňujícím panu Motyčkovi vůbec se pohybovat na 

území Spolkové republiky Německo a usadit se tam je Smlouva o fungování Evropské 

unie, která mu zároveň zajišťuje stejná práva v oblasti výkonu práce, jakých požívají 

státní občané SRN. Právo svobodně se pohybovat a pobývat na území SRN panu Mo-

tyčkovi rovněž zajišťuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES, která 

také stanovuje podmínky při pobytu delším než tři měsíce. Pan Motyčka bude vykoná-

vat samostatně výdělečnou činnost a disponuje dostatečnými finančními prostředky, 

                                                 
187 Pozn.: Spadá do kategorie svobodných povolání. 
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tudíž podmínku splňuje. Dle stejné směrnice má členský stát právo vyžadovat registraci 

u příslušného orgánu, ke které stačí předložit pouze platný občanský průkaz nebo pas 

(viz kapitola Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů 

Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území člen-

ských států, str. 23 a násl.). 

Kromě volného pohybu osob jsou Smlouvou o fungování Evropské unie garanto-

vány také svobody pohybu zboží, služeb a kapitálu, což zajišťuje možnost podnikat na 

celém trhu EU. Na základě volného pohybu služeb by pan Motyčka mohl jako česká 

osoba samostatně výdělečně činná volně poskytovat své služby do SRN, resp. do které-

hokoliv členského státu Evropské unie, v tom smyslu, že mu v poskytování služeb na 

území EU fakticky nic nebrání.188 Je však jeho povinností pohlídat si, které právní před-

pisy v jaký okamžik se na něj vztahují, např. ve kterém státě zdaňovat které příjmy. 

V souvislosti s tímto by si měl pan Motyčka být vědom dopadu směrnic harmonizují-

cích oblast přímého zdanění, především co se týče různých forem výměny informací 

a dalších způsobů spolupráce mezi správci daní z jednotlivých členských státech (viz 

kapitola 3.2.2 Vybrané směrnice harmonizující přímé zdanění v současnosti, str. 33 

a násl.). 

Výhodou je, že existuje několik institucí, na které se pan Motyčka jako občan Ev-

ropské unie ekonomicky aktivní ve dvou členských státech může obrátit s prosbou 

o radu či pomoc v konkrétní situaci. Jako aktivní uživatel německého jazyka má pan

Motyčka nespornou výhodu v tom, že může kontaktovat napřímo německé úřady a zís-

kat tak informaci přímo od zdroje. Pokud by přece jen preferoval komunikaci ve svém 

mateřském jazyce, může se bezplatně obrátit např. na síť EURES, a to telefonicky či 

elektronickou formou, kdy odpovídají na dotazy většinou do 7 dní, popř. na síť SOL-

VIT, pokud by pan Motyčka měl pocit, že jsou porušována jeho práva jako občana Ev-

ropské unie (např. pokud by mu nebyla uznána potřebná kvalifikace v souladu 

s evropským právem nebo pokud by ve svém daňovém přiznání nemohl uplatnit některé 

188 Členské státy mohou aplikovat povolovací režimy, ale nesmí vyžadovat opětovné prokázání splnění 

podmínek, pokud tato skutečnost byla občanem EU již prokázána v jiném členském státě (viz kapitola 

2.3.1 Směrnice upravující volný pohyb služeb, str. 25 a násl.). 
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výdaje dané německým zákonem o daních z příjmů, které ze své podstaty nejsou pod-

míněny procentem celosvětových příjmů apod.) (viz kapitola 3.3 Evropská unie ve 

vztahu ke dvojímu zdanění, str. 42 a násl.). 

Zásadní význam pro pana Motyčku má nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení, ze kterého jednoznačně 

vyplývá, že může podléhat právním předpisům pouze jednoho členského státu. Z čl. 13 

vyplývá, že pokud bude pan Motyčka vykonávat podstatnou část své činnosti na území 

členského státu, ve kterém má bydliště, budou se na něj vztahovat předpisy tohoto státu, 

kterým je pro něj Česká republika (viz kapitola Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení, str. 37 a násl.). 

6.2 Pravidla vyplývající z mezinárodního práva 

Základním pramenem upravujícím zdanění příjmů na mezinárodní úrovni je smlouva 

o zamezení dvojího zdanění. Pan Motyčka se bude řídit konkrétně smlouvou o zamezení 

dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou189 a Spolkovou republikou Němec-

ko.190 Tato SZDZ vstoupila v platnost dne 17. listopadu 1983 a patří tak mezi jedny 

z nejstarších uzavřených Českou republikou. 191 

6.2.1 Určení daňové rezidence 

Pan Motyčka je pro účely této práce definován jako daňový rezident České republiky. 

Pokud by však současně splňoval definici daňového rezidenta, jak je uvedena 

v § 1 EStG (viz kapitola 5.3.2 Poplatníci, str. 55), pak by se určení jeho výsledné daňo-

                                                 
189 V originálním znění: Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republi-

kou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 
190 Dále jen SZDZ 
191 Viz přehled uzavřených smluv na webu MF, kde jsou všechny smlouvy ke stažení. 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Přehled platných smluv České republiky o zamezení 

dvojího zdanění – 2013. Ministerstvo financí České republiky [online]. © 2005-2013 [cit. 2014-11-05]. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv/2013/prehled-

platnych-smluv-ceske-republiky-o-10203 
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vé rezidence řídilo čl. 4 SZDZ. Ten udává, že v případě vzniku daňové rezidence 

v obou smluvních státech dle jejich tuzemských úprav, je rozhodující, ke kterému státu 

má osoba užší osobní a hospodářské vztahy. Nelze-li takto rozhodnout, předpokládá se, 

že je daňovým rezidentem v tom smluvním státě, kde se obvykle zdržuje. 

Pan Motyčka trvale žije se svou rodinou na území ČR, tudíž i kdyby splňoval defi-

nici daňové rezidence dle německého zákona, byly by v jeho případě rozhodující užší 

osobní vztahy k České republice. Pan Motyčka je tedy daňovým rezidentem České re-

publiky pro účely zdanění jeho příjmů plynoucích z obou těchto smluvních států, 

z čehož plyne, že v ČR bude zdaňovat své celosvětové příjmy. 

6.2.2 Právo státu zdanit příjem 

Zda bude pan Motyčka danit své příjmy pocházející ze SRN ve státě zdroje, či je zdaní 

pouze v rámci své povinnosti přiznat a zdanit své celosvětové příjmy v ČR, závisí na 

dvou faktorech. Jednak zda SZDZ umožní státu zdroje, tedy SRN, zdanit tento druh 

příjmu a jednak na tom, zda SRN jako stát zdroje této možnosti využije. 

Co se týče příjmů z výkonu nezávislého povolání,192 stanoví čl. 14 SZDZ, že „pří-

jem, který má osoba mající bydliště v jednom smluvním státě, pobírá ze svobodného 

povolání nebo jiné nezávislé činnosti podobné povahy, může být zdaněn jen v tomto 

státě, pokud tato osoba nemá pravidelně k dispozici v druhém smluvním státě stálou 

základnu k výkonu své činnosti. Jestliže má takovou stálou základnu, může být příjem 

zdaněn ve druhém státě, avšak pouze v rozsahu, v jakém jej lze přičítat této stálé zá-

kladně.“ 

V tuto chvíli poplatník naráží na problém, co se rozumí pojmem „stálá základna“, 

který v dané SZDZ není definován. Obecně platí, že pokud není pojem definován ve 

smlouvě, použije se definice zakotvená v tuzemské právní úpravě. Německý zákon 

o daních z příjmů však definuje pouze stálou provozovnu (Betriebsstätte), o stálé zá-

kladně (feste Einrichtung) se zde nehovoří. Modelová smlouva OECD od roku 2000 již 
                                                 
192 Svobodným či nezávislým povoláním se dle čl. 14, odst. 2 SZDZ rozumí obzvláště nezávislé činnosti 

vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelské, dále pak nezávislé činnosti lékařů, právníků, 

inženýrů, architektů a zubních lékařů. 
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čl. 14 dokonce ani neobsahuje, jelikož OECD došla k závěru, že se koncept stálé zá-

kladny překrývá s konceptem stálé provozovny.193 V době, kdy však ještě s pojmem 

stálé základny operovala, ji definovala jako centrum aktivit stálého či permanentního 

charakteru, odkud mohou být služby nezávislého charakteru poskytovány.194 V praxi se 

lze nejčastěji setkat s definicí, podmiňující vznik stálé základny její fyzickou vazbou na 

konkrétní místo a v některých případech také časovým testem, přičemž není požadová-

no, aby tato základna byla nepřetržitě využívána, ale aby byla k dispozici.195 

Pan Motyčka si v Německu celoročně pronajímá byt za účelem podnikání, resp. ve 

kterém poskytuje výuku cizích jazyků a který zároveň slouží jako jeho kancelář pro 

setkávání se s klienty. Z tohoto titulu lze usoudit, že mu v SRN vznikla stálá základna. 

Dle SZDZ přísluší SRN právo zdanit příjmy pana Motyčky v takovém rozsahu, v jakém 

je lze přičítat této stálé základně. Jak vyplývá z § 49, odst. 1, bodu 3, Spolková republi-

ka Německo využívá tohoto práva zdanit příjmy z nezávislé činnosti. Pan Motyčka má 

tedy povinnost v SRN přiznat a zdanit příjmy plynoucí z poskytování služeb prostřed-

nictvím jeho stálé základny. 

6.2.3 Zamezení dvojího zdanění 

Aby pan Motyčka nedanil příjmy z poskytování služeb prostřednictvím stálé základny 

dvakrát, jednou z titulu zdroje v rámci jeho omezené daňové povinnosti v SRN a podru-

hé z titulu daňové rezidence v rámci jeho neomezené daňové povinnosti v ČR, použije 

se čl. 23 SZDZ stanovující metodu zamezení dvojího zdanění. Dle čl. 23, odst. 2 a) se 

příjmy pocházející ze SRN, které dle SZDZ mohou být zdaněny v SRN, v České repub-

lice vyjímají ze zdanění s výhradou progrese. 

                                                 
193 OECD. Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention [online]. Berlín, 2010 [cit. 2014-

12-06]. ISBN 978-92-64-08948-8. Dostupné z: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf 
194 OECD. Glossary of Tax Terms. OECD [online]. [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm#F 
195 SCHAAR, R. Einsatz im Ausland – wo versteuern?. Medienvorsorge.de [online]. [cit. 2014-12-06]. 

Dostupné z: http://www.medienvorsorge.de/faq/detail/einsatz_im_ausland_wo_versteuern-

1.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51&cHash=d520df8bc0 
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Metoda vynětí s výhradou progrese se bude v případě daňového rezidenta České 

republiky, která neaplikuje progresivní formu zdanění příjmů, chovat jako metoda úpl-

ného vynětí příjmů. Pan Motyčka tedy pro účely daňového přiznání z příjmů fyzických 

osob přizná své celosvětové příjmy včetně příjmů, které již zdanil v SRN, ty však před 

výpočtem své daňové povinnosti vyjme, tudíž nebudou znovu zdaněny.196 

6.3 Pravidla vyplývající z legislativy Spolkové republiky Německo 

Tato podkapitola se zabývá jak jednotlivými kroky, které musí pan Motyčka podniknout 

před zahájením podnikání v jiném členském státě Evropské unie, tak povinnostmi vy-

plývajícími z výkonu nezávislé činnosti, konkrétně formou svobodného povolání na 

území Spolkové republiky Německo. 

6.3.1 Příprava na výkon samostatně výdělečné činnosti v SRN 

Dříve než pan Motyčka začne ve Spolkové republice Německo poskytovat služby, musí 

si ověřit, zda jím provozovaná činnost spadá do regulovaných povolání, popř. jakým 

způsobem je potřeba prokázat potřebnou kvalifikaci. Pro podnikání v oblasti výuky ci-

zích jazyků mimo školská zařízení, tlumočnické a překladatelské služby není potřeba 

nijak prokazovat dosaženou kvalifikaci. Měl by však mít u sebe originál českého živ-

nostenského listu, popř. úředně ověřenou kopii, a notářsky ověřený překlad do němec-

kého jazyka. 

Rovněž si pan Motyčka nesmí zapomenout Evropský průkaz zdravotního pojištění 

a také před odjezdem zažádat o vystavení formuláře A1 potvrzujícího příslušnost 

                                                 
196 Dle stanoviska MF k výkladu § 16 a § 16a ZDP týkajících se se výpočtu daňové povinnosti a solidár-

ního zvýšení daně se daň a stejně tak solidární zvýšení daně vypočítává z příjmů po vynětí zahraničních 

příjmů, tudíž ať by byly příjmy pana Motyčky ze SRN v jakékoli výši, nemohla by z nich vyplynout po-

vinnost solidárního zvýšení daně. 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013. 

Finanční správa [online]. © 2013 – 2014 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/aktualne-k-dani-z-

prijmu-fyzickych-osob-za-zdanovaci-obdobi-2013-2688 
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k právním předpisům sociálního zabezpečení mimo jiné i v případě souběhu výkonu 

činnosti ve dvou či více členských státech (zaškrtne v hlavičce žádosti) v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému so-

ciálního zabezpečení. V žádosti se vyplňují osobní údaje, údaje o výkonu samostatně 

výdělečné činnosti v jednotlivých státech a předpokládaný poměr celkových obratů, 

příjmů, pracovní doby a objemu poskytnutých služeb v jednotlivých státech (ukázka 

vyplněného formuláře žádosti OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním 

předpisům sociálního zabezpečení viz příloha D). Společně s vyplněnou žádostí musí 

pan Motyčka podat: 

 ověřenou kopii oprávnění k výkonu výdělečné činnosti, 

 ověřenou kopii potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vysta-

veno), 

 ověřenou kopii smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost 

v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti.197 

 

Na základě informací uvedených v žádosti oddělení mezinárodních pojistných vztahů 

Česká správa sociálního zabezpečení (dále také ČSSZ) rozhodne, zda žadatel podléhá 

právním předpisům ČR. Pokud ano, vystaví formulář A1 potvrzující tuto skutečnost, 

pokud ne, informují žadatele, na který jiný členský stát se obrátit, a zároveň informují 

příslušnou instituci jiného členského státu. 

6.3.2 Zahájení výkonu samostatně výdělečné činnosti v SRN 

Pan Motyčka se musí od nastěhování do pronajatých prostor nejpozději do dvou týdnů 

přihlásit na příslušném úřadě evidence obyvatel, kde s ním úředník po předložení ob-

čanského průkazu či pasu a nájemní smlouvy vyplní přihlašovací formulář198 (ukázka 

přihlašovacího formuláře viz příloha E). Na základě přihlášení obdrží pan Motyčka na 

nahlášenou adresu dopis od finančního úřadu informující jej o přidělení daňového iden-

                                                 
197 Všechny originály lze nechat zdarma ověřit OSSZ/PSSZ/MSSZ. 
198 Vzhled přihlašovacího formuláře se může lišit na jednotlivých úřadech. 
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tifikačního čísla (ukázka dopisu od finančního úřadu viz příloha F)199. Toto identifikač-

ní číslo nahrazuje používání rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru poplatníka 

a platí doživotně, tedy i při přerušení výkonu činnosti ve Spolkové republice Německo. 

Dále si musí pan Motyčka zjistit, zda jím vykonávaná činnost spadá do kategorie 

živností, nebo mezi svobodná povolání. V jeho případě se jednoznačně jedná o svobod-

né povolání, lze tak usoudit na základě výčtu svobodných povolání uvedeného 

v § 18 EStG, který přímo jmenuje vzdělávací činnosti a činnosti tlumočníka a překlada-

tele. Na základě tohoto určení pro pana Motyčka vyplývá následující: 

 nemusí se přihlašovat na živnostenském úřadě ani do obchodní komory v SRN, 

 musí si vyžádat, vyplnit a podat registrační dotazník na příslušný finanční úřad 

dle místa výkonu činnosti, 

 nemusí platit daň z živnosti, 

 nemusí vést podvojné účetnictví, 

 může využít osvobození od daně z přidané hodnoty (viz podmínky uvedené 

v kapitole 5.2 Osoby samostatně výdělečně činné). 

 

Lhůta pro odevzdání vyplněného registračního formuláře (Fragebogen zur steuerlichen 

Erfassung) na příslušném finančním úřadě je jeden měsíc od zahájení podnikání. Na 

základě obdržení tohoto formuláře přidělí finanční úřad panu Motyčkovi daňové číslo 

pro účely vystavování dokladů. Pokud by finanční úřad na základě vyplněného dotazní-

ku dospěl k závěru, že uvedené povolání nenaplňuje povahu svobodných povolání, ale 

spadá pod živnosti, informuje automaticky živnostenský úřad.200 

 V dotazníku se vyplňují osobní údaje, druh zvolené činnosti, místo jejího výko-

nu (pokud si pan Motyčka bude chtít do nákladů zahrnout nájemné, musí přiložit kopii 

nájemní smlouvy), zda zakládá nové podnikání, či přejímá již existující, dále se vyplňují 

                                                 
199 Tento dopis bohužel není posílán doporučeně nebo do vlastních rukou, ale je vhozen do schránky jako 

obyčejné psaní, proto je vhodné si včas zajistit označení poštovní schránky. 
200 SÄCHSISCHE STAATSKANZLEI. Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit, Meldung beim Finan-

zamt. Amt24 [online]. [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: 

http://amt24.sachsen.de/ZFinder/verfahren.do?action=showdetail&modul=VB&id=43684!0 
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předpokládané příjmy a výdaje z výkonu činnosti, aby mohl finanční úřad stanovit od-

povídající zálohy na daň pro první rok podnikání, pan Motyčka si rovněž zvolí, jakým 

způsobem bude vést evidenci svého zisku, zdaňovací období a na závěr vyplňuje infor-

mace pro účely daně z přidané hodnoty (ukázka registračního formuláře viz přílo-

ha G).201 

                                                 
201 BUSCH JÜRGEN. Die Anmeldung als Freiberufler beim Finanzamt. Erfolg als Freiberufler [online]. 

© 2006 – 2014 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.erfolg-als-freiberufler.de/PDF/Anmeldung-

Finanzamt.pdf 
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7 Daňová povinnost poplatníka 

Obsahem této podkapitoly je stanovit daňovou povinnost pana Motyčky z titulu příjmů 

plynoucích z provozování samostatně výdělečné činnosti jak na území Spolkové repub-

liky Německo, tak na území České republiky. Navíc tato kapitola poskytne přehled 

formulářů, které má poplatník jako pan Motyčka povinnost vyplnit a odevzdat na pří-

slušné úřady, a návodů pro jejich vyplnění. 

7.1 Daňová povinnost ve Spolkové republice Německo 

Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, pan Motyčka platí v průběhu kalendářního roku 

zálohy na daň z příjmů z výkonu svobodného povolání. Jelikož nevyužívá služeb daňo-

vého poradce, musí podat své daňové přiznání nejpozději do 31. května následujícího 

roku, pokud si ovšem nezažádá o výjimku. Povinnost podat daňové přiznání zahrnuje 

vyplnění a odevzdání následujícího: 

 průvodní formulář k daňovému přiznání, 

 přílohu S pro osoby vykonávající nezávislou činnost, 

 přehled o příjmech a výdajích, 

 další přílohy v závislosti na dosažených příjmech a uplatňovaných výdajích. 

 

Nejvýhodnější pro poplatníka je stáhnout a nainstalovat si ELSTER202 software pro 

elektronické vyplnění všech formulářů, prostřednictvím kterého lze vyplněné formuláře 

připravit k odeslání na příslušný finanční úřad. Software samozřejmě automaticky vypl-

ňuje některá políčka na základě již zadaných údajů či vyplněných příloh, hlásí chyby ve 

vyplňování a rovněž nakonec spočítá výši daňové povinnosti. Další možností je vyplnit 

formuláře online přímo na ELSTER portále. Prostřednictvím ELSTER portálu lze da-

ňové přiznání také podat, za tímto účelem se však poplatník musí nejprve zaregistrovat. 

                                                 
202 ELSTER je projekt německé daňové správy, který má umožnit nejen elektronické zpracování a podání 

daňových přiznání pro širokou veřejnost, ale obecně komunikaci s finančními úřady. Jeho využívání je 

zcela zdarma. 
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Na základě registrace obdrží certifikát (popř. je možno zvolit jinou formu zabezpečení), 

pomocí kterého se bude v budoucnu přihlašovat. Obdobně jako při podávání daňového 

přiznání v České republice prostřednictvím datové schránky i zde odpadá povinnost 

podpisu. 

7.1.1 Průvodní formulář k daňovému přiznání 

Průvodních formulářů existuje několik verzí, a to klasický označený ESt 1 A pro po-

platníky s neomezenou daňovou povinností, dále ESt 1 V pro podání zjednodušeného 

daňového přiznání a ESt 1 C pro poplatníky s omezenou daňovou povinností, který je 

na první pohled výrazně kratší než klasická verze ESt 1 A. Odpadají zde totiž oddíly 

týkající se společného zdanění manželů, nezdanitelných částek pro samoživitele, pau-

šálních částek na zdravotně postižené či mimořádných výdajů, které právě u poplatníků 

s omezenou daňovou povinností nepřichází v úvahu (viz kapitola 5.3.7 Poplatníci 

s omezenou daňovou povinností, str. 61). 

Průvodní formulář, tzv. Mantelbogen, ve Spolkové republice Německo plní funkci 

daňového přiznání s tím rozdílem, že oproti daňovému přiznání, jak jej známe v České 

republice, neobsahuje kolonky pro výpočet samotné daňové povinnosti. Ta je totiž vy-

počítána příslušným finančním úřadem a sdělena poplatníkovi právě na základě ode-

vzdání průvodního formuláře se všemi přílohami formou písemného vyrozumění o dani 

(viz kapitola 7.1.4 Vyrozumění o dani, str. 79 a násl.). 

Před začátkem vyplňování je vhodné si povšimnout poznámky v pokynech 

k vyplnění průvodního formuláře, ve které stojí, že pokud neexistuje údaj pro vyplnění 

konkrétního políčka, má políčko zůstat prázdné, tzn. poplatník jej ani neproškrtává, ani 

nepíše nuly. 

Prvním krokem pana Motyčky při vyplňování průvodního formuláře je zaškrtnutí 

příslušného políčka udávajícího důvod celého podání. Pan Motyčka zvolí Einkommen-

steuererklärung, tedy daňové přiznání. Dále vyplní hlavní identifikační údaj, své daňo-

vé číslo, které mu bylo přiděleno finančním úřadem po oznámení, že začal vykonávat 

svobodné povolání, a název finančního úřadu, ke kterému přísluší. Níže na první straně 

uvede požadované osobní údaje, jako osobní daňové identifikační číslo, které mu bylo 
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finančním úřadem písemně sděleno po přihlášení se na úřadě evidence obyvatel, jméno, 

příjmení, datum narození, adresu, stát daňové rezidence, státní příslušnost, místo naro-

zení, vykonávané povolání a bankovní spojení. 

Na druhé straně formuláře se vyplňují údaje o dosažených příjmech. Pana Motyčku 

bude z titulu jeho příjmů z výkonu svobodného povolání zajímat pouze řádek 45, ve 

kterém se odkáže na přílohu S vztahující se k tomuto typu příjmů. Dále vyplní pan Mo-

tyčka oddíl týkající se zvláštních výdajů. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.3.7 Poplatní-

ci s omezenou daňovou povinností, mají daňoví nerezident velmi omezenou škálu výda-

jů, které jsou daňově uznatelné v rámci zvláštních výdajů. Patří mezi ně víceméně pou-

ze dary a příspěvky vybraným organizacím, spolkům, nadacím a politickým stranám, 

pro které jsou ve formuláři oddělené řádky. Pokud by pan Motyčka uplatňoval zvláštní 

výdaje, musel by je určitým způsobem doložit. 

Pokud by pan Motyčka chtěl uplatnit ztrátu z minulých let, použil by k tomu řádky 

64 a 65, jelikož však na území Spolkové republiky Německo podniká prvním rokem, 

žádnou ztrátu logicky uplatňovat nemůže. V řádku 66 zaškrtne, že předtím neměl 

v SRN neomezenou daňovou povinnost. Řádky 74 až 81 slouží pro případné uvedení 

zástupce a jeho funkcí. Zbývá už jen zaškrtnout na řádku 82, že pan Motyčka podepisu-

je daňové přiznání jako osoba povinná k dani (ne osoba zplnomocněná k podpisu) 

a podepsat (ukázka vyplněného průvodního formuláře viz příloha H). 
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Shrnutí 

Poplatník s omezenou daňovou povinností vyplní ve formuláři ESt 1 C následující. 

Tab. 1 Postup pro vyplnění průvodního formuláře k daňovému přiznání v SRN203 

Průvodní formulář k daňovému přiznání 

Str. č. Řádek č. Pokyn 

1 

1 zaškrtnout „Einkommensteuererklärung“ 

3 daňové identifikační číslo 

4 název příslušného finančního úřadu 

6 - 19 osobní údaje včetně osobního identifikačního čísla 

20 – 22 bankovní spojení 

2 
45 doplnit „S“ 

46 – 53 * zvláštní výdaje 

3 

64 – 65 * uplatnění daňové ztráty z minulých let 

66 
zaškrtnout „nein“ (= poplatník neměl dříve neomezenou daňovou 
povinnost) 

74 – 81 * údaje o zástupci 

82 
zaškrtnout „als steuerpflichtige Person“ (= poplatník podepisuje 
formulář jako osoba povinná k dani sama za sebe) 

83 datum a podpis 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

7.1.2 Příloha pro příjmy z nezávislé činnosti 

Pro příjmy z nezávislé činnosti se použije příloha S (selbstständige Arbeit). V hlavičce 

formuláře pan Motyčka opět vyplní své jméno, příjmení a daňové číslo a zaškrtne mož-

nost, že přílohu S vyplňuje za sebe jako osobu povinnou k dani.  

Vzhledem k faktu, že panu Motyčkovi neplynou na území SRN žádné jiné příjmy 

než příjmy z výkonu svobodného povolání, bude pro něj vyplnění přílohy S relativně 

přímočaré. Do řádku 4 vepíše co nejpřesnější název jím vykonávané činnosti, tedy tlu-

                                                 
203 * nepovinný údaj 
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močník, překladatel a lektor cizího jazyka, a do kolonky vedle přenese výši zdanitelné-

ho příjmu, ke kterému dospěl po vyplnění přehledu o příjmech a výdajích (viz kapito-

la 7.1.3 Přehled o příjmech a výdajích, str. 77 a násl.). Tímto je pan Motyčka vypořádán 

s prvním oddílem vztahujícím se ke zdanitelnému příjmu. Další oddíl je vyčleněn speci-

álně pro příjmy související s prodejem podniku či jeho podílu dle § 16 EStG, což se 

pana Motyčky rovněž netýká, tudíž daný oddíl nevyplňuje. 

Na straně dva by se vyplňovaly mimořádné příjmy dle § 34, odst. 2, bodů 2 – 4, 

kam spadá např. náhrada škody, dále rozdíl mezi výběry a vklady do podnikání, nákla-

dové úroky, které jsou za určitých podmínek daňově uznatelným nákladem, a zohledni-

ly by se investiční výdaje. Závěrem by se doplnily příjmy z vedlejší nezávislé činnosti. 

Nic z toho se však pana Motyčky netýká a opět nechává oddíl nevyplněný. Tím má spl-

něnu povinnost vyplnit přílohu S (ukázka vyplněné přílohy S viz příloha I). 

 

Shrnutí 

Poplatník s omezenou daňovou povinností vyplní ve formuláři Anlage S následující. 

Tab. 2 Postup pro vyplnění přílohy S k daňovému přiznání v SRN204 

Příloha S k daňovému přiznání 

Str. č. Řádek č. Pokyn 

1 

1 – 3 příjmení, jméno, daňové identifikační číslo 

 
zaškrtnout „stpfl. Person / Ehemann / Lebenspartner(in) A“  
(= poplatník vyplňuje jako osoba povinná k dani) 

4 
název svobodného povolání, zdanitelný příjem dle vyplněného for-
muláře EÜR 

2 
31 – 35 * mimořádné výdaje 

36 – 37 * příjmy z vedlejší nezávislé činnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                 
204 * nepovinný údaj 
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7.1.3 Přehled o příjmech a výdajích 

Jelikož pan Motyčka vykonává svobodné povolání a nemá povinnost vést podvojné 

účetnictví, pro účely doložení jeho příjmů pro daňové přiznání postačí vyplnit formulář 

přehledu o příjmech a výdajích, tzv. Einnahmen-Überschussrechnung (dále také EÜR), 

který je vždy pro aktuální zdaňovací období volně ke stažení na internetu. Mezi příjmy 

a výdaje daného roku se mohou započítat i peněžní pohyby uskutečněné až 10 dní před 

započetím a až 10 dní po skončení období, např. pokud pan Motyčka zaplatí kartou 

a peníze se mu odečtou až v lednu 2015, stále se tento pohyb bude počítat jako výdaj 

roku 2014 a obdobně pokud by zaplatil nájem na leden 2014 dopředu již v roce 2013, 

opět by se tento pohyb počítal do roku 2014. 

Jako každý, kdo předem ví, že bude vykazovat své příjmy a výdaje prostřednictvím 

EÜR, by si měl i pan Motyčka již v průběhu roku vést evidenci zvlášť pro různé druhy 

příjmů a výdajů tak, jak je pak bude uvádět do formuláře EÜR, aby si na konci roku 

usnadnil práci. Jedná se o následující typy příjmů a výdajů: 

 příjmy dle jednotlivých druhů daně z přidané hodnoty, 

 odpisy, 

 náklady na drobný majetek, 

 částečně odčitatelné výdaje (např. dárky, pracovní místnost v rámci bydliště 

apod.), 

 náklady na investiční majetek včetně obchodních podílů, cenných papírů a nemo-

vitostí určených k obchodování, 

 vklady a výběry. 

 

Pokud pan Motyčka dosáhne příjmů nižších než 17 500 EUR, nemusí pro doložení 

svých příjmů využít oficiální formulář EÜR, nicméně je doporučeno minimálně kopíro-

vat strukturu tohoto formuláře, aby poplatník na nějaké příjmy či výdaje nezapomněl. 

V úvodu formuláře vyplní pan Motyčka opět osobní údaje a údaje o svém podni-

kání s tím, že na ř. 7 uvede „3“ pro příjmy z nezávislé činnosti a na ř. 8 „1“ udávající, že 

pan Motyčka je jako vlastník podnikání osoba povinná k dani. Při vyplňování výše jed-

notlivých příjmů na řádcích 11 až 22 bude pan Motyčka udávat brutto příjmy, jelikož 
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není plátce DPH. Stejně tak výdaje na řádcích 23 až 64 bude vyplňovat v jejich brutto 

výši. Výdaje jsou ve formuláři členěny na plně a částečně uznatelné a dále dle jejich 

účelu. Pokud by pan Motyčka měl v podnikání zařazen majetek, který by odepisoval 

(např. vybavení kanceláře a učebny, automobil apod.), musel by navíc vyplnit a podat 

formulář pro odpisy, tzv. AVEÜR. Pro účely zjednodušení pan Motyčka nemá 

v podnikání na území SRN zařazen žádný majetek, který by odepisoval. Rozdílem mezi 

příjmy a výdaji se zjistí zisk nebo ztráta za dané období, který se dále upraví o investič-

ní výdaje a další položky dle EStG (řádky 73 až 83). Konečný výsledek uvedený na 

řádku 84 je zisk či ztráta sloužící jako základ pro výpočet daně z nezávislé činnosti, 

který pan Motyčka přenese do přílohy S svého daňového přiznání (ukázka vyplněného 

přehledu o příjmech a výdajích viz příloha J). 

 

 

Shrnutí 

Poplatník s omezenou daňovou povinností vyplní ve formuláři EÜR následující. 

Tab. 3 Postup pro vyplnění přílohy EÜR k daňovému přiznání v SRN205 

Příloha EÜR k daňovému přiznání 

Str. č. Řádek č. Pokyn 

1 

1 – 3 příjmení, jméno, daňové identifikační číslo 

5 převládající činnost 

6 právní forma 

7 doplní „3“ (= nezávislá činnost) 

8 
doplní „1“ (= poplatník jako vlastník podnikání je osoba povinná 
k dani) 

11 výše celkových příjmů 

12 z toho nepodléhajících DPH 

22 suma příjmů 

23 – 27 výdaje dle skutečnosti 

28 – 35 * odpisy dle vyplněné přílohy AVEÜR 

                                                 
205 * nepovinný údaj 
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2 

36 – 38 * výdaje na nájem apod. dle skutečnosti 

39 – 51 * ostatní daňově uznatelné výdaje dle skutečnosti 

52 – 57 * omezeně daňově uznatelné výdaje dle skutečnosti 

58 – 63 
* výdaje související s užíváním vozidla zařazeného do podnikání 
a ostatní výdaje na dopravu dle skutečnosti 

64 suma výdajů 

3 

71 suma příjmů (přenesená z ř. 22) 

72 suma výdajů (přenesená z ř. 64) 

79 upravený zisk / ztráta (rozdíl ř. 71 a 72) 

84 zdanitelný zisk / ztráta 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

7.1.4 Vyrozumění o dani 

Finančnímu úřadu většinou trvá 4 až 8 týdnů zpracovat podané daňové přiznání a ode-

slat poplatníkovi vyrozumění o dani (Steuerbescheid), které obsahuje rekapitulaci všech 

příjmů a dalších východisek pro výpočet výsledné daňové povinnosti, zaplacených zá-

loh a konečnou informaci o tom, zda poplatníkovi vznikl nedoplatek společně s lhůtou 

pro úhradu, či v lepším případě přeplatek na dani (ukázka vyrozumění o dani viz přílo-

ha K). 

Obecně je doporučeno, aby si poplatník vyrozumění důkladně zkontroloval, zda 

neobsahuje nějakou věcnou či formální chybu. Užitečný seznam bodů, které je vhodné 

zkontrolovat, najde poplatník např. na webovém portále Steuertipps.de provozovaném 

nakladatelstvím Wolters Kluwer Deutschland GmbH.206 Seznam mimo jiné zahrnuje 

kontrolu: 

 osobních údajů včetně daňového čísla, bankovního spojení či příslušnosti 

k církvi, 

                                                 
206 WOLTERS KLUWER DEUTSCHLAND GMBH. Steuerbescheid prüfen: Darauf müssen Sie achten. 

Steuertipps [online]. © Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlag [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: 

http://www.steuertipps.de/steuererklaerung-finanzamt/themen/steuerbescheid-pruefen-darauf-muessen-

sie-achten 
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 správnosti uvedených zaplacených záloh, 

 správnosti výše jednotlivých druhů příjmů, 

 uznaných a neuznaných výdajů, 

 uznaných osvobozených příjmů, nezdanitelných částí a slev na dani, 

 apod. 

 

Pokud by poplatníkovi bylo cokoli nejasné, může se samozřejmě obrátit na finanční 

úřad s žádostí o vysvětlení. V případě, že by objevil ve vyrozumění nějakou nesrovna-

lost, má právo se proti němu odvolat. Odvolat se dá také v situaci, kdy si poplatník uvě-

domí, že do svého přiznání zapomněl zahrnout některé výdaje. Lhůta pro odvolání je 

jeden měsíc, ve výjimečných případech lze podat odvolání i po uplynutí této lhůty, vý-

jimku však musí potvrdit soud.207 

Pro pana Motyčku a obecně pro všechny poplatníky s omezenou daňovou povin-

ností má vyrozumění o dani ještě jeden význam, a sice slouží jako potvrzení příjmů pro 

účely přiznání celosvětových příjmů ve státě rezidence. 

7.1.5 Výpočet daňové povinnosti v SRN 

Pan Motyčka v roce 2014 utržil celkem 26 600 EUR za poskytování svých služeb na 

území SRN. Na dosažení, zajištění a udržení příjmů vynaložil celkem 13 445 EUR. Ta-

bulka uvedená dále (viz Tab. 4) obsahuje přehled příjmů a výdajů a současně informaci, 

na kterém řádku formuláře přehledu o příjmech a výdajích EÜR bude uvedena jaká 

částka a jak se tento řádek jmenuje. 

Na ř. 84 EÜR je uveden zdanitelný příjem, který slouží jako základ pro výpočet 

daňové povinnosti poplatníka. Po zařazení do tarifního pásma dle výše zdanitelného 

příjmu se vypočítá daňová povinnost pomocí příslušného vzorce (viz kapitola 5.3.4 Ta-

rif, str. 59). Výpočet koeficientu y při zohlednění faktu, že se jedná o poplatníka 

                                                 
207 WOLTERS KLUWER DEUTSCHLAND GMBH. So machen Sie Ihre Steuererklärung 2014. Steuer-

tipps [online]. © Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlag [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: 

http://www.steuertipps.de/steuererklaerung-finanzamt 
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s omezenou daňovou povinností, který nemá nárok na nezdanitelné minimum, bude 

vypadat následovně: 

 

y
zdanitelný	příjem

10	000
 

y		
13 155 – 8 354	 	8	354

	1,315
10	000

 

 

Nezaokrouhlený výsledek se dosadí do vzorce pro výpočet daně, která se na závěr zao-

krouhlí na celá eura nahoru: 

 

daň	 	 974,58	 y 	1 400 y

 

daň	 	 974,58	 1,315	 	1 400 1,315	 	3 529	EUR 

 

 

 

Výsledná daňová povinnost pana Motyčky na území SRN za rok 2014 činí 3 529 EUR. 

Tato částka by se tedy měla objevit na vyrozumění o dani, které pan Motyčka obdrží od 

finančního úřadu. Od ní budou odečteny zaplacené zálohy na daň z příjmů. Na základě 

rozdílu vznikne panu Motyčkovi buď přeplatek či nedoplatek na dani. 
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Tab. 4 Přehled příjmů a výdajů poplatníka za rok 2014 

Příjem / Výdaj Částka (v EUR) Řádek Název řádku v NJ 

Příjmy z poskytování lektorských, 
tlumočnických a překladatelských 
služeb 

26 600   

Ʃ 26 600 11 
Betriebseinnahmen als 
umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer 

Suma příjmů 26 600 22 Summe Betriebseinnahmen 

Kanc. nábytek a vybavení 500 

  
Kanc. potřeby 100 

Učebnice 2 500 

Ostatní nakoupené zboží 750 

Ʃ 3 850 25 Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe 

Ostatní nakoupené služby 400   

Ʃ 400 26 Bezogene Fremdleistungen 

Nájem kanceláře 5 400   

Nájem učebny 1 170   

Ʃ 6 570 36 Miete/Pacht für Geschäftsräume 

Telefon, internet 300   

Ʃ 300 39 Aufwendungen für Telekommunikation 

Výdaje na služební cesty 900   

Ʃ 900 40 
Übernachtungs- und Reisenebenkosten 
bei Geschäftsreisen 

Vzdělávání 400   

Ʃ 400 41 Fortbildungskosten 

Právní služby 150   

Ʃ 150 42 
Kosten für Rechts- und Steuerberatung, 
Buchführung 

Online marketing 120   

Inzerce 180   

Ʃ 300 45 Werbekosten 

Dárky (dle § 4, odst. 5, bod 1) 35   

Ʃ 35 52 Geschenke 

Veřejná hromadná doprava 540   

Ʃ 540 60 Sonstige tatsächliche Fahrkosten 

Suma výdajů 13 445 64 Summe Betriebsausgabe 

Suma příjmů 
(přenesení z ř. 22) 

26 600 71 
Summe der Betriebseinnahmen 
(Übertrag aus Zeile 22) 

Mínus suma výdajů 
(přenesení z ř. 64) 

13 445 72 
Abzüglich Summe der Betriebsausgaben 
(Übertrag aus Zeile 64) 

Korigovaný zisk / ztráta 13 155 80 Korrigierter Gewinn/Verlust 

Zdanitelný zisk / ztráta 13 155 84 Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust 

Zdroj: vlastní výpočet a zpracování 
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Zbývá zjistit, zda panu Motyčkovi vedle daňové povinnosti vzniká rovněž povinnost 

platit solidární příplatek. Jelikož výše jeho daňové povinnosti převyšuje částku 

972 EUR, do které je poplatník od placení solidárního příplatku osvobozen, bude pan 

Motyčka platit i solidární příplatek, a to ve výši 5,5 % ze své daňové povinnosti: 

 

solidární	příplatek	 	5,5	%	 daň

 

solidární	příplatek	 	5,5	%	 3 529	 	195	EUR 

 
 

U solidárního příplatku je ještě potřeba ověřit, zda jeho výše nepřesahuje 20 % z rozdílu 

mezi výší daně a hranicí pro osvobození od solidárního příplatku, což v tomto případě 

nepřesahuje. Obdobně jako u samotné daňové povinnosti, i ohledně solidárního příplat-

ku bude finanční úřad pana Motyčku ve vyrozumění o dani informovat o výši solidární-

ho příplatku, zaplacených zálohách a vzniklém přeplatku či nedoplatku. 

Sociální a zdravotní pojištění zde nepřicházejí v úvahu, jelikož jak vyplynulo 

z nařízení EU, budou se na pana Motyčku vztahovat předpisy České republiky.208 Nyní 

lze tedy vypočítat čistý příjem pana Motyčky: 

 

čistý	příjem	 	zdanitelný	příjem	– daň	– solidární	příplatek	

 

čistý	příjem	 	13 155	– 3 529	– 195	 	9 431	EUR 

 

 

Čistý příjem pana Motyčky ze zdrojů na území SRN za rok 2014 po odečtení dani 

a solidárního příplatku činí 9 431 EUR. 

                                                 
208 Pan Motyčka by se mohl dobrovolně zapojit do jiných pojistných programů, které by případně mohly 

ovlivnit jeho výslednou daňovou povinnost, nicméně vzhledem k rozsahu práce se autorka rozhodla neza-

cházet do detailu. 
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7.2 Daňová povinnost v České republice 

Smyslem této seminární práce není věnovat se podrobně české právní úpravě zdanění 

příjmů fyzických osob. Z toho důvodu se autorka rozhodla nezabývat výpočtem základu 

daně pro daň z příjmů fyzických osob z titulu provozování samostatně výdělečné čin-

nosti pana Motyčky na území České republiky, ale spíše se zaměřit na promítnutí pří-

jmů dosažených na území Spolkové republiky Německo do daňového přiznání v ČR. 

Z titulu daňové rezidence stanovené na základě smlouvy o zamezení dvojího zda-

nění mezi ČR a Německem má pan Motyčka povinnost přiznat v rámci svého daňového 

přiznání své celosvětové příjmy. Z dané SZDZ rovněž vyplývá, že pro zamezení dvojí-

ho zdanění se použije metoda vynětí s výhradou progrese. V praxi to znamená, že pan 

Motyčka příjmy ze Spolkové republiky Německo sice uvede ve svém daňovém přiznání 

na řádku 37 společně s příjmy plynoucími z ČR, nicméně na řádku 41a tyto příjmy opět 

vyjme.209 Přestože dopad výše příjmů plynoucích z Německa je neutrální, resp. nulový, 

musí pan Motyčka doložit výši dosažených příjmů, a to pomocí vyrozumění o dani, 

které obdržel od německého finančního úřadu.210 Současně nesmí zapomenout vyplnit 

a odevzdat přílohu č. 1 daňového přiznání vztahující se k příjmům dle § 7 českého zá-

kona o daních z příjmů (ukázka vyplněného daňového přiznání viz příloha L). 

Jestliže však termín pro podání daňového přiznání ve Spolkové republice Německo 

je stanoven na 31. května a finančnímu úřadu většinou jeden až dva měsíce trvá vydat 

vyrozumění o dani, byl by pan Motyčka schopen doložit své příjmy z Německa přibliž-

ně v červenci či srpnu, za předpokladu že by ve vyrozumění neodhalil žádnou chybu, 

proti které by se odvolával. V důsledku toho by nebyl schopen dodržet řádný termín pro 

podání daňového přiznání v České republice, který je stanoven na 1. dubna. Tento ne-

                                                 
209 Pro přepočet výše zahraničních příjmů na českou měnu použije poplatník, který nevede účetnictví, 

jednotný kurz vyhlášený Ministerstvem financí dle § 38 ZDP. 

Pozn.: Vzhledem k faktu, že k datu odevzdání diplomové práce nebyl vyhlášen jednotný kurz za rok 

2014, použila autorka k přepočtu kurz, který vypočítala jako aritmetický průměr kurzů stanovených Čes-

kou národní bankou vždy k poslednímu dni každého měsíce za celé zdaňovací období 2014. 
210 Pozn.: Informace ověřena telefonickým rozhovorem se zaměstnankyní finančního úřadu pro Prahu 1, 

oddělení pro daně z příjmů fyzických osob. 
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soulad lze vyřešit tím, že si pan Motyčka nejpozději do tohoto dne podá žádost o pro-

dloužení lhůty, ve které navrhne náhradní termín a současně uvede opodstatněné důvo-

dy, proč by měl správce daně vyhovět jeho žádosti.211 

7.3 Sociální zabezpečení 

Jak vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci 

systému sociálního zabezpečení, pan Motyčka smí být sociálně a zdravotně pojištěn 

pouze v jedné zemi, kterou je v jeho případě Česká republika. Jako každá osoba samo-

statně výdělečně činná má mimo jiné povinnost podávat roční přehled o příjmech a vý-

dajích OSVČ na správu sociálního zabezpečení a současně přehled OSVČ na svou 

zdravotní pojišťovnu. Při vyplňování těchto přehledů pan Motyčka odhlédne od svých 

zahraničních příjmů, resp. je vůbec do přehledů nezahrne. Jinými slovy zahraniční pří-

jmy nevstupují do výpočtu vyměřovacího základu pro stanovení výše sociálního a zdra-

votního pojištění (ukázka vyplněného přehledu příjmů a výdajů OSVČ pro sociální 

i zdravotní pojišťovnu viz přílohy M a N).212 Z tohoto důvodu zde logicky sice nevzniká 

důvod pro opožděné podání, na druhou stranu společně s přehledy musí pan Motyčka 

doložit doklad o dni podání daňového přiznání. Lhůta pro podání přehledů na příslušnou 

OSSZ a zdravotní pojišťovnu činí 1 měsíc ode dne, do kterého měl poplatník povinnost 

podat své daňové přiznání. 

7.4 Shrnutí 

Pro přehlednost se autorka rozhodla shrnout do tabulky jednotlivé kroky, které je nutno 

podniknout, když se česká osoba samostatně výdělečně činná rozhodne zahájit výkon 

svobodného povolání ve Spolkové republice Německo (viz Tab. 5). 

                                                 
211 Dle § 36, odst. 4 daňového řádu může správce daně lhůtu pro podání daňového přiznání prodloužit až 

o 3 měsíce, v případě příjmů ze zahraničí dokonce až o 10 měsíců. 
212 Pozn.: Informace ověřena telefonickým rozhovorem se zaměstnankyní České správy sociálního zabez-

pečení a se zaměstnankyní Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
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Tab. 5 Sumář jednotlivých kroků při zahájení výkonu svobodného povolání v SRN českou OSVČ 

 Česká republika Spolková republika Německo 
P
ře

d
 z

ah
áj

en
ím

 
vý

k
on

u 
 nechat si úředně ověřit kopii 

živnostenského listu 

 nechat si notářsky ověřit překlad 
živnostenského listu do německého jazyka 

 zažádat o vystavení formuláře A1 na 
ČSSZ 

 

P
o 

za
h

áj
en

í 
vý

k
on

u  

 přihlásit se na úřadě evidence obyvatel 
do 2 týdnů od nastěhování do pronajatých 
prostor 

 podat registrační formulář na finanční úřad 
do 1 měsíce od zahájení činnosti 

D
aň

ov
é 

p
ři

zn
án

í  zažádat o prodloužení lhůty pro podání 
daňového přiznání do 1. dubna násl. roku 

 podat daňové přiznání do termínu po 
prodloužení 

 podat přehledy OSVČ na příslušnou 
OSSZ a pojišťovnu do 1 měsíce ode dne 
termínu pro podání daňového přiznání 

 podat daňové přiznání do 31. května násl. 
roku, které se skládá z: 

o průvodního formuláře, 

o přílohy S 

o přehledu o příjmech a výdajích 

Zdroj: vlastní zpracování 
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8 Návrhy vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti 
poplatníka 

V rámci této kapitoly předkládá autorka návrhy, jakými způsoby a za pomocí jakých 

prostředků lze dosáhnout optimalizace daňové povinnosti pana Motyčky. 

8.1 Optimalizace daňové povinnosti poplatníka s omezenou daňovou 
povinností 

Jako poplatníkovi s omezenou daňovou povinností se panu Motyčkovi v Německu ne-

naskýtá tolik možností k optimalizaci jako poplatníkům s neomezenou daňovou povin-

ností, jelikož nemůže uplatňovat právě některé zvláštní a mimořádné výdaje. I přesto lze 

identifikovat alespoň pár oblastí, ve kterých mohou určitá opatření vést k celkově nižší 

daňové povinnosti. 

8.1.1 Optimalizace prostřednictvím řízení příjmů a výdajů 

První a nejklasičtější možnost optimalizace představuje řízení příjmů a výdajů. Pokud 

pan Motyčka na základě předběžného posouzení dojde k závěru, že mu vychází zisk, 

může uskutečnit různé výdaje do konce roku, aby tento zisk snížil (např. nakoupit jazy-

kové učebnice, slovníky, cizojazyčné knihy, kancelářské potřeby a další).  

Obecně by se dalo spekulovat, do jaké míry lze jednoznačně určit, které příjmy 

a které výdaje souvisí s poskytováním tlumočnických, překladatelských a lektorských 

služeb na území Německa a na území České republiky. Například pokud pan Motyčka 

nakoupí v SRN učební materiály, slovníky či odbornou literaturu, nelze jednoznačně 

tvrdit, že tyto materiály budou používány výhradně pro zajištění příjmů na území 

SRN213 a vzniká zde určitý prostor pro řízení výdajů, resp. rozhodnutí, ve které zemi 

výdaj uplatní, popř. v jakém poměru výdaj rozdělí.  

                                                 
213 Pozn.: Toto platí za předpokladu, že uvedené materiály bude používat při výuce nebo pro své vlastní 

účely, nikoliv však pokud by materiály prodával např. účastníkům jazykových kurzů. V tom případě by 

byl výdaj jednoznačně alokovatelný souvisejícímu příjmu. 
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Obdobnou analogii lze aplikovat u příjmů pana Motyčky. Poskytne-li službu do ji-

ného členského státu EU, nelze definitivně rozhodnout, zda tento příjem zahrnout do 

podnikání v ČR či v SRN. Za předpokladu, že by pan Motyčka byl schopen předem 

odhadnout z daňového hlediska pro něj co nejvýhodnější výši zdanitelných příjmů, 

mohl by vhodnou alokací určitých typů příjmů a výdajů cíleně ovlivňovat výši svého 

daňového základu v obou zemích, resp. jejich poměr, a tím i výši své daňové povinnosti 

v obou zemích. 

8.1.2 Zohlednění využívání vozidla pro účely podnikání 

Další příležitost k optimalizaci souvisí s využíváním vozidla. Pokud pan Motyčka bude 

pro své podnikání využívat osobní automobil, nabízí se mu pestrá škála možností, jak 

toto promítnout do jeho přehledu o příjmech a výdajích pro účely německého daňového 

přiznání. Samozřejmě závisí na tom, do jaké míry využívá automobil pro účely podni-

kání oproti soukromým účelům.  

V případě, že jej pan Motyčka využívá z méně než 50 % pro účely podnikání, ne-

chá si ho ve svém osobním vlastnictví a má možnost zvolit si mezi uplatňováním sku-

tečných výdajů, nebo výdajů paušálem, kde v roce 2014 může uplatnit výdaj maximálně 

0,30 EUR na kilometr.214 Výhodou ponechání automobilu v osobním vlastnictví je rov-

něž fakt, že pokud by chtěl pan Motyčka po pár letech užívání automobil prodat, nebude 

muset zdaňovat příjem z prodeje. 

Využívá-li pan Motyčka automobil z více než 50 % pro účely podnikání, zařadí jej 

do podnikání a může jej odepisovat. Současné užívání automobilu i pro soukromé účely 

musí být zohledněno, a to buď ve formě zvýšení příjmů o 1 % z pořizovací ceny vozu 

měsíčně, nebo by pan Motyčka musel vést přesnou evidenci jízd, na základě které by 

příjmy zvyšoval dle skutečnosti. Pro tuto vedení knihy jízd jsou však v Německu velmi 

                                                 
214 0,20 EUR na kilometr při využívání jednostopých dopravních prostředků vyjma jízdního kola, pro 

které od roku 2014 dle oficiálního znění zákona již nelze uplatňovat paušální výdaje. Existuje však šance, 

že se paušál na jízdní kola v budoucnu opět zavede. 

HAUFE. Reisekostenreform 2014 – die Änderungen im Überblick. Reisekosten 2014 [online]. [cit. 2014-

12-11]. Dostupné z: http://reisekosten-2014.de/aenderungen-im-ueberblick/ 
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přísné podmínky a finanční úřad si často dává práci s ověřením pravdivosti uvedených 

záznamů, např. i v porovnání s účtenkami za tankování, hotely apod. Proto se z pohledu 

efektivnosti vyplatí uplatňovat spíše metodu 1 %, samozřejmě pokud není pořizovací 

cena automobilu příliš vysoká, pak by to bylo na zvážení.215 

V souvislosti se zařazením vozidla do podnikání stojí opět za zvážení, zda se více 

vyplatí vozidlo zařadit a náklady z toho plynoucí uplatňovat v rámci zdanění českých či 

německých příjmů. V takovém případě by samozřejmě hrála roli i silniční daň. 

8.1.3 Odpisy a rezervy, příspěvky a dary 

Mezi významné prostředky vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti patří také odpisy. 

Z důvodu rozsahu diplomové práce se autorka pro výpočet daňové povinnosti pana Mo-

tyčky rozhodla od odpisů abstrahovat, nicméně vzhledem k jejich běžnému využití po-

važuje za účelné je zmínit na tomto místě. U drobného majetku do hodnoty 410 EUR je 

možné majetek jednorázově odepsat při pořízení. Odpisy majetku vyšší hodnoty se řídí 

tzv. AfA tabulkami, ve kterých jsou uvedeny doby životnosti, resp. doby odepisování.216 

Užitečným nástrojem jsou rovněž plánované investice, na které je možno tvořit již 

3 roky předem rezervu ve výši až 40 % předpokládaných výdajů. Tyto rezervy jsou da-

ňově uznatelným výdajem.217 

K optimalizaci daňové povinnosti mohou sloužit také příspěvky a dary, které mo-

hou být dle § 15 českého zákona o daních z příjmů nově od roku 2014 uplatněny do 

výše 15 % základu daně, zatímco dle § 10b německého zákona o daních z příjmů až do 

výše 20 % základu daně. Dle obou zákonů je možné uplatnit dar poskytnutý organizaci 
                                                 
215 WOLTERS KLUWER DEUTSCHLAND GMBH. Steuerliche Vorteile als Selbstständiger nutzen. 

Steuertipps [online]. © Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlag [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: 

http://www.steuertipps.de/selbststaendig-freiberufler 
216 Viz např. webové stránky ministerstva financí SRN. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthe

men/Betriebspruefung/AfA-Tabellen/afa-tabellen.html 
217 WOLTERS KLUWER DEUTSCHLAND GMBH. Steuerliche Vorteile als Selbstständiger nutzen. 

Steuertipps [online]. © Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlag [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: 

http://www.steuertipps.de/selbststaendig-freiberufler 
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v rámci celé Evropské unie za předpokladu, že organizace splňuje podmínky stanovené 

zákonem. Pokud se tedy pan Motyčka rozhodne snížit svou daňovou povinnost poskyt-

nutím daru, je na něm, aby zvážil, ve které zemi bude mít uplatnění nezdanitelné části 

vyšší efekt na výslednou daňovou povinnost. 

8.2 Optimalizace daňové povinnosti za využití pravidla 90 % 
celosvětových příjmů 

Nejvýraznější možností optimalizace daňové povinnosti pana Motyčky by představova-

lo uplatnění nezdanitelného minima, na které však jako poplatník s omezenou daňovou 

povinností nedosáhne. Jediným způsobem by bylo splnění podmínky, že 90 % jeho ce-

losvětových příjmů bude plynout ze zdrojů na území Spolkové republiky Německo. Pak 

by se pan Motyčka dle § 1, odst. 3 EStG mohl na žádost nechat na území SRN zdaňovat 

neomezeně. 

V praxi by to pro pana Motyčku znamenalo přesunout těžiště svých podnikatel-

ských aktivit do Německa, a to do takové míry, aby mu z nich plynulo minimálně 90 % 

jeho celosvětových příjmů. Pro demonstraci rozsahu úspor na dani využila autorka do-

sažený zdanitelný příjem pana Motyčky na území SRN za rok 2014, jak je uveden 

v kapitole 7.1.5 Výpočet daňové povinnosti v SRN.  

V tabulce na následující straně je zachycen výpočet daňové povinnosti v případě 

poplatníka s omezenou daňovou povinností a v případě poplatníka s neomezenou daňo-

vou povinností. Jak lze vyčíst z údajů v tabulce, pan Motyčka by díky uplatnění nezda-

nitelného minima snížil svou daňovou povinnost přibližně o tři čtvrtiny a současně by 

mu nevznikla povinnost platit solidární příplatek, jelikož výše jeho daňové povinnosti 

by nepřekročila částku 972 EUR. Celkově by pan Motyčka na dani a solidárním příplat-

ku ušetřil 2 827 EUR, což představuje zhruba pětinu jeho zdanitelného příjmu. 
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Tab. 6 Srovnání výše daňové povinnosti poplatníka s omezenou a neomezenou daňovou povinností 

 
Poplatník s omezenou 
daňovou povinností 

Poplatník s neomezenou 
daňovou povinností 

Zdanitelný příjem (v EUR) 13 155 13 155

Koeficient y 1,315 0,480 218

Daň zaokrouhlená (v EUR) 3 529 897

Solidární příplatek (v EUR) 195 -

Čistý příjem (v EUR) 9 431 12 258

Zdroj: vlastní výpočet a zpracování 

 

Současně by pan Motyčka mohl uplatňovat různé další zvláštní a mimořádné výdaje, 

které mohou uplatnit pouze poplatníci s neomezenou daňovou povinností, a také by 

mohl čerpat různá zvýhodnění na děti. 

Autorka si je vědoma, že by v návaznosti na přesun podnikatelských aktivit na 

území SRN bylo nutno vzít v potaz mnoho dalších aspektů jako např. sociální zabezpe-

čení, vyšší míru zdanění v SRN, rozdílnost ve výši životních nákladů a v neposlední 

řadě také vliv na soukromý život poplatníka, nicméně vzhledem k rozsahu diplomové 

práce není možno se těmito souvislostmi hlouběji zabývat. 

                                                 
218 Pozn.: při uplatnění nezdanitelného minima ve výši 8 354 EUR. 
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Závěr 

Práce je zaměřena na pravidla vztahující se na výkon výdělečné činnosti v jiném člen-

ském státě Evropské unie, resp. konkrétně na poskytování služeb českou osobou samo-

statně výdělečně činnou na území sousedního státu Spolkové republiky Německo, 

a postup zdanění příjmů z této činnosti.   

Problematika mezinárodního zdanění příjmů obecně vyžaduje znalosti nejen 

z oblasti mezinárodního práva, ale rovněž z oblasti unijního a současně i vnitrostátního 

práva.  Za účelem správné aplikace je potřeba znát vztahy mezi jednotlivými úrovněmi 

legislativy, kdy unijní právo má v zásadě aplikační přednost před právem mezinárodním 

a vnitrostátním a současně mezinárodní právo je nadřazeno právu vnitrostátnímu.  

Smlouvou o fungování Evropské unie jako pramenem primárního práva Evropské 

unie jsou garantovány čtyři základní svobody, jmenovitě volný pohyb zboží, osob, slu-

žeb a kapitálu pro všechny občany EU, přičemž ze souvisejících pramenů sekundárního 

práva EU zahrnujících jak směrnice, tak nařízení vyplývají např. podmínky pobytu 

v jiném členském státě delšího než tři měsíce, uznávání odborných kvalifikací nebo 

prokázání způsobilosti poskytovat určitý typ služeb. Obecně se dá říci, že cílem unijní-

ho práva je odstranit možné bariéry omezující fungování jednotného vnitřního trhu. Dí-

ky těmto snahám Evropské unie mají nyní české OSVČ volný přístup na pracovní trh 

Spolkové republiky Německo a nemusí vyřizovat nový živnostenský list nebo žádat 

o jakákoliv další povolení, postačí doložit vlastnictví živnostenského listu platného 

v ČR a přihlásit se jako osoba vykonávající svobodné povolání na finančním úřadě,219 

případně se přihlásit na úřad evidence obyvatel.  

Poplatník by si měl být vědom prohlubujících se forem spolupráce mezi správci 

daně daných harmonizačními směrnicemi EU, které mají za cíl primárně boj proti daňo-

vým únikům a díky níž by úřady mohly jednoduše odhalit osoby vyhýbající se plnění 

daňové povinnosti v některé z členských zemí. Výměna informací se vztahuje rovněž na 

příjmy z úspor ve formě úrokových plateb. Významnější pozornost by se však měla 

                                                 
219 Pozn.: V případě výkonu živnostenské činnosti dle německého práva platí povinnost přihlásit se na 

živnostenském úřadě a také zaregistrovat se do obchodní komory. 
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věnovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému 

sociálního zabezpečení, ze kterého jednoznačně vyplývá, že na každého občana EU se 

mohou vztahovat právní předpisy pouze jednoho členského státu. V případě výkonu 

samostatně výdělečné činnosti je rozhodující, ve které zemi je vykonávána podstatná 

část činnosti, popř. může hrát roli i místo bydliště. V souvislosti s tím je potřeba si za-

žádat o vystavení formuláře potvrzujícího příslušnost k právním předpisům sociálního 

zabezpečení dané země. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění upravují, jednak ve kterém smluvním státě 

bude poplatník daňovým rezidentem pro účely zdanění příjmů, který smluvní stát má 

právo zdanit daný příjem a jakým způsobem bude zamezeno dvojímu zdanění příjmů. 

Ve smlouvy mezi Českou republikou a Německem závisí právo státu zdroje příjmu 

zdanit příjem plynoucí z výkonu svobodného povolání na existenci stálé základny. Je-li 

splněna podmínka existence stálé základny, má stát zdroje právo zdanit související pří-

jmy v neomezeném rozsahu, zatímco ve státě daňové rezidence bude použita metoda 

vynětí s výhradou progrese za účelem zamezení dvojího zdanění příjmů. V praxi po-

platník tyto zahraniční příjmy přizná v rámci svého daňového přiznání a následně opět 

vyjme, tyto příjmy však naopak nevstupují do přehledů o příjmech a výdajích OSVČ 

pro účely sociálního a zdravotního pojištění. 

Podstatná část práce se věnuje legislativě upravující podmínky pro zahájení výko-

nu svobodného povolání na území Spolkové republiky Německo, systému zdanění pří-

jmů fyzických osob a jeho faktická aplikace na případ konkrétní kategorie poplatníků, 

kterými jsou české osoby samostatně výdělečně činné, kde autorka čerpala zejména 

přímo z příslušných pramenů německého práva. Z toho pro českého poplatníka vyplývá 

povinnost podat do jednoho měsíce od zahájení výkonu činnosti registrační formulář na 

finančním úřadě, na základě kterého jsou stanoveny zálohy na daň z příjmů, výhodou 

oproti osobám vykonávajícím živnost je, že při výkonu svobodného povolání není fy-

zická osoba povinna vést účetnictví a za určitých podmínek týkajících se výše obratu se 

nemusí registrovat k plátcovství daně z přidané hodnoty. 

Co se týče zdanění příjmů fyzických osob, nabízí se poplatníkům s neomezenou 

daňovou povinností podstatně více možností uplatnit zvláštní či mimořádné výdaje, 
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současně na rozdíl od poplatníka z omezenou daňovou povinností dosáhne na daňové 

zvýhodnění na děti a především na nezdanitelné minimum ve výši 8 354 EUR. Termín 

pro podání daňového přiznání je 31. května, resp. 31. prosince v případě využití služeb 

daňového poradce. Pro poplatníky s omezenou daňovou povinností v Německu jsou pro 

účely podání daňového přiznání relevantní průvodní formulář ESt 1 C, příloha S pro 

příjmy z výkonu nezávislé činnosti a přehled o příjmech a výdajích EÜR, přičemž pří-

slušné kapitoly této práce poskytují praktický návod pro jejich vyplnění. Veškeré for-

muláře lze jednoduše vyplnit a podat prostřednictvím portálu ELSTER. Jak již bylo 

uvedeno výše, česká OSVČ zahrne příjmy plynoucí ze zdrojů na území SRN do svého 

daňového přiznání v ČR, vzápětí je však na základě metody vynětí s výhradou progrese 

vyjme, aby nedošlo ke dvojímu zdanění. Z důvodu časového nesouladu mezi získáním 

potvrzení o příjmech od finančního úřadu v SRN a termínem pro podání daňového při-

znání v ČR je třeba si zde včas zažádat o prodloužení lhůty pro podání daňového při-

znání, a to nejpozději do řádného termínu pro podání. 

V závěru práce autorka na základě výpočtu daňové povinnosti modelového poplat-

níka předkládá návrhy vedoucí k optimalizaci jeho daňové povinnosti. Návrhy spočívají 

především v efektivním řízení příjmů a výdajů a jejich vhodné alokací mezi obě země, 

v uplatnění výdajů souvisejících s využíváním vozidla pro účely podnikání a dalších 

specifických výdajů. Nejvýznamnější prostředek optimalizace se však nabízí při přesu-

nutí těžiště podnikání tak, aby ze zdrojů na území Německa plynulo poplatníkovi nej-

méně 90 % jeho celosvětových příjmů. V takovém případě by se mohl v SRN na žádost 

nechat zdaňovat jako osoba s neomezenou daňovou povinností, v důsledku čehož by 

mohl uplatňovat širší škálu výdajů a současně dosáhnout na zvýhodnění na děti, ale 

hlavně na nezdanitelné minimum, což by přineslo významnou úsporu jak na samotné 

dani z příjmů, tak na solidárním příplatku. 

Závěrem lze říci, že stanoveného cíle bylo dosaženo. 
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ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 
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EHS Evropské hospodářské společenství 

EStG Zákon o daních z příjmů platný v SRN (Einkommensteuergesetz) 

EU Evropská unie 

EÜR Přehled o příjmech a výdajích (Einnahmen-Überschussrechnung) 

FO fyzické osoby 

GFŘ Generální finanční ředitelství 

MF Ministerstvo financí 

MSSZ Městská správa sociální zabezpečení 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN Organizace spojených národů 

OSSZ Okresní správa sociální zabezpečení 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

PO Právnické osoby 

PSSZ Pražská správa sociální zabezpečení 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

SEPA Single Euro Payments Area 

SFEU Smlouva o fingování Evropské unie 

SRN Spolková republika Německo 

SZDZ Smlouva o zamezení dvojího zdanění 

ZDP Zákon o daních z příjmů 
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Slovníček německých pojmů 

  

Abgabenverordnung Odvodové nařízení 

Auβergewöhnliche Belastung Mimořádné výdaje 

Betriebsstätte Stálá provozovna 

Betriebsvermögen Jmění podniku 

Bundesagentur für Arbeit Agentura práce 

Bundesministerium Ministerstvo financí 

Das zu versteuernde Einkommen Zdanitelný příjem (základ daně z příjmů) 

Einkommensteuergesetz Zákon o daních z příjmů 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Příjmy ze zemědělství a lesnictví 

Einkünfte aus Gewerbebetrieben Příjmy ze živnosti 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit Příjmy z nezávislé činnosti 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit Příjmy ze závislé činnosti 

Einkünfte aus Kapitalvermögen Příjmy z kapitálového majetku 

Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung 

Příjmy z pronájmu 

Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) Přehled o příjmech a výdajích 

Einwohnermeldeamt Úřad evidence obyvatel 

Feste Einrichtung Stálá základna 

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung Daňový registrační formulář 
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Gewerbeamt Živnostenský úřad 

Gewerbeordnung Živnostenský zákon 

Gewerbesteuer Živnostenská daň 

Gewerbetreibender Živnostník 

Gewinn Zisk 

Grundfreibetrag Nezdanitelné minimum 

Handelsgesetzbuch Obchodní zákoník 
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Handelskammer Obchodní komora 

Kindergeld Příspěvek na dítě 

Kirchensteuer Církevní daň 

Mantelbogen Průvodní formulář (k daňovému přiznání) 

Solidaritätszuschlag Solidární příplatek 

Solidaritätszuschlaggesetz Zákon o solidárním příplatku 

Sonderausgaben Zvláštní výdaje 

Steuerbescheid Vyrozumění o dani 

Steuerliche Identifikationsnummer Daňové identifikační číslo 

Überschuss Čistý příjem 

Umsatzsteuer Daň z přidané hodnoty 

Umsatzsteuergesetz Zákon o dani z přidané hodnoty 

Werbungskosten 
Výdaje na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů 
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