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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice zdanění ve vybraných daňových rájích. 

V práci je nejprve nastíněna charakteristika jednotlivých daňových rájů a jsou vymeze-

ny základní pojmy spojené s touto problematikou. Následně jsou analyzovány vybrané 

daňové ráje, jejich daňový systém a typy společností, které zde lze založit. Následně 

jsou na modelovém příkladu nastíněny výhody zdanění ve vybraném daňovém ráji. 

Abstract 

The master thesis deals with the issue of taxation in selected tax havens. The thesis first 

outlines the characteristics of particular tax havens and the basic concepts related to this 

issue. Afterwards, selected tax havens, their tax system and companies that can be cre-

ated there are analysed. Subsequently, on a model example are outlined advantages of 

taxation in selected tax haven.  
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ní dvojího zdanění, daň z příjmu. 
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1 Úvod a cíl práce 

Již mnoho let existuje snaha subjektů, jak co nejlépe optimalizovat svou daňovou po-

vinnost. Cílem poplatníků daně je se všemožně vyhnout vysokému zdanění. Mnohdy se 

však toto vyhýbání se daňové povinnosti uskutečňuje nelegální cestou. Je důležité si 

uvědomit, že by se mělo jednat pouze o legální činnost, neboť ta nezákonná může při-

pravit poplatníkům velké problémy. Také je nutné již na začátku podotknout, že ne kaž-

dý subjekt je vhodný pro přesunutí do daňového ráje. Vyspělé státy totiž reagují na ten-

to trend přesouvání subjektů do daňových rájů a zakládají tak zákonná opatření, aby byl 

příjem zdaněn v tom státě, ve kterém bylo tohoto příjmu dosaženo.  

Ovšem pokud je přesun subjektu, nebo předmětu daně velmi dobře naplánován a 

v souladu se všemi zákony také dobře zrealizován, jedná se o velmi výhodnou daňovou 

optimalizaci z pohledu poplatníka. Je zde ovšem spoustu úskalí, na které by si měl dát 

poplatník pozor. Jelikož se zdá být problematika daňových rájů pro mnohé tématem 

jednoduchým, čtenář se v práci přesvědčí, že toto téma příliš snadné není a opravdu 

není optimalizace daňové povinnosti tímto způsobem pro každého. 

Cílem této práce je tak analyzování vybraných daňových rájů a následné využití je-

jich výhod zdanění na českém podnikatelském subjektu. Analýza jednotlivých daňo-

vých rájů spočívá hlavně v charakteristice jednotlivých společností, které zde nerezident 

může založit a v analýze daňového systému vybraného státu. Na základě této analýzy je 

pak na modelovém příkladu nastíněna problematika zdanění v konkrétním daňovém 

ráji. 

První část práce se věnuje základním charakteristikám a definicím spojených 

s problematikou daňových rájů. Následně je v práci uvedeno, jakým způsobem lze da-

ňové ráje využít a jaké jsou typické právní formy podnikání v těchto státech. Následně 

je v této části práce nastíněna problematika mezinárodního zdanění. Jelikož jsou daňové 

ráje spojovány s praním špinavých peněz a nekalými praktikami v oblasti daní, je zde 

také věnována část boje vyspělých států a mezinárodních organizací proti daňovým úni-

kům.  

V další části práce jsou popsány vybrané daňové ráje. V této části práce byly vy-

brány státy jako Seychely, Mauricius a Britské panenské ostrovy. Jedná se o typické 

daňové ráje, které spolu mají řadu společného. Na základě této analýzy by pak měl být 
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vybrán ten nejvhodnější daňový ráj, co se týče jeho výhod ve zdanění. Státy jsou analy-

zovány na základě jejich daňového systému a z pohledu společností, které je možné 

v těchto státech založit.  

Závěrečná část práce se pak věnuje problematice zdanění ve vybraném státě v po-

rovnání s Českou republikou. Jsou zde nastíněny výhody přesunu sídla subjektu do ráje 

a charakterizovány dva příklady, kdy může ke zdanění dojít a jejich následné optimali-

zaci daňového zatížení.  
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2 Charakteristika daňových rájů 

V první řadě bychom si měli definovat, co to vlastně daňový ráj je. Pro tento termín 

neexistuje jediná definice a každým autorem je daňový ráj vykládán trochu odlišným 

způsobem. Laurent Leservoisier definuje daňový ráj jako zemi nebo území, v níž nee-

xistuje daň z příjmu a příjmy nebo zisky, které vznikají uvnitř této země nebo území 

nejsou podrobeny dani z příjmu.
1
 

Štěpán Klein uvádí ve své knize Daňové ráje…aby nebyl daňovým peklem definici 

daňového ráje jako oblast, která nezdaňuje buď určité, nebo všechny ekonomické akti-

vity, majetek nebo subjekty. Rozhodující pro posouzení, zda se jedná o daňový ráj nebo 

ne je vztah subjektu k této zemi a druh ekonomické aktivity, kterou hodlá v této zemi 

vyvíjet, popř. majetek, který zde hodlá vlastnit.
2
 

Za nejvhodnější definici považuji tu, kterou vydala Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (dále jen OECD). Tato organizace se dlouhodobě zabývá bojem 

proti daňovým rájům, resp. bojem proti daňovým únikům, které často probíhají 

v daňových rájích. Mezi 4 základní kritéria daňových rájů patří:
3
 

 Žádná, nebo minimální sazba daně z příjmu, 

 nedostatek efektivní výměny informací, 

 nedostatek transparentnosti, 

 subjekt umístěný v daňovém ráji zde nevykonává žádné podstatné činnosti. 

Za daňový ráj budeme tedy v následujících kapitolách této práce považovat území, 

v němž umístěný subjekt neplatí žádnou, nebo platí pouze minimální daň, mezi státy 

neexistuje efektivní výměna informací týkající se subjektů umístěných v daňovém ráji, 

neexistuje transparentnost, tedy jakási otevřená spolupráce mezi státy, nebo také spolu-

práce bez tajností. Důležitým kritériem pro daňový ráj pro nás bude fakt, že subjekt, 

který je v tomto daňovém ráji umístěn zde nesmí vykonávat žádnou podstatnou činnost.  

                                                 
1
 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. s. 9-10.  

2
 KLEIN, Štěpán. Daňové ráje...aby nebyly daňovým peklem. s. 7-8.  

3
 OECD. Countering offshore tax evasion [online]. s. 11 [cit. 2015-12-14].  
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Rozdělení daňových rájů může být hned několik. Např. podle zeměpisné přísluš-

nosti můžeme daňové ráje dělit následujícím způsobem:
4
 

 Evropské daňové ráje (např. ostrov Man, Jersey, Gibraltar), 

 daňové ráje Karibiku (např. Belize, Bermudy, Kajmanské ostrovy), 

 daňové ráje Tichomoří (např. Nauru, Vanuatu), 

 daňové ráje Afriky, Asie a ostatní daňové ráje (např. Maurícius, Seychely, Dubaj). 

Nejedná se samozřejmě o úplný výčet daňových rájů. Problematikou daňových rá-

jů a zveřejňováním seznamu států, které mohou být považovány za daňový ráj, se neza-

bývá jen OECD, ale také organizace Tax Justice Network (TJN). Tato organizace hod-

notí některé ze států dokonce přísněji, než již zmiňovaná OECD. 

2.1 Offshore a onshore společnosti 

Z hlediska daňového plánování prostřednictvím daňových rájů se můžeme setkat 

s pojmy offshore a onshore společnosti. Termín offshore pak bývá často nahrazován za 

termín daňové ráje. Někteří autoři uvádějí, že daňový ráj a offshore země jsou pojmy 

rozdílnými, jiní naopak považují pojem daňový ráj a offshore za totožný. 

2.1.1 Onshore společnosti 

Onshore společnost bývá zpravidla založena podle zákonů dané země a tato společnost 

má právo obchodovat s jakýmikoli subjekty z dalších zemí. Tato společnost je povinna 

platit daně z příjmu v místě své rezidence a musí vést účetnictví a podávat daňová při-

znání. Z hlediska mezinárodního daňového plánování by se nám mohla zdát tato spo-

lečnost jako nesouvisející s danou problematikou. Opak je ale pravdou.
5
 

Onshore společnosti často těží z kvalitního právního zázemí, široké sítě uzavře-

ných mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a čerpají různé výhody jednot-

ného vnitřního trhu v rámci Evropské unie. Častým jevem při mezinárodním daňovém 

plánování je vytvoření holdingové struktury, kdy je sídlo mateřské společnosti umístěno 

                                                 
4
 DVOŘÁČEK, Jiří a Ladislav TYLL. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 89.  

5
 AKONT. Offshore a onshore mezinárodní daňové plánování.  [online]. [cit. 2014-12-18].  
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do státu, který splňuje výše zmíněné podmínky pro onshore. Správným nastavením 

struktury holdingové společnosti se dá výrazně snížit daňové zatížení.
6
 

2.1.2 Offshore společnosti 

Základní charakteristikou offshore společnosti je, že se jedná o společnost umístěnou 

v oblasti, kde podléhá nízkému nebo žádnému zdanění. Při překladu termínu offshore 

z angličtiny se nám vybaví pojem jako „mimo pobřeží“, popř. „mimo oblast.“ Toto při-

rovnání má své logické vysvětlení, neboť z hlediska historie se jednalo o státy, které 

byly mimo kontinent a tím pádem i mimo dosah kontinentálních daňových úřadů. 
7
 

V současnosti však není pojem offshore používán jen pro oblasti „mimo pobřeží,“ 

ale offshore finančními centry mohou být i státy ležící na pevnině. Za offshore finanční 

centra jsou dnes považovány ty země, které nabízejí zahraničním investorům různá 

zvýhodnění, zejména pak zvýhodnění daňová. 
8
 

Mezi znaky offshorové oblasti patří:
9
 

 Žádné nebo velmi nízké daně, 

 výrazná ochrana bankovního tajemství, 

 mírná finanční regulace, 

 minimální formality potřebné pro založení společností, které zajišťují anonymitu, 

 velmi malá informační povinnost zakladatele, 

 politická a ekonomická stabilita, 

 neexistence daňové a soudní spolupráce s jinými zeměmi. 

Offshoring tedy můžeme chápat v nejobecnější rovině jako přenesení výroby nebo 

některého z dalších vnitropodnikových procesů na subjekt, který kontrolujeme na území 

cizího státu. Pojem offshoring tedy můžeme ztotožnit s pojmem přímé zahraniční inves-

tice. V podstatě se jedná o to, že mateřská společnost disponuje v zahraničním subjektu 

jistým vlastnickým podílem, díky kterému může nad tímto zahraničním subjektem vést 

                                                 
6 AKONT. Offshore a onshore mezinárodní daňové plánování.  [online]. [cit. 2014-12-18]. 
7
 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. s. 66. 

8
 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. s. 29.  

9
 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. s. 66.  
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účinnou kontrolu. Každá země má však stanoven tento podíl jinak. Např. podle českého 

devizového zákona je tento podíl na úrovni 10%. 
10

 

Firmy volí offshoring hned z několika důvodů. Mezi výhody a přínosy offshoringu 

patří zejména:
11

 

 Vstup na zahraniční trhy – jedná se o jeden ze základních motivů offshoringu. 

Firmy očekávají, že při vstupu na zahraniční trh (např. formou dceřiné společnosti) 

budou díky rychlosti a znalosti místního trhu lepší než konkurence a tato forma jim 

přinese vyšší tržby. 

 Úspora nákladů – v dnešní době je trendem přesouvat výrobu do států, kde jsou 

výrazně nižší ceny výrobních faktorů. Zde se jedná hlavně o úspory na lidské práci. 

 Přístup k výrobním faktorům – nespornou výhodou offshoringu je také přístup 

k výrobním faktorům (práce, půda, kapitál, přírodní zdroje ale také např. polotova-

ry), které jsou právě ve státě, kam podnik přesouvá svou činnost dostatkovým 

zdrojem. Příkladem mohou být ropné společnosti, které umisťují své dceřiné pod-

niky do místa zdroje těžby těchto surovin. 

 Diferenciace ve znalostech – nadnárodní společnosti mohou těžit hlavně ze zna-

lostí a zkušeností získaných na zahraničních trzích a tyto znalosti jim mohou při-

nést konkurenční výhodu oproti ostatním podnikům. 

 Využívání rozdílných vládních regulací – zde se jedná zejména o investiční pro-

ces společností do států s nižšími daňovými sazbami, vyššími dotacemi atd. 

 Diverzifikace rizika – jelikož nadnárodní společnosti působí ve více státech, mo-

hou daleko pružněji reagovat na nepříznivý vývoj v jednom (popř. více) státech a 

to např. přesunem výroby. S diverzifikací rizika souvisí i diverzifikace výkyvů po-

ptávky, kdy může dojít k situaci, že v určitém státě poklesne poptávka, tento pro-

blém však nemusí být celosvětový, takže pokles na jednom trhu může být vykom-

penzován stabilními prodeji na trhu odlišném. 

Tak jak má každá mince dvě strany, stejně tak i u offshoringu můžeme nalézt kro-

mě nesčetných výhod také rizika a náklady s ním spojené. Jsou jimi zejména:
12
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 Rizika plynoucí z ekonomické, politické, geografické a sociální situace hosti-

telského státu – firma nemusí mít příliš velkou úroveň znalostí a informovanost o 

místním trhu. S touto nižší úrovní informací jsou pak spojené vyšší náklady na 

překonání této bariéry. Také zde hrozí riziko, že místní zákazníci a obchodní part-

neři budou na firmu pohlížet rozdílným způsobem (někdy i hůře), než na místní 

společnost. 

 Riziko limitu růstu – každému ekonomickému subjektu se od určité velikosti sni-

žuje jeho mezní produktivita. Podnik může mít např. širokou organizační strukturu 

a tím se pak rozhodovací proces stává složitějším. 

 Riziko autonomního chování dceřiných společností – k tomuto riziku dochází 

hlavně při decentralizovaném systému řízení zahraničních poboček. Takto řízená 

dceřiná společnost se může odtrhnout od celopodnikové strategie. 

 Riziko narušení hodnototvorného řetězce – pokud firma rozdělila svou výrobu 

po vertikální ose na sebe navzájem navazující procesy, které jsou realizované kaž-

dý v jiném státě, může dojít k narušení tohoto řetězce výraznou změnou vstupních 

podmínek. Při narušení jednoho článku řetězce tak může dojít k ohrožení celého 

procesu. 

 Kurzovní a úroková rizika – firmu mohou také ohrožovat nepříznivě se vyvíjející 

směnné kurzy a úrokové sazby. Jelikož je ale jednou z výhod offshoringu diverzi-

fikace rizik, může firma umístěním dceřiných společností ve více státech kurzovní 

a úrokové riziko snižovat. 

 Vyšší procesní a výrobkové náklady – toto riziko podstupují zejména firmy, kte-

ré se velmi málo angažují na zahraničním trhu a jejich činnost je spíše blízká ex-

portu. Tyto firmy tak musí počítat s vyššími náklady než, které mají místní firmy. 

Musí totiž do konečné ceny výrobků zahrnout náklady na přepravu, pojištění, bale-

ní, komunikaci atd. 
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3 Využití daňových rájů 

Výhody daňových rájů může subjekt využívat aktivní, nebo pasivní formou. Co se týče 

pasivního využití, jedná se zejména o správu majetku, kdy subjekt využívá toho, že da-

né kapitálové příjmy nemusí danit. Naopak aktivní využívání daňových rájů znamená 

upořádání podnikatelských aktivit takovým způsobem, aby společnost podléhala co 

nejnižší dani z příjmu, nebo této dani nepodléhala vůbec.
13

 

3.1 Offshore společnosti 

Charakteristika a hlavní výhody offshore společností byly zmíněny již výše. Skrz využi-

tí v daňových rájích slouží tyto společnosti jen jako sídla těchto společností a v daném 

státě nevykonávají žádnou činnost.
14

  

3.1.1 IBC 

Tato zkratka označuje International Business Company. Tato společnost je typickou 

právní formou offshore společnosti. Jelikož existenci této společnosti upravuje zvláštní 

zákon, tzv. International business companies Act, lze tuto společnost založit téměř ve 

všech offshore centrech. Do své legislativy tento zvláštní zákon přijaly téměř všechny 

daňové ráje. Tyto společnosti jsou v daňových rájích většinou osvobozeny od daně 

z příjmu (ovšem za předpokladu, že na území tohoto státu nevykonávají žádnou podni-

katelskou činnost). Jedinou povinností této společnosti tak zůstává odvádění ročního 

paušálního poplatku za to, že může mít v tomto státě umístěno své sídlo. Založení IBC 

je velmi rychlým a snadným procesem.
15

 

Hlavní aktivity, na které jsou využívány IBC jsou např. registrace lodí, registrace 

motorových vozidel, správa nemovitostí, holdingové společnosti, investiční společnosti 

atd.
16

 

Mezi základní charakteristiky tohoto typu společnosti můžeme zařadit osvobození 

od daňové povinnosti. Jak bylo zmíněno již výše, kompenzací za to, že je společnost od 

daně osvobozena je placen paušální roční poplatek. Tento poplatek je ve většině případů 

                                                 
13
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15
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neměnný po dobu existence společnosti a je nezávislý na výši dosaženého příjmu. Dal-

ším znakem a nespornou výhodou společnosti je také to, že nemusí překládat úřadům 

účetní výkazy. Ovšem pokud vedení společnosti uzná za vhodné, administrativa může 

být vedena. Typické pro tuto společnost je také to, že nemůže na území daného státu 

provozovat svoji podnikatelskou činnost. Jednou z povinností společnosti je mít svého 

registrovaného agenta a registrované sídlo na území státu, v němž je IBC zakládána. 

Tento registrační agent pak odpovídá za správu společnosti a dohlíží na to, aby byly 

splněny požadavky, které jsou určeny zákonem. Typickým znakem této společnosti je 

pak téměř absolutní anonymita vlastníků společnosti a členů statutárního orgánu. Větši-

nou jsou totiž vydávány akcie na doručitele a jména vlastníků a jednatelů společnosti 

nemusí být zapsána v obchodním rejstříku. 
17

 

3.2 Partnership 

Partnership je specifická forma podnikání dvou nebo více osob, které do společné pod-

nikatelské činnosti společně vkládají určité zdroje, schopnosti a zkušenosti a o zisk 

(popř. ztrátu) se dělí podle předem dohodnutých zásad.
18

 

Partnership je jednou z forem angloamerického práva a jelikož je valná většina stá-

tů označovaných jako daňový ráj součástí Britského společenství národů, nebo je závis-

lým územím Velké Británie, tuto formu podnikání převzali také do svého právě. Obecně 

je partnership dělen na dva druhy a to z hlediska míry odpovědnosti a účasti na řízení ze 

strany jednotlivých partnerů. Partnership tedy můžeme rozdělit: 
19

 

 General partnership, 

 limited partnership. 

Co se týče general partnership, tak všichni společníci mají stejné postavení. 

Znamená to tedy, že ručí neomezeně celým svým majetkem za veškeré závazky společ-

nosti. Také mají stejné právo se podílet na řízení společnosti a rozhodování, pokud 

ovšem nestanoví společenská smlouva jinak.
20
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Naproti tomu limited partnership má alespoň jednoho společníka, který ručí za 

závazky společnosti neomezeně (tohoto společníka nazýváme general partner) a alespoň 

jednoho společníka, který ručí za závazky společnosti pouze do výše svého vkladu (to-

hoto společníka nazýváme limited partner). Limited partner pak většinou jako kompen-

zaci za své omezené ručení nemůže zasahovat do správy a řízení společnosti a většinou 

za společnost ani nejedná na venek. 
21

 

Podle české úpravy bychom si tedy mohli general partnership představit jako ve-

řejnou obchodní společnost a limited partnership jako komanditní společnost. Výhodou 

tohoto typu podnikání je, že se založením partnership nejsou spojeny příliš vysoké fi-

nanční náklady. Často je také v offshore zemích stanoven jen minimální poplatek, který 

nahrazuje daň z příjmu právnických osob. Partnership se také často využívá k jakési 

sdílené zodpovědnosti. Typicky se v partnership uskupují např. lékaři, advokáti apod., 

využít partnership se dá takovým způsobem, že nějaký řemeslník vede podnik, co se 

týče provádění služeb a druhý partner, který má zkušenosti s financemi vede podnik po 

finanční stránce. Nevýhodou partnership však může být fakt, že v řadě zemí jsou členo-

vé tohoto typu společnosti zdaňování daní z příjmu fyzických osob. Další nevýhodou je 

samozřejmě neomezené ručení za závazky společnosti.
22

 

3.3 Trust 

Trust je privátní kontrakt mezi osobou, která převádí majetek nebo práva na jinou oso-

bu, která tento majetek nebo práva řídí a kontroluje ve prospěch třetí osoby. U trustů 

vystupují tedy 3 osoby. Settlor, neboli také zakladatel, je ten, který je vlastníkem majet-

ku nebo práv a rozhodl se tento majetek transferovat. Trustee (správce trustu, trustová 

společnost) je osoba, která je zodpovědná za správu majetku a následně Beneficient je 

osoba, popř. osoby, kterým plyne z toho majetku zisk a do vypršení smlouvy jim patří i 

majetek samotný.
23

 

Mezi největší výhodu trustu patří bezesporu fakt, že právním vlastníkem majetku 

je trust, avšak příjmy a požitky z majetku náleží beneficientům. Je tedy mít třeba na 
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paměti, že majetek, který je do trustu vložen, přestává být majetkem zakladatele, ale 

nově náleží právě trustu.
24

  

V rámci trustu je možné ochránit v podstatě jakýkoliv majetek. Může jít jak o hod-

notný hmotný, nehmotný ale také finanční majetek (např. nemovitosti, akcie a podíly, 

licence, patenty atd.).
25

 

Také je důležité upozornit na to, aby trust nebyl zaměňován s pojmem trustová 

společnost. Trustová společnost je licencovaný právnický subjekt, který poskytuje svým 

klientům služby spojené se správou a vznikem trustu. Tato společnost tedy může po-

skytnout svým klientům služby jako založení trustu, provádění správy trustu, poskyto-

vání právním a administrativních služeb, poradenství atd.
26

  

Trustová společnost spravuje svěřený majetek ke spokojenosti zakladatelů, popř. 

benefitorů trustu na základě listiny nazývané Letter of Wishes, nebo také listina přání. 

Příjmem trustové společnosti je pak paušální poplatek, popř. procentuální odměna 

z hodnoty svěřeného majetku.
27

 

Důležitým bodem, který je třeba zmínit je právo, kterým se řídí svěřenectví. Ač by 

se mohlo zdát, že se svěřenectví řídí právem země, kde je formováno, u většiny zemí je 

tomu právě naopak. Nutností je, aby toto právo bylo jednoznačně definováno v zaklada-

telské listině trusu a také v listině přání. Trust se také může řídit právem třetí země. Pří-

kladem může být např. trust, k jehož založení (tedy podepsání smlouvy) došlo v České 

republice, trust má sídlo na Mauritiu a řídí se právem Seychelských ostrovů.
28

 

 

3.4 Holdingové společnosti 

Pokud mluvíme o holdingu, můžeme si přestavit tradiční koncernovou formu, která 

spočívá v tom, že jedna společnost, tedy mateřská společnost, drží určitý podíl, neboli 

majetkovou účast ve druhé společnosti, tedy její dceřiné společnosti.
29

  

Při převodu podílů na zisku tato forma společnosti využívá hlavně smluv o zame-

zení dvojímu zdanění, popř. jiná ustanovení, která jí umožní konsolidaci zisku v rámci 

                                                 
24

 AKONT. Trust jako nejúčinnější nástroj ochrany majetku [online].[cit. 2015-01-19].  
25

 Tamtéž 
26

 OffshoreNews.cz. Trusty a fiduciální služby [online]. [cit. 2015-01-19].  
27

 Tamtéž 
28

 Tamtéž 
29

 KLEIN, Štěpán. Mezinárodní daňové plánování. s. 48 



 

22 

 

skupiny. Jelikož se však tato společnost považuje za jeden, tzv. sdružený podnik, nelze 

ne vždy s jistotou říci, že daná holdingová struktura je právě to nejvýhodnější uspořádá-

ní. V tomto případě záleží na druhu podnikání a dalších faktorech. Při zakládání holdin-

gových struktur je tedy kladen velký důraz na znalost legislativy v zemích, kde má spo-

lečnost umístěny své dceřiné společnosti. Také podmínky pro založení holdingových 

společností zvláště v Evropě jsou v dnešní době již velmi ztíženy, proto se můžeme se-

tkat s vytvářením holdingových struktur prakticky jen u velkých nadnárodních společ-

ností. 
30

 

Mezi značné výhody holdingových společností patří tedy fakt, že tato struktura 

může využívat, pokud drží v dceřiné společnosti daný podíl výhod, které jí přináší různé 

osvobození od srážkových daní apod. Další výhodou této společnosti je, že může mít 

své dceřiné společnosti rozmístěné v několika státech s rozdílným ekonomickým cyk-

lem a diverzifikovat tak svoje riziko. Dalšími výhodami je např. vstup na zahraniční 

trhy, lepší přístup k surovinám, které daný stát produkuje apod. Mezi nevýhody může-

me zařadit např. to, že při velkém množství dceřiných společností může docházet k pro-

blémům s řízením společnosti a schopnosti dohlížet nad fungováním společností. Dal-

šími nevýhodami je určitě různá kultura v různých státech a nutná znalost právních 

předpisů dané země.  

3.5 Banky 

Banky založené v offshore zemích jsou instituce, které jsou založeny za takovým úče-

lem, aby mohly těžit ze speciálního daňového režimu. Pro svoje fungování musí získat 

licenci, která je opravňuje k provozování bankovní činnosti. Tento typ licence může být 

vydán buď omezeně, nebo neomezeně. V případě omezené licence to znamená, že ban-

ka může nabízet své služby (zejména se jedná o přijímání vkladů a poskytování úvěrů) 

jen omezenému okruhu osob, neomezená licence umožňuje bance poskytovat své služ-

by komukoliv. Co se týče omezené licence, většinou může banka poskytovat své služby 

subjektům s trvalým pobytem či sídlem mimo danou offshore zemi.
31

 

Jelikož se však objevily různé skandály spojené s bankami zakládanými v offshore 

zemích, např. zakládání tajných účtů, praní špinavých peněz, většina offshore zemí 
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zpřísnila pravidla, aby jejich bankovní sektor měl lepší reputaci. Vlády států např. sta-

novily vysoké nároky na žadatele o licenci. Většinou může licenci dostat pouze reno-

movaná zahraniční banka, u které lze jen stěží zpochybnit její bezúhonnost. Dalším bo-

dem tohoto zpřísňování podmínek bylo přijetí zákonů pro praní špinavých peněz. Tento 

zákon zakazuje činnosti jako např. vydírání, obchod s drogami a se zbraněmi ale také 

bankovní podvody apod. Offshore země také začaly spolupracovat s dalšími zeměmi, se 

kterými uzavírají mezinárodní smlouvy apod.
32

 

3.6 Nadace 

Pokud mluvíme o nadaci, můžeme ji definovat jako nezávislou samosprávnou právnic-

kou osobu, která nemá žádné společníky nebo akcionáře a je založena za účelem správy 

majetku svého zakladatele, popř. zakladatelů. Majetek, který zakladatel vloží do nadace 

je považován za majetek nadace a tento majetek po celou dobu existence nadace oddě-

len od majetku vkladatele.
33

 

Nadaci může založit jak fyzická osoba, tak právnická osoba a doba založení nadace 

je většinou neomezená. Také účel využít nadací je poměrně velký, může jít např. ob-

chodní účely, charitativní účely apod. Tyto nadace se zakládají z toho důvodu, aby bylo 

minimalizováno nebo úplně osvobozeno zdanění příjmů i majetku. Dalším důvodem, 

proč jsou nadace zakládány je ochrana majetku a jeho jednoduchá správa, rychlé zalo-

žení, ochrana soukromí zakladatele apod.
34

 

Dle výše uvedeného textu by se mohlo zdát, že pokud mluvíme o nadaci, jedná se 

o velmi podobnou instituci, jak je tomu v případě trustu. Existují však rozdíly mezi na-

dací a trustem. Hlavní rozdílem je to, že nadace je právnická osoba, která je jasně defi-

novaná zákonem. Naproti tomu je trust pouze vztah mezi dvěma osobami. Trust tedy 

nemůže vystupovat jako strana při soudním sporu, podávat žaloby apod. Jelikož je na-

dace právnickou osobou, vzniká tak v důsledku registrace. Registrace trustu jen osvěd-

čuje jeho existenci. Trust je časově omezen, naproti tomu doba trvání nadace je často 

neomezená atd.
35
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3.7 Pojišťovny 

Pojišťovny v offshore zemích můžeme definovat jako společnosti, které mají výhodné 

podmínky v oblasti daňové regulace. Tyto podmínky bývají daleko výhodnější než 

podmínky pro pojišťovací společnosti figurující ve vyspělých státech OECD. Tyto po-

jišťovny jsou zdaňovány velmi nízkou sazbou daně, nebo je zdanění nahrazeno paušál-

ním poplatkem. Tyto pojišťovny tak mohou nabízet své služby za daleko nižší a výhod-

nější ceny než klasické pojišťovny. 
36

 

Stejně jako banky, také pojišťovny fungují na základě udělení licence. V případě, 

že je pojišťovně udělena omezená licence, nazýváme tuto pojišťovnu jako kaptivní. Ty-

to kaptivní pojišťovny jsou vhodné pro pojištění rizik skupiny podniků. Jsou běžně vyu-

žívány velkými nadnárodními společnostmi z toho důvodu, že cílem těchto pojišťoven 

je krytí rizika vlastní činnosti podniků ve skupině. Pro menší podniky není držení sub-

jektu s pojišťovací licence příliš výhodnou záležitostí.
37
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4 Mezinárodní daňové plánování 

V dnešním globálním světě je problematika mezinárodního daňového plánování velmi 

aktuálním tématem. Subjekty se snaží co nejvíce optimalizovat svoji daňovou povinnost 

přesunem části nebo celého svého podnikání do některého ze států, kde se platí nižší 

daně. Možnost využití mezinárodního daňového plánování je celá řada. Subjekty se 

mohou orientovat dle toho, kolik má daný stát podepsaných smluv o mezinárodním 

dvojím zdanění, zda může využívat směrnic Evropské unie a mnoho dalšího. 

V tomto ohledu bychom měli rozlišovat mezi dvěma pojmy, kterým je daňová 

harmonizace, která znamená přizpůsobování a slaďování národních daňových systémů 

a daní na základě, že budou dodržována společná pravidla zúčastněných zemí. Příkla-

dem daňové harmonizace může být např. systém DPH v Evropské unii. Naproti tomu 

daňová konkurence je situace, kdy právě existují odlišné daňové sazby a na základě 

této rozdílnosti se dané státy snaží přilákat do své země co nejvíce poplatníků. Výhodou 

daňové konkurence může být samozřejmě nižší daňové zatížení podnikatelských sub-

jektů, ale také např. vyšší ekonomický růst apod.
38

 
39

 

V kontextu mezinárodního daňového plánování a využívání nejrůznějších smluv a 

jurisdikcí daných států je také spojen termín mezinárodní dvojí zdanění. Jde o situaci, 

kdy má rezident jednoho státu příjem ze státu jiného a otázkou je, jak tento příjem zda-

nit, aby nedošlo ke dvojímu zdanění tohoto příjmu. 

4.1 Mezinárodní dvojí zdanění 

Mezinárodní dvojí zdanění vzniká tehdy, když fyzická, popř. právnická osoba, která je 

rezidentem v jednom státě, probírá zdanitelné příjmy ze zdrojů v jiném státě. Důsled-

kem tedy je, že příjem podléhá zdanění v obou státech. Ve státě rezidence je většinou 

zdaňován celosvětový příjem daného rezidenta, naproti tomu ve státě zdroje příjmu je 

zdaňován pouze tento konkrétní příjem. Obdobná situace nastává i tehdy, považuje-li 

jeden stát za svého rezidenta poplatníka, který je považován za rezidenta v jiném státě. 

Mohou také existovat dva druhy mezinárodního dvojího zdanění, a to právní a ekono-

mické. Co se týče právního dvojího zdanění, jde o situaci, kdy jsou vymáhány srovna-

                                                 
38
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39
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telné daně od jednoho daňového poplatníka ze stejného předmětu zdanění a za stejné 

období ve dvou daňových jurisdikcích. Jedná se tedy o situaci, kdy dva státy zdaňují u 

jednoho daňového subjektu stejný zisk. Jedná se tedy o situaci, kdy jeden stát zdaňuje 

příjmy z titulu zdroje a druhý stát zdaňuje z titulu rezidentství. Co se týče ekonomické-

ho dvojího zdanění, jedná se o situaci, kdy různé státy uvalují daň na různé poplatníky, 

ale na základě stejného předmětu zdanění. V podstatě se tedy jedná o to, kdy daňové 

úřady různých států zdaňují stejný zisk, ale zdaňují ho v rukou různých daňových sub-

jektů. Může nastat situace, kdy jurisdikce jednoho státu nahlíží na jeden příjem (např. 

na licenční poplatek) jako zdanitelný licenční poplatek a druhá jurisdikce na stejný 

předmět nahlíží jako na kapitálovou platbu. 
40

 

4.1.1 Využití mezinárodního dvojího zdanění 

Některými subjekty je mezinárodní dvojí zdanění využíváno k daňovým únikům. 

Nicméně existuje také legální cesta, jak optimalizovat celosvětové zdanění. Daňový 

únik je chápán jako porušení zákona, kdy existuje rozdíl mezi vyhýbáním se daňové 

povinnosti, kdy se o porušení zákona nejedná, ale jde o situaci, kdy subjekt využívá sítě 

smluv o zamezení dvojímu zdanění, nebo také rozdílnosti zákonů jednotlivých jurisdik-

cí. Může nastat několik situací, kdy subjekt může legálně optimalizovat své zdanění:
41

 

 Daňový zákon dané jurisdikce sám upravuje, že předmět daně není zdaněn, popř. je 

zdaněn pouze minimální sazbou daně. V některých daňových režimech může být 

předmět daně oceňován např. jen paušálem. 

 Dále se může daňový poplatník zdržet zdanitelné činnosti. Tato situace nastává, 

když je předmět daně zatížen nadměrným daňovým zatížením. Jedná se o situaci, 

kdy by např. dodatečně vyprodukovaná jednotka příliš zvýšila zdanění. Poplatník 

tedy tuto dodatečnou jednotku nevyprodukuje. 

 Využívání mezer v daňovém systému pro optimalizaci daňového zatížení. Zde je 

ovšem nutné znát velmi podrobně daňové předpisy jednotlivých států. 

                                                 
40
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K této daňové optimalizaci je tak využíváno offshore jurisdikcí, popř. daňových rá-

jů. Je to logické právě z toho hlediska, že v těchto státech dochází k nízkému, popř. nu-

lovému daňovému zatížení, je zde chráněno bankovní tajemství atd. 

4.1.2 Zamezení dvojímu zdanění 

K tomu, aby státy snižovaly riziko dvojího zdanění, je podniknuta celá řada opatření. 

Tato opatření můžeme rozdělit do tří kategorií a to na vnitrostátní, dvoustranná a mno-

hostranná opatření. Co se týče vnitrostátních opatření, mnoho zemí má ve svém záko-

ně zakotvenu situaci, kdy si může rezident jedné země započíst daň, kterou zaplatil v 

zahraničí. U dvoustranných opatření se jedná především o zřizování smluv o zameze-

ní dvojímu zdanění, kdy dochází k jakési dohodě mezi dvěma státy, kdy oběma těmto 

státům tato dohoda vyhovuje. U mnohostranných opatření jsou aktivní zejména orga-

nizace jako OSN nebo OECD. Evropská unie také vydala velké množství směrnic a 

nařízení týkajících se této problematiky. Např. může jít o směrnici Rady č. 90/343/EHS 

o jednotném systému zdaňování při fúzích, rozdělení, převodech majetku a výměně 

akcií ve vztahu ke společnostem rozdílných členských států.
42

 

 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění existují již dlouhou řadu let. Za prvopočátky těch-

to smluv můžeme považovat smlouvy uzavírané v rámci Rakouska-Uherska a kantonů 

švýcarské konfederace. Tyto smlouvy řešily otázky domácího zdanění, tedy upravovaly 

vztahy ve státech federálního charakteru. Rozvoj smluv nastal zejména po první světové 

válce. OSN a OECD vydává modelové smlouvy, kdy si státy mohou tyto modelové 

smlouvy upravovat volně na základě toho, jak bude oběma stranám vyhovovat. 

Modelová smlouva OSN je založena na modelu pro rozvojové země. Tento model 

je určen pro zamezení dvojímu zdanění mezi rozvinutými a rozvojovými státy s cílem 

právě chránit rozvojové země, které by mohly být postaveny do nevýhodné situace při 

obchodování s rozvinutými zeměmi. Tato modelová smlouva většinou poskytuje větší 

daňová práva státu zdroje, než státu rezidence. 
43
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Naproti tomu modelová smlouva OECD je určena spíše pro rozvinuté státy. Tato 

smlouva je vydávána a aktualizována Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

a její snahou je sjednotit obsah dohod o zamezení dvojímu zdanění. Prvotně měla tato 

modelová smlouva sloužit pro členské státy OECD, nicméně smlouvu začaly využívat i 

nečlenské státy. Vzhledem k rostoucí globalizaci je tato modelová smlouva častokrát 

revidována. 
44

 

Každá smlouva o zamezení dvojího zdanění také stanovuje způsob, jakým může 

být daň ve státě zdroje započtena k dani celosvětové, ve státě rezidence. Jedná se o me-

todu prostého a úplného zápočtu, dále o metodu vynětí s výhradou progrese a o metodu 

úplného vynětí ze základu daně.  

Přehled smluv, které má Česká republika s konkrétními státy podepsány se nachází 

v příloze. 

 

Dohody o výměně informací (TIEA) 

Účelem těchto dohod je podpořit mezinárodní spolupráci v daňových záležitostech pro-

střednictvím výměny informací. Jelikož některé státy neuzavírají tolik smluv o zameze-

ní dvojímu zdanění, vytvořila OECD tyto dohody. Tyto dohody jsou většinou podepiso-

vány offshore jurisdikcemi právě z toho důvodu, aby se nedostaly na černou listinu 

OECD. Tyto dohody mají za úkol řešit škodlivé daňové praktiky. Nedostatek účinné 

výměny informací je jedním z klíčových kritérií při stanovení škodlivých daňových 

praktik. Úkolem tedy bylo vytvoření takové dohody, která má sloužit k efektivní výmě-

ně informací. 
45

 

Přehled smluv, které má Česká republika uzavřeny s jednotlivými státy se nacháze-

jí v příloze. 

4.2 Zdanění v České republice 

Při přesunu podnikatelského subjektu do offshore centra bychom měli pamatovat na to, 

že český zákon o daních příjmu upravuje také daňové nerezidenty. Konkrétně se jedná o 

§22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Zde zákon uvádí, že za příjmy ze zdrojů 
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na území České republiky se považují např. příjmy z činností vykonávaných prostřed-

nictvím stálé provozovny, příjmy ze závislé činnosti, která je vykonávaná na území 

České republiky, příjmy z prodeje a užívání nemovitých věcí umístěných na území Čes-

ké republiky, dále také příjmy z nezávislé činnosti, např. architekta, podíly na zisku, 

příjmy z poskytnutí autorského práva atd.  

Poté, co poplatník zjistí, že je jeho příjem považován za zdroj na území České re-

publiky, zjistí, jakou sazbu daně z příjmu musí na tento příjem aplikovat. Zde je stěžejní 

§19 Osvobození od daně, který v odstavci (1), písm. ze) umožňuje osvobodit příjmy 

z podílu na zisku vyplácené dceřinou společností, která je rezidentem České republiky, 

její mateřské společnosti. Dále §19(1), písm. zi) osvobozuje příjmy z podílu na zisku, 

plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu 

EU než České republiky, mateřské společnosti, která je rezidentem České republiky. 

Obdobný postup je pak stanoven pro licenční poplatky v písm. zj) a pro úroky v písm. 

zk).  

Pokud není příjem osvobozen, poplatník musí zjistit, zda bude jeho příjem sražen 

zvláštní sazbou daně dle §36, nebo bude proveden institut zajištění daně dle §38e. Kon-

krétní sazba daně je určena vždy dle konkrétního příjmu, který spadá do §22.  

Výše bylo uvedeno, že za zdroj na území České republiky je považován také pří-

jem ze stálé provozovny, která vznikne na území ČR. V tomto případě také zákon v 

§22(2) definuje stálou provozovnu. Rozumí se jí místo k výkonu činností poplatníků, 

kteří nejsou rezidenty České republiky. Zákon definuje, že se jedná o dílnu, kancelář, 

místo k těžbě přírodních zdrojů, staveniště, místo provádění stavebně montážních pro-

jektů atd., přesáhne-li doba trvání 6 měsíců v jakémkoliv 12iměsíčním po sobě jdoucím 

období. Příjmy ze stálé provozovny jsou pak zdaňovány obdobným způsobem jako u 

právnických osob podnikajících na území České republiky. Konkrétně jde tedy o to, že 

je stanoven základ daně stálé provozovny a z tohoto základu daně odvedena daň se saz-

bou 19% pro právnické osoby. 
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5 Boj proti daňovým únikům 

Nejvýrazněji proti daňovým rájům bojuje organizace OECD, ke které se v tomto boji 

připojily nejvyspělejší země světa, tedy G8 a následně také Evropská unie a dále orga-

nizace Financial Action Task Force (dále jen FATF). Jelikož jsou za daňový ráj pova-

žovány nejen offshore finanční centra, ale také státy, kde jsou daně na nižší úrovni než v 

jejích okolních zemích (sem může být zařazeno např. i Slovensko), musíme brát 

v potaz, zda má tento stát vlastní daňové výnosy a zda je cílem tohoto státu umožnit 

nerezidentům obejít zákony v jejich vlastní zemi. Pokud tato kriteria státy nesplňují, 

nejsou cílem boje proti daňovým rájům.
46

 

Je nutné zde však podotknout, že se nejedná o boj proti daňovým rájům jako tako-

vým, ale jedná se o boj proti nekalým praktikám, jako je např. praní špinavých peněz, 

které se v těchto jurisdikcích uskutečňují. 

5.1 Důležité pojmy v oblasti proti daňovým podvodům 

5.1.1 Tax Evasion vs. Tax Avoidance 

Pojem Tax Evasion můžeme z angličtiny přeložit jako daňový únik. Jedná se tedy o 

nezákonné chování. Jedná se o aktivity, které nemají za cíl uměle snížit daňový základ, 

ale zcela se placení daní vyhnout. Většinou u těchto aktivit dochází k falšování účetních 

zpráv pro finanční úřady apod. 
47

 

Naproti tomu termín Tax Avoidance, který můžeme do češtiny přeložit jako vyhý-

baní se daňové povinnosti, nemusí být z hlediska zákona vždy trestný. Hlavním cílem 

Tax Avoidance je snížit částku, ze které se daň bude odvádět. 
48

 

Hranice mezi těmito dvěma pojmy je velmi úzká a tak by každý, který chce využí-

vat principů Tax Avoidance měl mít na mysli každou změnu zákona a ověřovat, zda 

způsob, kterým plánuje své zdanění legálním i zůstal.
49
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5.1.2 Tax Planning vs. Aggresive Tax Planning 

Daňové plánování je odjakživa považováno za legitimní činnost. Jedná se o nástroj ke 

snížení daňové zátěže poplatníka. Jelikož se však daňové plánování stává propracova-

nější z hlediska poplatníka a realizuje se napříč různými zeměmi, můžeme v dnešní ho-

vořit o agresivním daňovém plánování.
50

 

Agresivní daňové plánování spočívá v tom, že využívá detailů jednotlivých daňo-

vých systémů, popř. rozdílů v těchto systémech, aby byla snížena daňová povinnost. 

V důsledku agresivního daňového plánování může dojít buď k dvojímu odpočtu (tedy 

stejná ztráta se odečetla jak ve státě, tak ve státě rezidence), nebo k dvojímu nezdanění 

(tedy příjem, který není zdaněn ve státě zdroje, je ve státě rezidence osvobozen).
51

 

Evropská komise tak prostřednictvím doporučení vyzývá své členské státy, aby 

hlavně do smluv o zamezení dvojího zdanění zaváděly takové formulace, aby 

k agresivnímu daňovému plánování nemohlo docházet. 

5.2 OECD 

Tato organizace sestavuje již od roku 1998 seznam zemí, které označuje za daňové ráje. 

Poprvé v roce 1998 byly tyto země vyzvány, aby ukončily praktiky umožňující poplat-

níkům z celého světa vyhýbat se daním ve své mateřské zemi. 
52

 

V důsledku globalizace se začaly jednotlivé státy chovat jako konkurenti. Můžeme 

si to představit např. tak, že země lákají potenciální daňové poplatníky k využití lepšího 

daňového systému za předpokladu nízkých daní. V některých případech se může tato 

daňová konkurence stávat až příliš vysokou. S touto „nekalou“ daňovou konkurencí se 

snaží OECD bojovat.
53

 

Jedním z kroků k zamezení této daňové konkurence, je pořádání Světového fóra o 

transparentnosti a výměně informací. Díky tomuto fóru vznikly Standardy o transpa-

rentnosti a výměně dat. Dále byl do vzorových smluv o zamezení dvojího zdanění za-

budován článek 26, který zakotvuje výměnu informací. Jedním z dalších kroků, které 
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OECD učinila, bylo vypracování vzoru Smlouvy o výměně informací ohledně daní, 

neboli Tax Information Exchange Agreement (dále TIEA).
54

 

Cílem OECD tedy je, aby neexistovaly překážky pro mezinárodní výměnu infor-

mací týkajících se daní. Předmětem výměny těchto informací jsou potom veškeré in-

formace běžně používané pro výpočet a správné určení daní. Podle míry spolupráce ve 

výměně informací OEC rozlišuje tři skupiny zemí:
55

 

 Země na bílé listině (země, které aplikovaly pravidla OECD a plně spolupracují), 

 země na šedé listině (země, které přislíbily tato pravidla aplikovat a dělají také po-

kroky ve spolupráci, ale zatím tak neučily úplně), 

 země na černé listině (země, které nepřislíbily aplikaci pravidel). 

Pozitivním jevem zůstává fakt, že na černé listině se v současnosti neobjevují žád-

né země. Příkladem zemí, které aplikovaly pravidla OECD, mohou být např. Maurícius, 

Seychely, Jersey, Nizozemsko. Zeměmi ze šedé listiny jsou např. Singapur, Malajsie, 

Nauru, Vanuatu.
56

 

5.3 FATF 

FATF je zkratka pro Financial Action Task Force. Jedná se o mezinárodní organizaci, 

která byla založena v roce 1989 sedmi nejvyspělejšími zeměmi (tehdy G-7).  Tato orga-

nizace byla založena za účelem boje proti praní špinavých peněz a financovaní teroris-

tických aktivit.
57

  

FATF bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu tím způsobem, 

že vytváří standardy a hodnotí jurisdikce v těchto oblastech. Již v roce 1990 vydala or-

ganizace 40 doporučení v boji proti praní špinavých peněz, která byla v roce 2001 dopl-

něna o 9 doporučení týkající se boji proti terorismu. Všech těchto 49 doporučení bylo 

několikrát revidováno. V současnosti existuje celkem 40 doporučení, která zahrnují 

úpravu původních 49 doporučení. Nyní jsou doporučení také namířena proti korupci a 
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daňovým trestným činům. Další významnou aktivitou FATF je vydávání seznamu vy-

soce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí. 
58

 

5.4 Evropská unie 

Evropská unie uvádí, že daňové úniky v Unii čítají kolem 1 bilionu € ročně. Proto se 

snaží s tímto problémem Unie bojovat a stanovuje různé akční plány, které mají pomoci 

snížit tento deficit. Kromě akčních plánů uveřejňuje Evropská unie také doporučení 

členským státům. Jedno z doporučení vyzývá státy, aby vytvořily své národní černé 

listiny, na které zapíší a určí daňové ráje. Další doporučení se týká agresivního daňové-

ho plánování. Dále také Unie vyzývá členské státy, aby posílily smlouvy o zamezení 

dvojímu zdanění. 
59

 

Kromě Komise se k problematice daňových rájů vyjádřil také Evropský parlament, 

který zdůrazňuje potřebu společného evropského přístupu. Parlament se vyjádřil, aby 

Komise vypracovala celoevropskou strategii proti daňovému deficitu, kam by také za-

řadila jednoznačnou definici, co to daňový ráj je. Parlament dále také apeluje na spolu-

práci s rozvojovými třetími zeměmi, které se prozatím za daňové ráje neoznačují.
60

 

Jedny z klíčových bodů, které akční plán stanovuje, jsou následující:
61

 

 Vyčlenění odpovídajících prostředků členských států na své vnitrostátní systémy 

daňové správy a pro pracovníky provádějící daňové audity. 

 Možnost členských států, aby mohly rušit bankovní licence finančních institucí, 

které se aktivně podílejí na daňových podvodech (tímto podílením je zvláště na 

mysli poskytování takových produktů, které umožňují klientům bank daňové úniky 

provádět). 

 Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických 

osob. Tento pojem se na poli Evropské unie pohybuje již od roku 2004. Jde 

v podstatě o vytvoření harmonizovaného základu daně, který by měl vyřešit snazší 

a levnější podnikání na evropském jednotném trhu. Tento systém by měl umožnit 

společnostem a skupinám společností, které vyvíjí zdanitelné činnosti ve více než 
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jednom členském státě Evropské unie, podat jen jedno daňové přiznání a společ-

nosti by tak komunikovaly pouze u jedné daňové správy. Znamená to také jednotná 

pravidla pro výpočet základu daně. Podle tohoto daňového přiznání by pak byl zá-

klad daně rozdělen mezi jednotlivé členské státy. Pro toto rozdělení by bylo využi-

to speciálního vzorce. Členským státům by bylo umožněno svůj přerozdělený podíl 

zdanit národní sazbou daně z příjmu právnických osob.
62
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6 Analýza vybraných daňových rájů 

6.1 Seychely 

Oficiální název tohoto státu je Seychelská republika. Republiku tvoří celkem 115 ostro-

vů v Indickém oceánu. Tento stát je od roku 1976 nezávislý na Velké Británii. Hlavním 

městem tohoto státu je Victoria, která leží na největším ostrově Seychel, na Mahé, kde 

se také nachází mezinárodní letiště. Seychely mají přibližně 81 tisíc obyvatel a zaujíma-

jí rozlohu zhruba 455 km
2
. Přes 90% obyvatelstva tvoří Kreolové, následují Indové a 

Afričani. Mezi úřední jazyky patří angličtina, francouzština a kreolština. Úřední měnou 

byla zvolena seychelská rupie (SCR), která se dělí na 100 centů.
63

 
64

 

6.1.1 Ekonomika 

Pokud bychom změřili úroveň ekonomiky ukazatelem HDP na obyvatele, vykazuje 

seychelská ekonomika nejvyšší hodnotu v rámci subsaharské Afriky. Pokud se ale po-

díváme do minulosti, v roce 2008 nebyla země schopna plnit své úrokové platby, které 

jí plynuly z čerpání Eurobondů. Následně tedy musela vláda zahájit monetární reformy, 

aby získala pomoc od mezinárodního měnového fondu. K plně tržnímu systému se stát 

vrátil v roce 2013. Jelikož nejdůležitější odvětví ekonomiky patří cestovní ruch a lov 

ryb, obzvláště tuňáků a s tím spojené zpracování ryb, snaží se vláda omezit tuto jed-

nostrannou závislost podporou zemědělství a malovýroby.
65

 

Nejvíce se na tvorbě HDP podílejí služby, a to téměř 80%, následně průmysl 

(zhruba 18%) a nakonec zemědělství, které se podílí na HDP jen asi 2%. Velký podíl ve 

službách má právě turistický ruch, jehož rozvoj začal počátkem 70. let, kdy bylo ote-

vřeno mezinárodní letiště na ostrově Mahé. Na ostrovy létá řada leteckých společností, 

např. Emirates, British Airways atd.
66

 
67

 

K hlavnímu odvětví průmyslu, tedy zpracování ryb, patří také pivovarnictví a neal-

ko nápoje (pivovar Seybrew fungující na ostrově Mahé). K dalším nosným oborům 
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průmyslu patří také zpracování kokosů a vanilky, tabákový průmysl, stavba lodí, tiskař-

ský průmysl a výroba nábytku. Ze sektoru zemědělství je vhodné zmínit pěstování ko-

kosů, vanilky a čaje. Z důvodu, že jsou na ostrovech nevlídné klimatické podmínky, se 

musí řada produktů dovážet.
68

 

6.1.2 Právní systém 

Vývoj politického systému Seychel je velmi pestrý. Samostatnost si tato země vydobyla 

až v roce 1976. O rok později se dostal k vládě prezident Albert René a následovalo 14 

let vlády jedné strany, kdy došlo k významnému rozvoji ekonomiky. V těchto letech se 

také země přidala k řadě mezinárodních organizací. Následně pak prezident rozhodl o 

systému více politických stran a byla přijata nová ústava. V současnosti můžeme 

Seychely charakterizovat jako prezidentskou republiku s jednokomorovým Národním 

shromážděním, kde zasedá 34 poslanců. Soudní systém je pak tvořen nižšími soudy, 

Nejvyšším soudem a Ústavním soudem. Právní systém je velmi ovlivněn angloameric-

kým a francouzským kontinentálním právem.
69

  

6.1.3 Typy společností 

Společnosti, které jsou na Seychelských ostrovech zakládány pro účely offshore podni-

kání, upravuje zákon International Business Companies Act sepsaný v roce 1994. Tento 

zákon vychází z Companies Law vydaného v roce 1972, který je založen na anglickém 

právu a je využíván k definici společností, které se na Seychelách mohou založit 

k offshore podnikání. Mezi tyto společnosti patří zejména IBC, banky, pojišťovny a 

různé typy fondů. Při novele v roce 2003 byly do zákona přidány další typy společností, 

které se mohou na Seychelách založit. Jsou jimi Special Licence Companies, Protected 

Cell Companies a Limited Partherships.
70

 

 

International Business Company (IBC) 
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Tento typ společnosti je nejvíce využívaným typem společnosti na Seychelách. Poža-

davky k založení tohoto typu společnosti jsou následující: 
71

 

 Je požadován pouze jeden ředitel a jeden akcionář, 

 akcionáři, ředitelé a zaměstnanci nemusí být residenty Seychel a také není kladen 

žádný požadavek na to, co se jejich národnosti týče, 

 není požadován žádný základní kapitál, akcie mohou být vyhotoveny jak na jméno, 

tak na majitele a mohou být vydány v jakékoliv měně, 

 není nutnost vést účetnictví, v případě, že subjekt účetnictví vede, nemusí být ově-

řováno auditem, 

 není potřeba vyplácení podílů na zisku akcionářům, ředitelům ani zaměstnancům, 

 setkání akcionářů a ředitelů se nemusí nutně konat na Seychelských ostrovech a 

může být provedeno po telefonu, 

 dokumenty, které musí být uchovány ve veřejných záznamech, jsou pouze zaklada-

telská smlouva a stanovy společnosti. 

Dle International Business Companies Act z roku 1994 musí subjekt, který chce 

využívat výhod společnosti IBC splnit i určité podmínky. Hlavní nevýhodou je, že na 

území Seychel nesmí obchodovat, vlastnit nemovitý majetek, poskytovat jiným společ-

nostem sídlo nebo vykonávat pojišťovací činnost. Za obchodování se ovšem nepovažu-

je, když má společnost účet u seychelské banky, udržuje styky s právníky a účetními, 

pořádá na území země schůze vedení společnosti a vede zde své účetnictví. 

Následující tabulka ukazuje výši licenčního poplatku, který platí společnost při 

svém založení a následně pak každý kalendářní měsíc ve stejné výši. Tento licenční 

poplatek je odvozen od výše základního kapitálu. Všechny částky v tabulce jsou uvede-

ny v amerických dolarech. 
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Tab. 1 Sazba licenčních poplatků u IBC, Seychely 

Základní kapitál (USD) Licenční poplatek (USD) 

méně než 5.000 100 

5.001 – 50.000 300 

více než 50. 000 1.000 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě International Business Companies Act, 1994 

 

Special Licence Company (CSL) 

Tato společnost je relativně novou společností, kterou ustanovuje Seychelles Compa-

nies Act z roku 2003. I když je v podstatě dražší a méně tradiční než IBC, přináší CSL 

řadu výhod. Hlavní výhoda spočívá v tom, že na společnost není nahlíženo jako na or-

ganizaci, která je nulově zdaněna. Tato výhoda tedy ovšem nese i nevýhodu a to tedy 

v tom smyslu, že na rozdíl od IBC je tato společnost ročně zdaněna 1,5%. Pokud pod-

nik založí CSL, může také využívat smluv o zamezení dvojího zdanění, které má 

Seychelská republika uzavřené a dále je tato společnost vedena jako daňový rezident 

Seychel, což jí může usnadňovat obchodování.
72

 

Mezi charakteristiky CSL můžeme zahrnout následující body:
73

 

 CSL může vystupovat jako jakákoliv společnost, kterou upravuje Seychelles Com-

panies Act, jedná se tedy o holdingovou společnost, sídlo vedení společnosti, spo-

lečnost podnikající na základě franšízového opatření, marketingová společnost, 

společnost vlastnící duševní vlastnictví, investiční společnost apod., 

 nejsou povoleny akcie na majitele, 

 akcie na jméno jsou povoleny, ale jména a adresy vlastníků musí být přiloženy ve 

stanovách společnosti. Tyto informace ale nejsou veřejně dostupné, 

 společnost může vlastnit zahraniční akcionář, 
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 společnost musí mít minimálně dva ředitele, kteří ovšem nemusí být rezidenty 

Seychelské republiky, je však nutné mít tajemníka, který je seychelským reziden-

tem, 

 schůzky ředitelů a akcionářů se mohou konat i mimo území států a mohou být 

sjednávány telefonicky, 

 společnost musí odevzdat roční auditovanou závěrku spolu s výsledkem hospoda-

ření. 

V následující tabulce ještě uvádím pro úplnost výši základního kapitálu a poplatků 

spojených se založením a vedením společnosti. Částky jsou uváděny v amerických do-

larech. 

Tab. 2 Základní kapitál a poplatky u LCS, Seychely 

Minimální výše základního kapitálu 1.000 USD 

- z toho musí být při založení splaceno 10% 

Jednorázový poplatek při založení 200 USD 

Roční licenční poplatek 1.000 USD 

Roční správní poplatek 200 USD 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě http://www.seychellesoffshore.com/ 

 

Limited Partnership (LP) 

Pod těmito společnostmi bychom si mohli na základě české legislativy představit jako 

komanditní společnosti. Jejich znakem je totiž to, že společnost musí mít jednoho nebo 

více společníků, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně a dále jednoho nebo více 

společníků, kteří ručí za závazky společnosti v omezené výši. Tyto společnosti jsou na 

Seychelách upraveny zákonem Limited Partnership Act z roku 2003. Tento typ společ-

nosti je pak vhodný pro založení podílových fondů, nebo ke kapitálovým účelům.
74

 

Mezi další znaky této společnosti patří to, že alespoň jeden ze společníků, kteří ručí 

neomezeně, musí být daňovým residentem Seychelské republiky, společnost musí mít 

registrované sídlo na Seychelách a dále společnost nesmí svou činnost na území tohoto 

                                                 
74

 Fidelity Corporate Services. Seychellers Limited Partnerships [online]. [cit. 2015-03-15].  



 

40 

 

státu vykonávat. Dále společnost každoročně odevzdává osvědčení ověřující shodu spo-

lečnosti se zákonem.
75

 

Při založení této společnosti je placen jednorázový poplatek, který činí 200 USD. 

Každý rok se poté platí také paušální poplatek, jehož částka činí rovněž 200 USD.
76

 

 

Protected Cell Company (PCC) 

Dle zákona Protected Cell Companies Act z roku 2003 se jedná o společnost, která je 

oprávněna se rozdělit do jakýchsi divizí. Každá divize může vlastnit svůj vlastní maje-

tek. Tímto má každá z divizí určitou míru samostatnosti. Díky tomuto rozdělení do divi-

zí tak nemusí mít každá z jednotlivých divizí vlastní právní subjektivitu. 

 

Trust 

Při registraci trustu je na Seychelách splatný poplatek ve výši 100 USD. Ke zřízení trus-

tu je zapotřebí jednoho správce trustu, který je rezidentem Seychelské republiky. Zakla-

datel trustu však musí pocházet z území mimo Seychely. Majetek trustu nesmí obsaho-

vat movité věci či nemovitosti ze Seychel. Pokud není zakládán účelový trust, standard-

ní doba trvání trustu je 100 let. Jména správců a příjemců jsou důvěrná, pokud by měl 

ale soud podezření z praní špinavých peněz, může být nařízeno zveřejnění těchto 

jmen.
77

 

6.1.4 Daňový systém 

Při zohledňování daní na Seychelách je potřebné určit, zda se jedná o subjekt, který je 

rezidentem na území Seychel, nebo subjekt, který je zde nerezidentem. Obecně platí, že 

domácí subjekty jsou zdaňovány a offshore subjekty (zjednodušeně subjekty, které zde 

mají sídlo, ale nevykonávají žádnou ekonomickou činnost) jsou osvobozeny od veške-

rého zdanění. V následujícím textu se podíváme na tuto problematiku podrobněji. 

Co se týče domácích subjektů, mluvíme-li o dani z příjmu právnických osob, jsou 

tyto subjekty zdaňovány sazbou 33%. Jelikož funguje na Seychelách progresivní systém 

zdanění, společnosti, které mají příjem do 1.000.000 Seychelských rupií (SCR) zdaňují 

své příjmy sazbou 25%, pro společnosti, které mají zisk vyšší, platí výše zmíněná sazba 
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33%. Dalším typem daně, se kterým se může společnost setkat, je srážková daň na divi-

dendy, licenční poplatky a úroky. Ve všech případech se jedná o srážkovou daň ve výši 

15% a v případě dividend je tato sazba uplatňována pouze na dividendy vyplácené nere-

zidentům. Srážková daň u úroků se uplatní na úroky, které jsou placené nefinančními 

institucemi rezidentům i nerezidentům Seychelských ostrovů. Další daní uplatňovanou 

na Seychelách je daň z přidané hodnoty, kde standardní sazba činí 15% a dále nulová 

sazba, která je uplatňována na specifické zboží a služby. Mezi toto specifické zboží a 

služby můžeme zařadit např. dodávky od zemědělců, veřejné služby apod.
78

 

Pokud bychom pak uvažovali o zdanění offshore společností, podíváme se postup-

ně na jednotlivé společnosti, které byly analyzovány v předchozí kapitole. Prvním ty-

pem společnosti je IBC, která je charakteristická tím, že se platí pouze roční paušální 

poplatek ve výši 100 USD, pokud základní kapitál společnosti nepřesáhne 5.000 USD. 

Tento typ společnosti je osvobozen od daně z příjmu právnických osob, od srážkové 

daně (osvobození se nevztahuje na ty druhy plateb, kdy jsou vypláceny finanční pro-

středky nerezidentům).
79

  

Dalším typem společnosti, o které by mohla společnost uvažovat při založení 

offshore podnikání je Special Licence Company. Jak již bylo zmíněno výše, tato spo-

lečnost se již jeví jako nákladnější co se týče poplatků ale také daní vůbec. Vyšší zda-

nění této společnosti je právě zdůvodněno tím, že subjekt může na území Seychel pro-

vozovat svou obchodní činnost. Jak již bylo zmíněno, jsou zde vyšší poplatky a také 

1,5% zdanění svých celosvětových příjmů. Jelikož je společnost řazena mezi rezidentní 

společnosti Seychel, může tak využívat výhod smluv o zamezení dvojímu zdanění.
80

  

Jelikož je využití dalších společností specifickou záležitostí, budeme se zabývat 

pouze analýzou těchto dvou společností. Další společnosti může být obtížné založit 

např. kvůli povinnosti mít alespoň jednoho ze členů společnosti rezidentem Seychel, jak 

je tomu např. u Limited Partnership. 

Následující tabulka srovnává výhody a nevýhody International Business Company 

a Special Licence Company. 
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Tab. 3 Srovnání IBC a CSL, Seychely 

 IBC CSL 

Sazba daně 0% 1,5% 

Poplatky 

100 USD (při ZK do 5.000 USD) 
1.000+200 USD 

(správní+licenční 

poplatek) 

300 USD (při ZK do 50.000 USD) 

1.000 USD (při ZK nad 50.000 USD) 

Min. výše základního kapitálu Není požadován 1.000 USD 

Min. počet jednatelů 1 2 * 

Min. počet akcionářů 1 1 

Nutnost vedení účetnictví Ne Ano 

Přípustnost akcií na majitele Ano Ne 

Přístup k SZDZ Ne Ano 

Zdroj: Vlastní zpracování  

*Pozn.: Jednatelé nemusí být nutně rezidenty Seychel, je však vyžadován tajemník, který rezidentem 

státu být musí. 

 

International Trade Zone (ITZ) 

Tento prostor, který můžeme přeložit jako mezinárodní zónu obchodu, byl zřízen 

Seychelským úřadem pro mezinárodní obchod (Seychelles International Business 

Authority, dále SIBA) k provozování mezinárodního obchodu na Seychelách. Společ-

nosti, které se v této zóně nacházejí, mohou vykonávat svou ekonomickou činnost pří-

mo na ostrovech, mohou zaměstnávat místní obyvatele a stejně jako offshore společnos-

ti zůstávají osvobozeny od daní. Podmínkou pro obchodování v ITZ je to, že veškerá 

produkce těchto společností musí směřovat pouze na zahraniční trhy. K tomu, aby spo-

lečnost mohla v této zóně obchodovat, musí získat licenci, kterou vydává právě SIBA. 

Tak jako řada subjektů, které působí na Seychelách a jsou zvýhodněny od placení daní, 

musí platit poplatky, je tomu tak i u společností podnikajících právě v této zóně. Tyto 

poplatky shrnuje následující tabulka.
81
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Tab. 4 Poplatky u ITZ, Seychely 

Typ činnosti Roční poplatek Úvodní poplatek 

Distribuční činnost 550 USD 0 USD 

Montážní činnost 550 USD 0 USD 

Výrobní činnost 2.700 USD 1.300 USD 

Zpracovatelská činnost 2.700 USD 1.300 USD 

Exportní činnost 1.500 USD 500 USD 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Seychelles International Business Authority 

Jak je z tabulky zřejmé, společnosti vykonávající činnost v této zóně platí každoročně 

poplatky dle činnosti, které v této zóně provozuje. Některé činnosti jsou zpoplatněny i 

při založení této společnosti formou úvodního poplatku. 

Společnost si zde může také pronajmout sklad, popř. pobočku své společnosti. 

Jedná se tedy o fyzické vlastnění nějaké nemovitosti na Seychelách, což je pro typické 

offshore společnosti vyloučeno. Zde jsou ovšem poplatky daleko vyšší a společnost jich 

musí platit hned několik. V první řadě se jedná o poplatek za každý m
2
 prostoru, dále 

měsíční nájemné, rezervační poplatek, administrativní poplatek a také musí společnost 

složit zálohu v podobě dvou měsíčních nájmů. Co se týče pronájmu kancelářských 

prostor, je zde ještě příplatek za klimatizaci.
82

 

6.2 Mauricius 

Oficiální název státu je Mauricijská republika. Jedná se o stát, jenž má rozlohu 2.040 

km
2
, jeho hlavním městem je Port Louis a má přibližně 1,3 milionů obyvatel. Přes 50% 

obyvatelstva tvoří mauricijští Indové vyznávající náboženství Hindu, dále Kreolové, 

mauricijští Indové vyznávající islám a dále mauricijští Číňané a Francouzi. Úředním 

jazykem na ostrově je angličtina a dalšími všeobecně používanými řečmi jsou francouz-

ština a kreolština. Peněžní jednotkou je mauricijská rupie (MUR), jednu mauricijskou 

rupii tvoří 100 centů.
83

  

V současné době je Mauricius jedním z rychle rostoucích členů a jedním z čelních 

představitelů offshore center ve svém regionu. Strategie země ponechává zemědělství a 
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cestovní ruch v úloze hlavních pilířů národního hospodářství a zároveň provádí diverzi-

fikaci ekonomiky prostřednictvím právě mezinárodních finančních aktivit.
84

 

6.2.1 Ekonomika 

I přestože je tempo růstu oproti minulým rokům trochu pomalejší, odolává ekonomika 

Mauricia přetrvávajícím globálním nepříznivým podmínkám. Nicméně předpovědi na 

období 2014 – 2015 poukazují na postupné a oživení a mírné zrychlení tempa růstu 

HDP. Pokud bychom hovořili o obchodní bilanci Maurica, můžeme tvrdit, že je pasivní, 

tedy dovozy převyšují vývozy.
85

  

Na HDP se nejvíce podílí sektor služeb (74 %), dále sektor průmyslu (22%) a na-

konec zemědělství (4%). Na službách se nejvíce podílí především zahraniční obchod. 

Kvůli exportní orientaci ekonomiky Maurica se právě obchod nejvíce podílí na HDP. 

Samozřejmě nesmíme opomenout další z hlavních sektorů služeb, a to je cestovní ruch. 

Nejen, že meziročně stoupají příjmy z cestovního ruchu, ale také dochází k nárůstu po-

čtu turistů. Nejvíce turistů přijíždějících na Mauricius jsou turisté z Evropy, Asie a Rus-

ka. V posledních letech také došlo k rozvoji finančních služeb.
86

 
87

  

Co se týče sektoru průmyslu, jsou nejvýznamnějšími odvětvími potravinářský 

průmysl, textilní a chemický průmysl, výroba kovových výrobků a dopravních pro-

středků a zařízení. Ze zemědělských produktů se na Mauriciu daří nejvíce cukrové třti-

ně, dále kukuřici, bramborám a banánům. K zemědělství také neodmyslitelně patří ry-

bolov.
88

 

6.2.2 Právní systém 

Z historického hlediska přispěli k značnému rozvoji ostrova Francouzi a následně Bri-

tové, kteří ostrov obsadili po Francii, a v této době byl ostrov nezávislým v rámci brit-

ského Společenství národů. Tento fakt má vliv na to, že Mauricius je demokracií 

v britském stylu. Hlavou státu je prezident, výkonná moc je v rukou předsedy vlády. 
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Mauricijský právní systém je hybridní právní systém založený na britském a francouz-

ském právu. Obchodní právo pak vychází z práva anglického.
89

 

6.2.3 Typy společností 

Již v roce 1984 byl vydán první dokument, který se týká mauricijských společností. 

Jedná se o tzv. zákon o společnostech, neboli Companies Act. Až v 90. letech však byl 

přijat zákon o offshore podnikatelských aktivitách nazvaný The Mauritius Offshore 

Business Activities Act  a následně také zákon o mezinárodních společnostech neboli 

The International Companies Act. Na Mauriciu tedy rozlišujeme offshore společnosti a 

mezinárodní společnosti.
90

 

 

Global Business Company 2 (GBC 2) 

V případě této společnosti se jedná o mezinárodní společnost. Při zřizování této společ-

nosti se subjekty řídí zákonem Companies Act z roku 2001. Tato společnost je založena 

na standardním modelu společností IBC, které jsou využívány i v jiných daňových rá-

jích. Dříve bylo povoleno u tohoto typu společnosti vydávání akcií na majitele, dnes to 

již možné není.
91

 

Znaky Global Business Company 2 jsou následující:
92

 

 Není zde povinnost mít nějaký základní kapitál, ale alespoň jedna akcie musí být 

vydána a splacena před založením společnosti (za minimální základní kapitál by se 

tedy dal považovat 1 americký dolar), 

 akcie mohou být vydány buď s nominální hodnotou, nebo bez nominální hodnoty, 

 mohou být vydávány také prioritní akcie, 

 k provozu společnosti je potřeba jednoho akcionáře a jednoho ředitele, 

 je povinné mít sídlo společnosti na Mauriciu, ale valné hromady se mohou konat 

kdekoliv na světě. 
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K dalším znakům této společnosti můžeme zařadit např. fakt, že společnost nemů-

že vlastnit žádné nemovitosti na Mauriciu. Nemůže ani spravovat kolektivní investiční 

fond a nemůže zvýšit základní kapitál upsáním veřejně upsaných akcií. Dále také tato 

společnost nemůže vést společnost poskytující bankovní a pojišťovací služby.
93

  

Poplatky, které tato společnost musí platit je 135 USD ročně Mauricijskému Fi-

nancial Services Commision (instituce starající se o nebankovní finanční služby na 

Mauriciu). Dalším poplatkem je 65 USD ročně za to, že je tato společnost registrovaná 

na Mauriciu.
94

 

 

Global Business Company 1 (GBC 1) 

Tuto společnost můžeme na rozdíl od GBC 2 zařadit mezi tzv. offshore společnosti. 

Rozdílem mezi předchozí zmiňovanou společností jsou hlavně výše poplatků a zdanění. 

Tato společnost je opět upravena zákonem Companies Act z roku 2001 a regulována 

Mauricijským Financial Services Commission.  

Mezi hlavní znaky této společnosti můžeme zařadit např. fakt, že obchody se musí 

odehrávat mimo Mauricius, všichni společníci, kteří v této společnosti figurují, nesmí 

být rezidenty Mauriciu a měna pro obchodní transakce musí být jiná než mauricijská 

rupie. Hlavní výhodou této společnosti oproti GBC 2 je ta, že tato společnost může čer-

pat výhod smluv o zamezení dvojímu zdanění. Společnost musí vést účetnictví, je 

podrobena ročnímu auditu, ale nemusí vykazovat informace o ročním výsledku hospo-

daření. Tyto společnosti jsou zakládány hlavně za účelem investičních činností.  

Mezi znaky společnosti tedy můžeme zahrnout: 

 Minimální základní kapitál je ve výši 1 USD, 

 minimální počet akcionářů je jeden, minimální počet ředitelů dva, ale tito dva ředi-

telé by měli být rezidenty Mauricia, 

 akcionáři tedy mohou pořádat své schůzky kdekoliv, ale tyto schůzky se musí ko-

nat s řediteli, kteří jsou rezidenty Mauricia, schůzky ředitelů pak probíhají na Mau-

riciu. 
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Mezi poplatky patří každoroční licenční poplatek ve výši 1.750 USD Mauricijské-

mu Financial Services Commission a 325 USD poplatek za registraci společnosti na 

Mauriciu. 

 

Partnership 

Na Mauriciu je možné založit dva typy Partnership a to General Partnership a Limited 

Partnership.  

U General Partnership mohou být partnery fyzické osoby, nebo právnické osoby. 

Odpovědnost partnerů je neomezená, ručí tedy celým svým majetkem a mohou čerpat 

výhod ze smluv o zamezení dvojímu zdanění. U Limited Partnership mohou být partne-

ry opět jak fyzické, tak právnické osoby. Typickým znakem této společnosti je, že má 

jedno partnera (general partner), který ručí za závazky společnosti neomezeně a jednoho 

partnera (limited partner), který ručí za závazky společnosti jen v omezené výši. U Li-

mited Partnership je opět možno čerpat výhod ze smluv o zamezení dvojímu zdanění. 

 

Trusty 

Mauricijské trusty jsou upraveny zákonem Trusts Act z roku 2001 a vycházejí z anglic-

kého práva. Zakladatel trustu nesmí být rezidentem Mauricia, ačkoliv zakladatelem mů-

že být i offshorová společnost. Alespoň jeden ze správců trustu musí však být reziden-

tem Mauricia. A samozřejmě majetek trustu nesmí obsahovat majetek, který se nachází 

na Mauriciu. Poplatek za trust činí zhruba 300 USD (trust musí být veden v mauricij-

ských rupiích) a je splatný v den registrace trustu na Mauriciu a následně je stejná část-

ka splácena každý rok jako poplatek za umístění trustu na Mauriciu.
95

 

Další typy společností 

Na Mauriciu je možné založit ještě další řadu společností. Jedním z příkladů může být 

společnost, která umožňuje vydávání akcií, které nejsou nabízeny veřejnosti. Tato spo-

lečnost musí mít minimálně jednoho člena a maximálně 25 členů. Taková společnost, 

která není právě touto společností, je nazývána Public Limited Company a je jí umož-
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něno používat za svým jménem zkratku P.L.C. Tato společnost musí mít minimálně dva 

členy.
96

 

Dalším typem je organizace, která může být zřízena pouze za neziskovým účelem. 

Členové této společnosti ručí do výše svých nesplacených vkladů, tento minimální 

vklad činí minimálně 5.000 mauricijských rupií.
97

 

Hojně využívaným typem společnosti je jakýsi status osobního vlastnictví. U tako-

vého typu společník ručí celým svým majetkem. Dále také musí sestavovat roční závěr-

ku a je podroben dani z příjmu.
98

 

6.2.4 Daňový systém 

Stejně jako na Seychelách, i v tomto státě jsou rozdíly při zdaňování rezidentních sub-

jektů a offshore subjektů. Rozdíl oproti Seychelám však spočívá hlavně v tom, že jak 

domácí, tak offshore subjekty jsou zdaněny daní 15%, domácí subjekty však musí při-

znat své celosvětové příjmy, na rozdíl od offshore subjektů, které daní pouze příjmy 

získané na Mauriciu.
99

 

Co se týče srážkové daně na dividendy, úroky a licenční poplatky. V případě divi-

dend je stanovena nulová srážková daň. Co se týče úroků, je srážková daň stanovena ve 

výši 15%. Tato srážková daň je uvalena na kterýkoliv subjekt jiný než bankovní institu-

ce vyplácející úroky subjektu, který není residentem Mauriciu. Licenční poplatky jsou 

zdaňovány sazbou 10% v případě rezidentů Mauriciu a 15% v případě nerezidentů. Dal-

ší daňovou sazbou, se kterou se můžeme na Mauriciu setkat, je daň z přidané hodnoty, 

která je stanovena na úrovni 15%.
100

 

Nyní přejdeme k hlavním typům společností, které můžeme založit na Mauriciu za 

účelem offshore podnikání a shrneme jejich zdanění a rozdíly ve zdanění mezi těmito 

společnostmi. První společností je Global Business Company 2. Tato společnost je 

velmi podobná společnostem typu IBC, které jsou zakládány v ostatních daňových rá-

jích. Tento typ společnosti je osvobozen od daně z příjmu právnických osob, ovšem 

nesmí samozřejmě provádět svou ekonomickou činnost na území Mauricia a být vlast-

něna pouze nerezidenty tohoto státu. Dividendy, které tato společnost vyplácí, jsou rov-
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něž osvobozeny od daně a následně úroky a licenční poplatky, které společnost platí 

nerezidentům, jsou rovněž od daně osvobozeny. Stejně tak jako v ostatních státech, i 

zde musí být placeny poplatky za možnost mít umístěné sídlo společnosti na Mauriciu. 

Tyto poplatky jsou ve výši 135 USD a 65 USD ročně.
101

  

Dalším typem společnosti je Global Business Company 1. V tomto případě se již 

nejedná o mezinárodní společnost založenou podobně jako IBC, ale jedná se o offshore 

společnost, která má jiná pravidla při zdanění. Tato společnost je považována za rezi-

dentní společnost Mauricia, musí tedy na Mauriciu zdanit své celosvětové příjmy. Tyto 

společnosti by tedy měly danit všechny své příjmy sazbou 15%. Mauricijský zákon však 

umožňuje těmto společnost uplatit slevu na dani z jejich zahraničních příjmů (myšleno 

z příjmů, které získaly mimo Mauricius). Pokud tedy tato společnost vlastní 5% a vyšší 

podíl v zahraniční společnosti, může být tato sleva na dani uplatněna. Při uplatnění této 

slevy dochází k usazení efektivní daňové sazby na 3% vzhledem k zahraničnímu 

příjmu. Tato společnost, stejně jako GBC 2 je osvobozena od daně v případě dividend, 

úroků a licenčních poplatků za stejných podmínek, jak je tomu u výše zmíněné společ-

nosti. Jelikož je tato společnost považována za rezidentní společnost Mauricia a může 

využívat výhod ze smluv o zamezení dvojímu zdanění, jsou zde i vyšší poplatky za ve-

dení společnosti a to 1.750 USD a 325 USD.
102

 

Hodnocením daňové systému dalších společností se opět v této kapitole nebude 

zabývat, jelikož jejich založení spíše specifičtější a pro tuto práci dále nepotřebné.  

V následující tabulce jsou tedy srovnány společnosti GBC 2 a GBC 1, které jsou 

typickými pro založení offshore podnikání na Mauriciu. 
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Tab. 5 Srovnání GBC2 a GBC 1, Mauricius 

 GBC 2 GBC 1 

Sazba daně 0% 15% * 

Poplatky 135 + 65 USD 1.750 + 325 USD 

Min. výše základního kapitálu 1 USD 1 USD 

Min. počet jednatelů 1 2 

Min. počet akcionářů 1 1 

Nutnost vedení účetnictví Ne Ano 

Přípustnost akcií na majitele Ne Ne 

Přístup k SZDZ Ne Ano 

Zdroj: Vlastní zpracování 

*Pozn.: Společnost má možnost za určitých podmínek uplatnit slevu na dani 

 

Zóna volného obchodu 

Tato zóna volného obchodu (Mauritius Export Processing Zone, dále EPZ) byla zřízena 

v roce 1970 a stala se jedním z největších center zaměstnanosti v zemi zejména v oblasti 

obchodu, výroby oděvů a keramiky. Tento prostor je určen pro výrobce a zpracovatele, 

kteří vyvážejí 100% své produkce. Některým z výrobců jsou uděleny výjimky a mohou 

10 – 20% své produkce rovněž prodat i na Mauriciu. K tomu, aby společnost mohla 

vykonávat svou činnost v této zóně je zapotřebí získat certifikát, který vydává Minister-

stvo průmyslu a obchodu. Hlavními výhodami umístění sídla společnosti v tomto pro-

storu je zejména možnost vyvážet zboží bez zatížení jakýmkoliv clem, žádné daně 

z příjmu právnických osob a žádné srážkové daně z dividend. Dále jsou také společnos-

tem poskytovány slevy při zřizování pozemků a budov v území volné zóny atd. Dále je 

také zřízena zóna volného pohybu služeb (Export Services Zone), která je vhodná pro ty 

společnosti, které poskytují podpůrné služby pro vývozce, kteří vykonávají svou eko-

nomickou činnost v EPZ.
103
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6.3 Britské panenské ostrovy 

Britské panenské ostrovy jsou členy Commonwealthu, jsou tedy pod nadvládou Velké 

Británie. Nacházejí se ve východním Karibiku. Hlavním městem je Road Town a nej-

větším ostrovem Tortola. Rozloha ostrovů je zhruba 150 km
2
. Oficiálním jazykem je 

angličtina a úřední měnou je americký dolar. 
104

 

6.3.1 Ekonomika 

Ekonomika ostrovů je jedna z nejvíce prosperujících v oblasti Karibiku. Stejně tak jak 

výše zmíněné státy je ale nejvíce závislá na cestovním ruchu. Hlavními návštěvníky 

ostrovů jsou pak turisté ze Spojených států amerických. Poté, co vláda začala nabízet 

offshore služby, plynou této zemi příjmy také z poplatků za vedení sídla na ostro-

vech.
105

  

Pokud bychom pak měli rozdělit ekonomiku na tři sektory, nejvíce se na HDP po-

dílí služby a to zhruba 87%, následně průmysl 12% a poslední zemědělství zanedbatel-

ným 1%. Co se týče zemědělských produktů, na ostrovech se pěstuje ovoce a zelenina, 

chová se zde drůbež, hospodářský dobytek a ryby. Z průmyslových výrobků se jedná 

hlavně o rum, betonové bloky a stroje. Hlavním příjmem služeb je pak výše zmiňovaný 

cestovní ruch a offshore služby.
106

 

6.3.2 Právní systém 

Právní systém na Britských panenských ostrovech je označován jako parlamentní de-

mokracie depandace Spojeného království. Hlavou ostrovů je premiér. Britské panenské 

ostrovy jsou teritoriem, které rozhoduje nezávisle na Spojeném království. Legislativní 

proces i soudní systém jsou v rukou vlády a soudů, naproti tomu armádní obrana je pod 

vedením Spojeného království. Celý systém je však ovlivněn britským právním systé-

mem.
107
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6.3.3 Typy společností 

Od 1. ledna 2007 platí na ostrovech British Virgin Islands Business Companies Act, 

který stanovuje, které finanční instituce a společnosti mohou podnikat na Britských pa-

nenských ostrovech. Dále ustanovuje strukturu aktiv společnosti a možné transakce, 

které mohou vzniknout na základě fungování těchto společností. 
108

 

 

International Business Company 

Typ této společnosti je nejvíce populární a nejvíce využívaným typem společností pro 

offshore podnikání na ostrovech. Tato společnost je upravená v zákoně International 

Business Companies Act z roku 1984, který byl několikrát revidován. K poslední úpra-

vě došlo v roce 2014. Od novelizace zákoníku z roku 2004 musí každá společnost vede-

ná na území ostrovů vést rejstřík ředitelů a prvního ředitele jmenovat již 30 dní před 

založením společnosti. Mezi další znaky tohoto typu společnosti patří:
109

 

 Je požadován pouze jeden ředitel a jeden akcionář, 

 akcionáři, ředitelé a vedoucí pracovníci nemusí být residenty Britských panen-

ských ostrovů a ani nezáleží na jejich národnosti, 

 není požadován minimální kapitál a akcie mohou být vydávány v jakékoliv měně, 

 společnost nemusí vést účetnictví, avšak pokud je účetnictví vedeno, nepodléhá 

společnost auditu, 

 schůzky ředitelů a akcionářů se nemusí konat na území ostrovů a mohou být vede-

ny telefonicky, 

 jediné dokumenty, které musí být veřejně dostupné, jsou memoranda a stanovy 

společnosti. 

Mezi další znaky této společnosti můžeme zařadit např. fakt, že společnost nesmí 

vykonávat svou podnikatelkou činnost na území Britských panenských ostrovů a ani 

zde nemůže vlastnit majetek. K tomu, aby mohly společnosti figurovat jako bankovní 

nebo pojišťovací instituce, je potřeba držení speciální licence. Roční poplatky za mož-
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nost mít sídlo na Britských panenských ostrovech se odvíjí od výše základního kapitálu. 

Tyto poplatky zahrnuje následující tabulka.
110

 

Tab. 6 Sazby licenčních poplatků, Britské panenské ostrovy 

Základní kapitál Poplatek 

Do 50.000 USD 350 USD 

Nad 50.000 USD 1.100 USD 

Žádný základní kapitál 350 USD 

Pod 50.000 USD v případě, že akcie 

nemají nominální hodnotu 
350 USD 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě lowtax.net 

 

Limited parntership 

Tyto typy společností upravuje British Virgin Islands Partnership Act z roku 1996. Také 

zde funguje tento typ společnosti jako komanditní společnost a musí mít dva vlastníky. 

Jeden z nich ručí neomezeně a druhý z nich omezeně. Vlastník, který ručí neomezeně, 

může být společnost, vlastník ručící omezeně ručí částkou, která je uvedena v dokumen-

tech společnosti a kterou schválil druhý z vlastníků. Mezi další znaky společnosti mů-

žeme zařadit:
111

 

 Jméno společnosti si mohou vlastníci zarezervovat 90 dní před založením společ-

nosti a musí obsahovat „Limited Partnership“ nebo zkratku „LP“, 

 není zde omezení v počtu partnerů, 

 tento typ společnosti musí mít agenta, který je rezidentem Britských panenských 

ostrovů, 

 management společnosti a partneři, kteří ručí omezeně jsou ustanoveni v memo-

randech a stanovách společnosti a je zde také definovány limity moci těchto spo-

lečníků, 

 pokud je jeden ze společníků ručících omezeně také jedním z ředitelů společnosti, 

neztrácí svůj status neomezeně ručícího partnera, 
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 společnost musí být zaregistrována, ale identita partnerů není veřejně dostupná. 

K nákladům, které mohou vzniknout s registrací této společnosti na Britských pa-

nenských ostrovech, patří registrační poplatek 500 USD a roční licenční poplatek za 

možnost mít sídlo na území ostrovů rovněž ve výši 500 USD.
112

 

 

Trusty 

Trusty Britských panenských ostrovů jsou upraveny zákonem Amendement Act z roku 

1993 a jeho dalšími úpravami. Tento zákon vychází samozřejmě z britského práva. Ten-

to zákon zakotvuje, že trvání trustu by nemělo přesáhnout 100 let. Tento zákon také 

stanovuje účelové trusty. Podle zákona Registration and Records Act nepodléhají trusty 

registraci a jsou osvobozeny od nutnosti vykazování ročních výsledků hospodaření a 

jakýchkoliv požadavků na to, aby podávali o jejich hospodaření kdejaké zprávy. K to-

mu, aby mohly být trusty osvobozeny od daní, neměli by být příjemci rezidenty Brit-

ských panenských ostrovů a trust jako celek by neměl provádět žádnou hospodářskou 

činnost na území ostrovů. Samozřejmostí je také to, že by subjekt neměl vlastnit žádný 

majetek Britských panenských ostrovů. Poplatek za umístění trustu na ostrovech je ve 

výši 50 USD.
113

 

 

Další typy společností 

Kromě typu akciové společnosti jako je IBC se může na Britských panenských ostro-

vech založit také společnost typu společnosti s ručením omezeným. Tato společnost 

musí mít minimálně dva členy. Tito členové ručí za závazky společnosti do výše svých 

nesplacených vkladů. Hlavními výhodami této společnosti je např. to, že nemusí vyka-

zovat žádné roční výsledky hospodaření a jména všech společníků jsou anonymní. Po-

platek za zřízení této společnosti je 100 USD a pravidelné roční poplatky jsou v podob-

né výši, jak je tomu právě u IBC. 
114

 

Dalším typem společnosti je tzv. hybridní společnost, která má skupinu akcionářů 

a tato skupina je zpravidla odlišná od skupiny ručitelů. Jedná se tedy o propojení akcio-
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vé společnosti a společnosti s ručením omezeným. Akcionáři mohou vlastnit 100% hla-

sovacích práv a mohou vykonávat činnosti ve vztahu k jejich podílům. Člen druhé sku-

piny pak může být jmenován za tím účelem, aby dohlížel nad činností těchto akcionářů. 

Pokud je tedy společnost nastavena správně (v tomto ohledu je potřeba odborné pomo-

ci), dochází k oddělení kontroly a členství ve společnosti od zájmu generovat co nejvyš-

ší zisk. Poplatky u této společnosti jsou víceméně podobné poplatkům u IBC.
115

 

6.3.4 Daňový systém 

V porovnání s předchozími destinacemi můžeme považovat Britské panenské ostrovy 

za opravdový daňový ráj. Je zde nulová sazba daně z příjmu právnických osob a také 

nulová sazba srážkových daní. Společnost založená na Britských panenských ostrovech 

tedy nemusí odvádět daň z dividend, úroků, ani licenčních poplatků. V zemi není rov-

něž vybírána ani daň z přidané hodnoty.
116

 

Pokud je tedy zakládána International Business Company na Britských panen-

ských ostrovech, je podrobena pouze platbě jednotlivých poplatků, tak jako tomu bylo u 

ostatních států. Sazbu daně z příjmu právnických osob a poplatky spojené s tímto typem 

společnosti shrnuje následující tabulka. 
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Tab. 7 IBC, Britské panenské ostrovy 

 IBC 

Sazba daně 0% 

Poplatky 
350 USD (při ZK do 50.000 USD) 

1.100 USD (při ZK nad 50.000 USD) 

Min. výše základního kapitálu 0 USD 

Min. počet jednatelů 1 

Min. počet akcionářů 1 

Nutnost vedení účetnictví Ne 

Přípustnost akcií na majitele Ano 

Přístup k SZDZ Ne 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak si můžeme povšimnout z tabulky, jedná se, co se daní týče, o velmi jednoduchý typ 

společnosti. Poplatky, které jsou placeny za vedení společnosti, se platí každoročně a 

jejich výše je neměnná pro celou dobu trvání společnosti.  
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7 Zdanění v jednotlivých státech 

Jelikož jsou služby velmi hojně využívanou oblastí, která je vhodná pro přesun podnika-

telského subjektu do daňového ráje, příklad zdanění se bude týkat právě společnosti, 

která podniká v oblasti finančního poradenství. Jedná se tedy o společnost, která nemá 

vlastní zaměstnance, ale spolupracuje se specialisty v oblasti finančního plánování, kteří 

v České republice podnikají na základě živnostenského oprávnění. Je tomu tak 

z důvodu, aby se společnost vyhnula řešení např. odvodů sociálního a zdravotního po-

jištění apod. Společnost má jediného majitele, který je zároveň i jednatelem společnosti. 

V následujících částech bude tedy poukázáno, jak by vypadalo zdanění společnosti, 

pokud by jí vznikla na území České republiky stálá provozovna a následně bude pouká-

záno, jak se této skutečnosti vyhnout.  

7.1 Vznik stálé provozovny v České republice 

Pokud mluvíme o vzniku stálé provozovny na území České republiky, primární posta-

vení v této problematice mají smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Jelikož ale žádný 

z výše analyzovaných států nemá s Českou republikou uzavřenou smlouvu o zamezení 

dvojímu zdanění, budeme se řídit zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. V §22 

zákona o daních z příjmu (dále jen ZDP) je vymezeno, že za zdroj na území České re-

publiky pro poplatníky, kteří nejsou daňovými rezidenty (pro náš případ můžeme zjed-

nodušeně považovat poplatníky, kteří nemají na území České republiky sídlo, považují 

také příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny. V následujícím 

odstavci je stálá provozovna definována jako např. dílna, kancelář, místo k těžbě pří-

rodních zdrojů, místo prodeje, staveniště, místa provádění stavebně montážních projek-

tů atd. Pokud doba trvání přesáhne šest měsíců v jakémkoliv období dvanácti po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců, objekt je považován za stálou provozovnu. Dále §23 

ZDP uvádí, že základ daně stálé provozovny nemůže být nižší (popř. daňová ztráta ne-

může být vyšší), než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za ob-

dobných podmínek poplatník se sídlem na území České republiky. 

Vznik stálé provozovny řeší také modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění 

OECD. Rovněž jako český ZDP vymezuje případy, kdy se jedná o stálou provozovnu. 

Jelikož se však jedná o modelovou smlouvu a státům slouží jako jakýsi vzor, který ná-
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sledně upravují dle dohody obou smluvních stran, nelze tedy jednoznačně určit dobu a 

konkrétní případy, kdy se o stálou provozovnu jedná. V některých SZDZ jsou stanovo-

vány rovněž službové stálé provozovny. K těmto stálým provozovnám není potřeba 

kanceláře apod., ale stačí pouze poskytovat služby na území státu po dobu delší než 

šest, popř. devět měsíců. SZDZ rovněž také charakterizují případy, kdy stálá provozov-

na nevznikne. Jedná se především o zařízení, které se využívá k účelu uskladnění, zboží, 

které je pouze zásobou a slouží k uskladnění atd.  

Pokud by tedy společnost poskytovala na území České republiky své poradenské 

služby po dobu delší než šest měsíců, nevyhnula by se tak zdanění na území České re-

publiky. Základ daně stálé provozovny by byl tedy vypočítán způsobem dle §23 ZDP a 

na příjmy stále provozovny by tak bylo nahlíženo jako na příjmy rezidentní společnosti 

České republiky. Poplatníkovi by také plynula povinnost vyplnit daňové přiznání. 

V případě právnické osoby by platila sazba daně 19%. 

Následující tabulka porovnává daňové zatížení společnosti v případě stálé provo-

zovny v České republice a společnosti v České republice, kdy by k přesunu do ráje vů-

bec nedošlo.  
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Tab. 8 Porovnání daňového zatížení stálé provozovny a společnosti v České republice 

 

SP 

Seychelské 

společnosti 

SP 

Mauricijské 

společnosti 

SP společnosti z 

BVI 
Společnost v ČR 

Daňové příjmy 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Daňové výdaje 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Výsledek 

hospodaření 
4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Poplatky 

v daňovém ráji 
2.425,5* 4851* 8.489,25* X 

ZD v ČR 3.997.574,5 3.995.149 3.991.510,75 4.000.000 

Sazba daně v ČR 19% 19% 19% 19% 

Daňová 

povinnost v ČR 
759.430 759.050 758.290 760.000 

Sazba daně 

v daňovém ráji 
0% 0% 0% X 

Daňová povinnost 

v daňovém ráji 
0 0 0 X 

Celkové náklady 761.855,5 763.901 766.779,25 760.000 

Zdroj: vlastní zpracování 

*Pozn.: poplatek přepočten kurzem ČNB k 11. 5. 2015 ve výši 24,255 CZK/USD. 

V tabulce byly zvoleny poplatky a sazby daně u společností typu IBC, na Mauriciu spo-

lečnosti typu GBC 2. Jak si můžeme povšimnout, daňová povinnost by byla pro společ-

nost v jednotlivých daňových rájích nepatrně nižší, než by tomu tak bylo v České repub-

lice. Je to hlavně díky poplatkům, které společnost platí za vedení společnosti v těchto 

státech a dle pokynu GFŘ č. D-6 se jedná o daňově uznatelný náklad. Jelikož je v řadě 

daňových rájů mít povinnost registračního agenta, poplatky jsou mnohdy daleko vyšší, 

než vládní poplatek, ale obvykle tento poplatek již mají zahrnut v ceně. V případě vyš-

šího poplatku by byl celý tento poplatek daňově uznatelným nákladem. 

Pokud bychom se však podívali na celkové náklady společnosti, které tvoří jednak 

daň z příjmu právnických osob a také poplatek v jednotlivých rájích, zjistíme, že nejniž-

ší náklady by společnost měla při nepřesunutí společnosti do daňového ráje, ale pone-

chání sídla společnosti v České republice. Pro tento případ je tedy zcela nevhodným 



 

60 

 

řešením sídlo společnosti přesouvat do nějakého z rájů. Vznikly by tak dodatečné ná-

klady. Jelikož je také samotný institut založení stálé provozovny poměrně složitým té-

matem, společnosti bych v tomto případě přesun do daňového ráje nedoporučila. 

Jak jsem ovšem zmínila výše, vznik stálé provozovny souvisí s šestiměsíční lhůtou 

činnosti podnikatelského subjektu. V následující kapitole se zkusíme navrhnout řešení, 

jak by se dalo zamezit tomu, aby společnosti na území České republiky stálá provozov-

na nevznikla. 

7.2 Zdanění v jednotlivých daňových rájích pokud nevznikne stálá 

provozovna 

Jak již bylo zmíněno výše, společnosti vznikla stálá provozovna za předpokladu, že po-

skytovala své služby po dobu delší než šest měsíců ve dvanácti po sobě jdoucích měsí-

cích. Jelikož společnost nemá vlastní zaměstnance, ale pouze spolupracuje s odborníky, 

kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění, může společnost zabránit vzniku 

stálé provozovny tím, že s jednotlivými klienty bude podepisovat smlouvy, které nepře-

sáhnou dobu zpracování poradenství delší než šest měsíců. Tímto dojde k oddělení jed-

notlivých projektů na tzv. separátní projekty a společnost se tak může vyhnout vzniku 

stálé provozovny v České republice a také následnému zdanění. Příjmy společnosti bu-

dou tedy spadat do §22 (1) písm. c) ZDP. Tyto příjmy jsou podle zákona považovány za 

zdroj příjmu na území České republiky a je z nich následně strhávána srážková daň. 

V následujícím textu bude vybrán z jednotlivého ráje typ společnosti IBC (na Mau-

riciu GBC 2) a následně analyzováno daňové zatížení této společnosti. Tento typ spo-

lečnosti byl vybrán právě z toho důvodu, že se jedná o nejběžnější typ společnosti za-

kládané v daňových rájích, náklady místní vládě za možnost umístění společnosti jsou 

nejnižší na rozdíl od dalších společnostní a také z toho důvodu, že typ společnosti IBC 

je standardní pro jednotlivé ráje a postup při zakládání je podobný. Při analýze zdanění 

v jednotlivých státech tak tedy bude možné porovnat sazby a poplatky v těchto státech a 

určit, jak se tyto poplatky liší.  

Následující tabulka uvádí zdanění společností na Seychelách, Mauriciu, Britských 

panenských ostrovech a jejich porovnání s Českou republikou. 
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Tab. 9 Zdanění v jednotlivých rájích a komparace s ČR 

 IBC Seychely 
GBC 2 

Mauricius 
IBC BVI s. r. o. v ČR 

Příjmy 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Srážková daň 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 

Příjmy po 

srážkové dani 
8.500.000 8.500.000 8.500.000 10.000.000 

Výdaje 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Základ daně 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4.000.000 

Sazba daně 0% 0% 0% 19% 

Daň 0 0 0 760.000 

Zisk po 

zdanění 
2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.240.000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce jsou uvedeny příjmy pouze modelově a výdaje jsou všechny počítány jako 

daňově uznatelné. Jedná se pouze o zjednodušený příklad, abychom mohli porovnávat 

míru zdanění v jednotlivých státech, proto je tedy přistupováno k výpočtu daně zjedno-

dušeně. 

Jak si můžeme povšimnout v tabulce výše, v každém z vybraných států kromě 

České republiky je uplatňována srážková daň. Tato daň se hodnotí dle §36(1) písm. a) 

ZDP. Jelikož se jedná o příjem ze služeb uvedený v §22 (1) písm. c), je z těchto příjmů 

strhávána srážková daň ve výši 15%. V případě společnosti v České republice se sráž-

ková daň neodvádí, neboť se jedná o společnost, která je rezidentem České republiky a 

tudíž pro ni neplatí ustanovení §22. Poté, co od příjmů odečteme srážkovou daň, může-

me přistoupit k odečtení výdajů, které tedy považujeme všechny za daňově uznatelné. 

Z tohoto výpočtu dostaneme základ daně, ze kterého můžeme vypočítat daň. Sazba daně 

ve všech vybraných daňových rájích činí 0% pro tyto druhy společností.  

V České republice činí daň z příjmu právnických osob 760.000 Kč, v ostatních pří-

padech je pak daň nulová. Úspora na dani tak činí 760.000 Kč při přesunu společnosti 

z České republiky do daňového ráje. 
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Z toho důvodu, že nám vyšla daňová úspora ve všech třech vybraných státech stej-

ná, měli bychom se podívat na další aspekty, které by mohly ovlivnit výběr konkrétního 

daňového ráje. Těmito aspekty jsou poplatky, nutnost zřízení registračního agenta, ano-

nymita, vedení účetnictví apod. Tyto aspekty komparuje následující tabulka. 

Tab. 10 Porovnání společností v daňových rájích 

 IBC Seychely GBC 2 Mauricius IBC BVI 

Základní kapitál Nepožadován Nepožadován 50.000 USD 

Min. splacený ZK 1 USD 1 USD 1 USD 

Anonymita ano ano ano 

Min. počet jednatelů 1 1 1 

Registrovaný agent ano ano ano 

Vedení účetnictví ne ne ne 

Minimální poplatky 100 USD 200 USD 350 USD 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce si můžeme povšimnout, že základní rozdíly ve společnostech jsou ve výši 

základního kapitálu a ve výši poplatků, které musí společnost platit za možnost vedení 

sídla společnosti v daném státě. Jako nejvíce nákladnou variantou se jeví založení spo-

lečnosti IBC na Britských panenských ostrovech. Roční poplatky se pohybují od 350 

amerických dolarů. Samozřejmě se nejedná o příliš závratnou sumu, ale další nevýho-

dou této společnosti, že minimální základní kapitál společnosti je stanoven na 50.000 

amerických dolarů. Při založení společnosti musí být splacen sice minimálně jen 1 ame-

rický dolar, ale výše základního kapitálu ve srovnání se zbylými dvěma společnostmi je 

příliš vysoký.  

Co se týče nevýhody založení offshore podnikání na Mauriciu sice nevyplyne z ta-

bulky, ale je to situace, kdy Mauricius není příliš známým daňovým rájem a v České 

republice není příliš snadné najít společnost, která by služby, které jsou spojené se zalo-

žením společnosti v této zemi, poskytovala. Může být tedy daleko nákladnější za služby 

této společnosti zaplatit, neboť většina těchto společností neuvádí ceny za své služby, 

pouze zmiňuje možnost založit zde společnost. Navíc se poplatek skládá ze dvou druhů 

plateb. První platba ve výši 135 amerických dolarů ročně je licenčním poplatkem a zby-

lých 65 amerických dolarů je roční poplatek za možnost vedení společnosti na Mauri-
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ciu. Nastává zde tedy opět složitější situace v tom smyslu, že musí tyto poplatky hraze-

ny dvěma různým institucím.  

Vesměs ale může z tabulky vidět, že založení společností ve všech zemích je po-

měrně jednoduchou záležitostí, kdy je potřeba pouze jednoho jednatele k vedení společ-

nosti, který může být zároveň i ředitelem. Důležitou roli pro společnost hraje také ano-

nymita. Zde je anonymita myšlena v tom smyslu, že jména ředitele, jednatele, popř. 

zaměstnanců nefigurují v žádném veřejném registru. Samozřejmě společnost jako tako-

vá a její zakladatelská smlouva spolu se stanovami musí být řádně zapsána a ve veřej-

ném registru vedena. Další výhodou je také samozřejmě možnost, že společnost nemusí 

vést auditované účetnictví. Všechny společnosti musí mít registrovaného agenta v da-

ném státě, tudíž je zde nejjednodušší cestou využití služeb společnosti, která se těmito 

záležitostmi zabývá. Společnosti, které své služby v této oblasti poskytují, se dají větši-

nou najít na stránkách finančních institucí, které působí v daném státě.  

 

Další situací, kdy se společnosti rozhodují o přesunu sídla společnosti do daňového ráje 

je případ, kdy převádějí své pasivní příjmy od dceřiných společností své mateřské spo-

lečnosti. Pokud mluvíme o pasivních příjmech, jedná se především o dividendy, úroky, 

nebo licenční poplatky.  

V následujícím textu bude poukázáno na situaci, kdy mateřská společnost sídlící ve 

vybraném daňovém ráji vlastní 100% podíl na své dceřiné společnosti v České republi-

ce. Dceřiná společnost tak bude vyplácet své mateřské společnosti dividendy.  

Zde je nutné znát pečlivě zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Zákon sice v 

§19(1), písm. ze) uvádí, že podíl na zisku vyplácený dceřinou společností, která je rezi-

dentem České republiky, mateřské společnosti je osvobozen. Musíme však pokračovat 

v zákoně dále, kde v §19(3), písm. b) nalezneme, že za mateřskou společnost se považu-

je obchodní korporace, která je rezidentem České republiky, nebo je daňovým reziden-

tem členského státu Evropské unie, jiného než České republiky a má nejméně po dobu 

12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní korpora-

ce. V tomto případě by tedy mateřská společnost splňovala výši podílu, avšak nesplňuje 

druhou z podmínek pro osvobození, a to rezidentství České republiky, nebo jiného státu 

Evropské unie.  
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V tomto případě tento příjem spadá do §22(1), písm. g), bod 3, kdy je za příjem ze 

zdroje na území České republiky považován podíl na zisku obchodních korporací. Jeli-

kož se nejedná o příjem osvobozený od daně, musíme se podívat, jakou sazbou budeme 

podíly na zisku danit. V §36(1) písm. b) se dočteme, že se u podílů na zisku použije 

sazba 15%. Pokud ale čteme dál, v písmenu c) je uvedena sazba 35% pro ty případy, 

pokud poplatníci nejsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie, nebo jsou 

rezidenty třetího státu a nemají s Českou republikou uzavřenou platnou a účinnou mezi-

národní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, nebo platnou a účinnou mezinárodní 

smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech, tzv. TIEA. Tedy 

v případě, že stát není členským státem Evropské unie, odvádí z podílů na zisku daň ve 

výši 15%, pokud má s Českou republikou uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zda-

nění, nebo alespoň dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Pokud ani 

jednu z těchto smluv uzavřenou nemá a jedná se o třetí zemi, je odváděna daň ve výši 

35%.  Převody podílů na zisku v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského 

společenství jsou tedy osvobozeny. 

Nyní si tedy můžeme nastínit situaci, kdy dceřiná společnost umístěná v České re-

publice a vlastněná ze 100% společností umístěnou na Seychelách, Mauriciu a následně 

na Britských panenských ostrovech, vyplácí podíl na zisku této mateřské společnosti. 

Předpokládejme, že valná hromada odsouhlasila na své roční schůzi o výplatě dividend 

jako podílu na zisku svých akcionářům v celkové výši 2.500.000 Kč. Následující tabul-

ka ukazuje, jak by vypadalo zdanění v jednotlivých vybraných daňových rájích a po-

rovnává toto zdanění s případem, kdyby se podíly vyplácely do České republiky. 
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Tab. 11 Zdanění podílů na zisku 

 Seychely Mauricius BVI 
Česká 

republika 

Výše podílů na zisku 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

SZDZ/TIEA Ne Ne TIEA X 

Sazba daně 35% 35% 15% osvobozeno 

Výše daně 875.000 875.000 375.000 0 

Podíly na zisku po 

zdanění 
1.625.000 1.625.000 2.125.000 2.500.000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak si můžeme povšimnout z tabulky výše, vidíme, že v rámci České republiky by byl 

převod podílů na zisku zcela osvobozen od srážkové daně. Jelikož se má ale práce za-

bývat využitím daňových rájů, měli bychom se pokusit najít řešení, které by odpovídalo 

právě tomuto tématu. Pokud by dceřiná společnost z České republiky převáděla podíly 

na zisku své mateřské společnosti na Seychely, popř. na Mauricius, zaplatila by z tohoto 

převodu srážkovou daň ve výši 35%, což odpovídá 875.000 Kč. To je vzhledem k tomu, 

že výše podílů na zisku je 2,5 milionu Kč, příliš vysoké číslo. Mateřské společnosti na 

Seychelách a na Mauriciu by bylo vyplacenou pouze 1,625 milionů Kč. Tento fakt je 

zapříčiněn hlavně tím, že Česká republika nemá s těmito státy uzavřenou smlouvu o 

zamezení dvojího zdanění ani dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. 

Už podstatně lépe je na tom zdanění podílů na zisku, které náleží mateřské společ-

nosti umístěné na Britských panenských ostrovech. Jelikož zde existuje dohoda mezi 

BVI a Českou republikou o výměně informací v daňových záležitostech, je podíl zda-

něn pouze 15% srážkovou daní a konečná výše dividend, kterou obdrží mateřská spo-

lečnost po zdanění je 2,125 milionů Kč.  

Následně tedy vyvstává otázka, zda je možné se úplně vyhnout situaci, aby byla 

z podílů na zisku vůbec placena nějaká daň a zda je možné nějakým způsobem dosáh-

nout osvobození od této daně. Této problematice se bude věnovat následující kapitola 

s návrhy a doporučeními. 
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8 Návrhy a doporučení 

V této kapitole se budeme věnovat v první části přesunu subjektu na Seychely v přípa-

dě, že podnik bude dosahovat aktivních příjmů, tedy bude poskytovat finanční poraden-

ství. Nejprve si nastíníme kroky, které jsou nutné k založení nové IBC na Seychelách a 

následně budou vyčísleny celkové náklady spojené s tímto přesunem. 

V následující části bude nastíněna problematika společnosti, která vykazuje pasivní 

příjmy, tedy společnost, která převádí podíly na zisku a bude jí navržena optimální 

struktura tak, aby společnost čerpala hlavní výhody daňových rájů, tedy anonymita a co 

možná nejnižší daňové zatížení. 

8.1 Založení IBC na Seychelách 

Podle analýz v předchozích kapitolách bylo rozhodnuto, že nejvhodnějším a nejjedno-

dušším způsobem bude v případě, že společnost vykazuje aktivní příjmy z finančního 

poradenství a zároveň jí nevznikne v České republice stálá provozovna, je založení spo-

lečnosti IBC na Seychelských ostrovech.  

Proces založení společnosti v této zemi je velmi jednoduchý, řídí se zákonem In-

ternational Business Act z roku 1994. Společnost je po jejím zapsání vedena v rejstříku 

SIBA a její zapsání do tohoto rejstříku trvá obvykle do dalšího dne. Následně společ-

nost zaplatí registrační poplatek, který je na Seychelách ve výši 100 amerických dolarů. 

Dále musí společnost předložit zakladatelskou smlouvu a na základě splnění těchto po-

vinností společnosti vydá SIBA certifikát, na základě kterého uvede společnost do 

rejstříku. V následujícím textu bude popsán podrobný postup, jakým způsobem je 

vhodné se řídit při zakládání společnosti na Seychelách. 

 

V prvé řadě je vhodné si vybrat registrovaného agenta, bez kterého se založení IBC na 

Seychelách neobejde. Zákon vyžaduje, aby komunikace s úřadem byla uskutečňována 

skrz tohoto agenta. Seznam těchto agentů můžeme naleznout na internetových stránkách 

SIBA, mezi registrované agenty můžeme zařadit např. společnost Fidelity Corporate 

Services Ltd., která umožňuje žádost o registraci společnosti přímo na svých interneto-

vých stránkách a má zde uvedeny také ceny za své služby. Další agenturou poskytující 

tyto služby je např. AAA International Services Ltd., která na svých stránkách poskytu-
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je pouze základní informace o své činnosti, neuvádí ceny za své služby a komunikace 

s touto agenturou by mohla být poměrně složitější proto, že není možné požádat o zalo-

žení IBC online, ale pouze prostřednictvím e-mailu komunikovat se zaměstnanci této 

agentury. Následně jsou na stránkách SIBA uvedeny také agentury, které nemají vůbec 

internetové stránky a komunikace s nimi je tak možná pouze prostřednictvím e-mailu. 

Pro účely této diplomové práce budeme nadále pracovat s cenami, které uvádí právě 

agentura Fidelity Corporate Services právě z toho důvodu, abychom si mohli náklady 

přesně vyčíslit. 

Poté, co je vybrán vhodný registrovaný agent, společnost mu může odevzdat svůj 

požadovaný název společnosti. Dostupnost tohoto názvu agent ověřuje v registru, a po-

kud se název v registru nevyskytuje, je společnosti rezervován po dobu 30 dnů. Do 

uplynutí této lhůty vybraný registrovaný agent dodává zakladatelskou smlouvu a hradí 

poplatek za registraci. Po splnění těchto podmínek obdrží agent certifikát, který deklaru-

je, že je společnost založena. 

 

Poté, co společnost vybere vhodného registrovaného agenta a než započne 

v komunikaci s tímto agentem, je vhodné se zamyslet nad názvem společnosti. Název 

může být v jakémkoliv jazyce, pokud ale není název společnosti v angličtině, popř. 

francouzštině, musí být spolu s názvem doložen také oficiální překlad tohoto názvu. 

Aby bylo jasně identifikovatelné, že se jedná o společnost typu IBC, musí se za název 

přidat označení, že se jedná o společnost s omezeným ručením. Za názvem společnosti 

by tedy měly figurovat zkratky Ltd., Corp., Inc., popř. S. A., nebo celé názvy těchto 

zkratek, tedy Limited, Corporation, Incoroporated, popř. Société Anonyme. Jak bylo 

zmíněno výše, název společnosti musí být schválen ústředním registrem a poté, co je 

schválen, předkládá zvolený agent registru zakladatelskou smlouvu.  

 

Stejně jako název společnosti, také zakladatelská smlouva může být sepsána v jakém-

koliv jazyce, pokud však není v angličtině nebo francouzštině, musí být agentem do 

registru dodán oficiální překlad této smlouvy. Náležitosti, které musí smlouva obsaho-

vat, uvádí International Business Act v části 12. Mimo jiné je zde také uvedeno, že 

smlouva musí být podepsána alespoň jednou osobou za přítomnosti další osoby. Tato 
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další osoba je označována jako svědek a ke svému podpisu připojuje také své jméno a 

adresu. Náležitosti, které musí zakladatelská smlouva obsahovat, jsou následující: 

 Název společnosti, 

 adresa sídla společnosti, 

 jméno a adresa registrovaného agenta, 

 předmět podnikání, 

 výše základního kapitálu a jeho rozvržení mezi jednotlivé akcie, měna a typ, ve 

které jsou akcie vydávány, 

 další specifické informace o akciích, např. určení práv nebo omezení, která se 

k akciím vztahují, 

 prohlášení, že společnost nebude provozovat bankovní ani pojišťovací činnost a 

ani nebude správcem trustu. 

Se zakladatelskou smlouvou, která musí obsahovat výše uvedené náležitosti, spo-

lečnost odevzdává také stanovy společnosti. Stejně jako zakladatelská smlouva a název 

společnosti mohou být sepsány v jakémkoliv jazyce, pokud ale nejsou sepsány v anglic-

kém nebo francouzském jazyce, musí být oficiálně přeloženy. Každý, kdo podepsal za-

kladatelskou smlouvu, musí též podepsat stanovy společnosti a to opět za přítomnosti 

svědka, který opět kromě podpisu přidává ještě své jméno a adresu. Na základě podpisu 

stanov se členové společnosti zavazují dodržovat ustanovení stanov a také se zavazují 

dodržovat zákon, na jehož základě je společnost IBC založena. Pokud by nebyly stano-

vy agentem odevzdány zároveň se zakladatelskou smlouvou, běží společnosti třiceti-

denní lhůta od založení společnosti pro odevzdání těchto dokumentů. 

 

Jak bylo zmíněno výše, zakladatelskou smlouvu a stanovy podepisují zakladatelé spo-

lečnosti. Zakladateli jsou obvykle samotní ředitelé a akcionáři společnosti, proto je jed-

ním z kroků také vhodný výběr těchto osob. Ředitel společnosti má na Seychelách vět-

šinou veškeré pravomoci, které se týkají řízení a dohledu nad společností. Velkou vý-

hodou je, že ředitelem nemusí být rezident Seychel a zároveň je možné, aby ředitel a 

jednatel byl jedna a tatáž osoba.  
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Poté, co společnost určí všechny zmíněná rozhodnutí, viz výše, tedy určení registrační-

ho agenta, výběr názvu společnosti, zpracování zakladatelské smlouvy a stanov a také 

výběr ředitelů a akcionářů, může vybraný registrovaný agent zahájit registraci společ-

nosti u SIBA. Lhůty pro založení společnosti nejsou nikterak dlouhé. Obvykle je certi-

fikát o registraci vydán druhý den po předložení žádosti. 

8.1.1 Náklady na založení IBC 

Náklady neobsahují pouze poplatek seychelské vládě za to, že společnost může mít na 

jejím území vedenou společnost, ale také poplatky registrovanému agentovi za jeho 

služby. Většina agentů, kteří jsou zaregistrovaní u SIBA, nabízí svým klientům balíčky 

služeb, které zahrnují několik úkonů, které jsou potřebné k založení společnosti na 

Seychelách. Tyto balíčky pak ve většině případů zahrnují i vládní poplatek ve výši 100 

amerických dolarů. 

Předpokládáme, že společnost nebude mít základní kapitál vyšší než 5.000 dolarů, 

protože není účelem společnosti, aby provozovala podnikání na globální úrovni. Vládní 

poplatek bude tedy činit výše zmíněných 100 USD. Agenti obvykle nabízí balíčky slu-

žeb, z nichž jedním z nejzákladnějších je ten, který umožňuje klientovi spravovat spo-

lečnost bez jakékoliv pomoci. Balíček tedy obsahuje vládní poplatek ve výši 100 USD, 

dále poplatek za registrovaného agenta a následně vytvoření společnosti. Balíčky, které 

poskytují více služeb, zahrnují ještě např. notářsky ověřené dokumenty potřebné k zalo-

žení společnosti, dále také poskytují služby ředitele, administrativní servis a základní 

poradenství. V prvním roce při založení společnosti je tento balíček dražší právě z dů-

vodu náročnější administrativy skrz zakládání společnosti a aktivity s tím spojené.  

Pro společnost nabízející finanční poradenství jsem vybrala balíček služeb od jed-

noho registrovaného agenta na stránkách SIBA, konkrétně Fidelity Corporate Services, 

Ltd. Balíček obsahuje vládní poplatek, služby registrovaného agenta, založení společ-

nosti a úředně ověřené dokumenty potřebné pro založení společnosti. Následující tabul-

ka vyčísluje jednotlivé položky. 
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Tab. 12 Náklady na IBC, Seychely 

Typ poplatku Cena 

Založení společnosti 270 USD 

Vládní poplatek 100 USD 

Služby registrovaného agenta 300 USD 

Úředně ověřené dokumenty 130 USD 

Cena celkem 800 USD 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě Fidelity Corporate Services 

Jak si můžeme povšimnout v tabulce výše, celkové náklady první rok při založení spo-

lečnosti činí 800 USD. Toto není cena samozřejmě příliš závratná a v podstatě není vů-

bec složité společnost založit. Agentura nabízí také balíček, kde nejsou zahrnuty úředně 

ověřené dokumenty a cena je tedy 670 USD. Jelikož ale musí být tyto dokumenty dodá-

ny místnímu úřadu v originále, považuji za vhodné právě kvůli nižší náročnosti zvolit 

tento balíček. Pokud by společnost požadovala také služby místního ředitele, starost o 

administrativu, nebo místní akcionáře, ceny by byly následující: 

 Starost o akcionáře – 200 USD, 

 řízení společnosti, služby ředitele – 400 USD, 

 starost o administrativu společnosti – 300 USD. 

Jelikož však považuji schopnost společnosti se o tyto záležitosti postarat ve vlastní 

režii, nemyslím, že tyto poplatky by byly pro společnost žádoucí. Náklady v dalších 

letech fungování společnosti shrnuje následující tabulka: 



 

71 

 

Tab. 13 Náklady IBC v následujících letech 

Typ poplatku Cena 

Vládní poplatek 100 USD 

Služby registrovaného agenta 300 USD 

Cena celkem 400 USD 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Fidelity Corporate Services 

V tabulce můžeme vidět, že náklady rok po založení společnosti klesly na polovinu. 

Náklady se tedy skládají pouze z vládního poplatku 100 USD a poplatku za služby re-

gistrovaného agenta. Samozřejmě i v dalších letech může společnost využít dalších slu-

žeb jako řízení společnosti, starost o administrativu nebo akcionáře, pokud to ovšem 

společnost uzná za vhodné.  

Jelikož je zdanění společnosti typu IBC na Seychelách zdaněno sazbou daně práv-

nických osob ve výši 0%, jedná se o jediné náklady, které společnosti vzniknou. Je 

ovšem nutné se držet také českých zákonů a sledovat veškeré změny, které se objeví 

v zákoně o daních z příjmů. Pro společnost je důležité, aby jí v České republice ne-

vznikla stálá provozovna, musí tedy dbát na to, aby při podepisování smluv s klienty 

nevnikl kontrakt na dobu delší, než je 6 měsíců. Dále je také nutné sledovat, zda spolu 

státy neuvažují o sjednání smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. V tomto případě by 

mohla nastat situace, kdy by byl příjem podroben dani ve státě zdroje, kterým by 

v tomto případě byla Česká republika.  

V tomto případě jsme si názorně ukázali, že založení společnosti IBC na Seyche-

lách není nikterak náročným procesem a vše je vyřízeno velmi rychle. Ovšem vést pod-

nikání z daňového ráje sebou přináší určitá specifika a nehodí se na každý druh podni-

kání. Pokud bychom vlastnili společnost, která je zřízena na základě převodů podílů na 

zisku z České republiky do ráje, jsou zde určitá specifika, která neumožní nulové zda-

nění tohoto převodu. Následující kapitola se věnuje právě problematice zdanění divi-

dend. 
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8.2 Struktura společnosti při převodu podílů na zisku 

Dalším způsobem využívání daňových rájů může být situace, kdy má podnik umístěnou 

pobočku mateřské společnosti v daňovém ráji a tato mateřská společnost vlastní podíl 

v dceřiné společnosti v České republice. V našem případě se jednalo o podíl 100%.  

Jak ukázal modelový příklad v předchozí kapitole, nejvhodnější by bylo umístit 

mateřskou společnost na Britské panenské ostrovy a díky tomu, že má Česká republika 

s touto zemí podepsanou dohodu o výměně informací v daňových záležitostech a může 

tedy tyto dividendy zdanit srážkovou daní pouze ve výši 15%, nikoli 35%. Jak ovšem 

bylo nastíněno, pokud by převod těchto podílů na zisku probíhal v rámci Evropské unie, 

byly by tyto převody dividend zcela osvobozeny od srážkové daně.  

Vhodnou formou, jak tyto dividendy nezdanit je tedy umístit mateřskou společnost 

do některé ze zemí Evropské unie, popř. Evropského hospodářského prostoru. Struktura 

společnosti by tedy vypadala následovně. 

 

Obr. 1 Struktura společnosti při výplatě dividend 

Pro další účely je nutné vybrat zemi, kde po přijetí podílů na zisku nebudou tyto divi-

dendy zdaněny daní z příjmu právnických osob. Jako vhodnými zeměmi by se mohlo 

jevit dle Unie offshore poradců České republiky Nizozemí a Kypr. Jelikož se ale tato 

práce věnuje zdanění v typických offshore zemích, měla by být navržena struktura ta-

kovým způsobem, aby konečný příjem z dividend skončil právě v jedné z výše analyzo-

vaných zemích. 

Mateřská 
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Pro tento účel je tedy také vhodné se podívat, zda má Kypr nebo Nizozemí platnou 

smlouvu s jedním z výše analyzovaných států. Po prozkoumání internetových stránek 

jednotlivých ministerstev financí daných států bylo zjištěno, že Nizozemí má se Seyche-

lami uzavřenou pouze dohodu o výměně informací v daňových záležitostech, naproti 

tomu Kypr má se Seychelami uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.  

Nejprve je nutné tuto smlouvu řádně prozkoumat a zjistit, pokud by byly z Kypru 

odeslány dividendy na Seychely, zda bude tato transakce nějakým způsobem zdaněna. 

Pokud by měly dividendy podléhat zdanění, musíme nejprve zjistit, zda se zdanění 

uskuteční na Kypru nebo na Seychelách. K tomu by nám měla pomoci právě smlouva o 

zamezení dvojímu zdanění. V této konkrétní smlouvě je dividendám věnován článek 10. 

Hned v úvodu nám smlouva říká, že dividendy, které vyplácí společnost, která je rezi-

dentem jednoho smluvního státu společnosti, která je rezidentem jiného smluvního stá-

tu, jsou zdaněny v tomto druhém státě. Prakticky by to tedy znamenalo to, že pokud by 

Kyperská společnost vyplácela dividendy společnosti na Seychely, byly by tyto divi-

dendy zdaněny právě na Seychelách.  

Následně je tedy nutné se podívat na to, zda jsou i na Seychelách dividendy osvo-

bozeny od daně z příjmu právnických osob. Jak již víme, daň z příjmu právnických 

osob je na Seychelách stanovena ve výši 33%, pro určité typy offshore společností je 

daň stanovena na úrovni 0%. Obecně jsou dividendy zdaňovány srážkovou daní 15%. 

Jedná se ale pouze o situaci, kdy by rezidentní společnost Seychel dividendy vyplácela 

nerezidentní společnosti. Dividendy, které jsou obdrženy od nerezidentních společností, 

se nedaní. Struktura, která by tedy zaručovala nulové zdanění a také díky umístění ko-

nečné společnosti do daňového ráje anonymitu, by pak vypadala následovně. 
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Obr. 2 Struktura společnosti při využití nulového zdanění 

V tomto případě může společnost na Seychelách vystupovat jako tzv. pasivní článek, 

který slouží pouze pro držbu akcií. Nejlepší variantou je, že má Kyperská společnost 

uzavřená se Seychelskou společností smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, což náš 

případ splňuje. Dle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění je výplata dividend sražena ve 

státě zdroje, tudíž na Seychelách. Jelikož jsou na Seychelách příjmy dividend nedaněny, 

dojde tak k úplné eliminaci zdanění těchto podílů na zisku. Velmi velkou výhodou této 

struktury rovněž může být anonymita příjemce dividend. Jelikož na Seychelách figuruje 

ve veřejném registru pouze název společnosti, nikoli jména jejích vlastníků. 

K nějakému zdanění ovšem dojde. Společnost totiž nejprve celý svůj příjem musí 

zdanit daní platnou dle legislativy daného státu. V České republice by tak bylo ze zisku 

odvedeno 19%, na Kypru pak 10%. Na Seychelách je pro typ offshorové společnosti 

IBC daň nulová. Následný převod dividend by pak byl na základě této struktury plně 

osvobozen od srážkové daně. 

Dále je také nutné při převádění znát problematiku transferových cen. Je totiž 

trestné jakkoliv upravovat vzájemné transakce mezi spřízněnými subjekty takovým způ-

sobem, aby docházelo k přelévání zdanitelného zisku do zemí, kde je nulové zdanění. 

Všechny převody podílů na zisku tedy musí odpovídat ceně obvyklé, ke které by na trhu 

došlo při stejném, nebo velmi podobném převodu nespřízněných stran. Problematika 

transferových cen je poněkud složitější záležitostí a není předmětem této práce. 
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Jak by se tedy mohlo na první pohled zdát, problematiku daňových rájů není téma-

tem až tak jednoduchým, jak by se na první pohled mohlo zdát. Řada států přijímá opat-

ření, jak se vyhnout tomu, aby se jejich rezidentní subjekty neměly tendenci do daňo-

vých rájů přesouvat. Zavádí proto řadu opatření, kterými jsou např. zavedení stálých 

provozoven ve státě zdroje po splnění určitých časových podmínek, např. časového tes-

tu, nebo zavádění striktních podmínek při převádění zisků společností a to prostřednic-

tvím velmi přísné kontroly transferových cen, kdy by nemělo docházet k přesunu zdani-

telného zisku do státu, kde je výhodnější, nebo dokonce nulové zdanění. 
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9 Závěr 

Tato diplomová práce se věnovala problematice zdanění ve vybraných daňových rájích. 

Konkrétně se jednalo o Seychely, Mauricius a Britské panenské ostrovy. Tyto státy patří 

k jedněm z nejtypičtějších daňových rájů a jsou známé právě tím, že je zde nulové zda-

nění. Ovšem toto nulové zdanění s sebou přináší i nevýhodu v tom, že subjekt zde takto 

umístění nemůže na území státu vykonávat svou ekonomickou činnost. Práce se tedy, 

zejména ve své praktické a návrhové části zabývá tím, jak nejlépe optimalizovat daňo-

vou povinnost poplatníka, aby mu na území České republiky, kde bude provádět svou 

ekonomickou činnost i nadále nevznikla stálá provozovna a nebyl tak zdaněn dle české 

právní úpravy. 

Cílem práce byla analýza vybraných daňových rájů a na základě této analýzy mělo 

být navrhnuto nejlepší řešení pro poplatníka, který je podnikatelským subjektem České 

republiky a své sídlo přenáší právě do daňového ráje. Cíl práce tak byl splněn ve všech 

směrech. 

V první části práce byly charakterizovány základní pojmy spojené s touto proble-

matikou, vysvětlen rozdíl mezi offshore a onshore podnikáním. Následně bylo vysvět-

leno, že ne pro každý subjekt je vhodné umístit své sídlo v některém z daňových rájů. 

Byly rozebrány výhody a možnosti, jak využít služby daňových rájů. V neposlední řadě 

bylo také nutné v práci zmínit, že daňové ráje často slouží k praní špinavých peněz a 

nezákonnému přelévání daňové povinnosti z jednoho subjektu na druhý. Je nutné po-

dotknout, že při přesunu sídla do daňového ráje je nutné se striktně držet zákonů ju-

risdikce daňového ráje, ale také jurisdikce státu, ve kterém bude společnost svou eko-

nomickou činnost vykonávat. V práci je tedy také poukázáno na to, jak vyspělé státy a 

různé mezinárodní organizace bojují proti tomuto fenoménu daňových rájů. Nutno 

ovšem říci, že se jedná o boj proti nekalým praktikám, často uskutečňovaným v těchto 

státech, nikoliv o boj proti daňovým rájům samotným. 

Následně byly státy Seychely, Mauricius a Britské panenské ostrovy zhodnoceny 

z daňového hlediska. Ve všech těchto státech je velmi benevolentní způsob zdanění, 

v podstatě se jedná o nulovou sazbu daně. Ovšem tato daň se liší od každé společnosti, 

která může být v těchto zemích založena. Nejtypičtější společnost typu IBC je zdaněna 

nulovou sazbou, ovšem subjekt zde nesmí vykonávat svou ekonomickou činnost. Další 
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společnosti, které v těchto zemích mohou být zakládány, již jsou zdaňovány a to právě 

z toho důvodu, že mohou na území daného státu svou ekonomickou činnost vykonávat. 

Nutno však dodat, že toto zdanění se ani zdaleka nepřibližuje zdanění, pokud by společ-

nost podnikala v České republice. 

Po analýze jednotlivých států byl vybrán příklad pro zdanění ekonomického sub-

jektu v případě, že by své sídlo přesunul na Seychely. Byla vybrána typická offshorová 

společnost IBC, která je upravena mezinárodním zákonem a tento typ společnosti je tak 

možné založit v několika daňových rájích. Výhodou této společnosti je nejen nulové 

zdanění, ale také velmi nízké poplatky spojené s chodem a fungováním této společnosti. 

Následně také bylo nastíněno, jak se vyhnout vzniku stálé provozovny na území České 

republiky. V případě vzniku tohoto institutu by tak podnikatelský subjekt byl zdaněn 

podle české právní úpravy. Podnikatelskému subjektu byla následně navrhnuta také 

struktura pro případ vyplácení podílů na zisku. 
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A Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění 

Tab. 14 Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění 

Stát Platnost ode dne 
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Izrael 23. 12. 1994 
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Kanada 28. 5. 2002 
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Korejská lidově demokratická republika 7. 12. 2005 
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Kypr 26. 11. 2009 
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Nizozemí 5. 11. 1974 

Norsko 9. 9. 2005 

Nový Zéland 29. 8. 2008 

Panama 25. 2. 2013 

Polsko 11. 6. 2012 

Portugalsko 1. 10. 1997 

Rakousko 22. 3. 2007 
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Rumunsko 10. 8. 1994 

Rusko 18. 7. 1997 

Řecko 23. 5. 1989 

Saúdská Arábie 1. 5. 2013 

Spojené arabské emiráty 9. 8. 1997 

Singapur 21. 8. 1998 

Slovensko 14. 7. 2003 

Slovinsko 28. 4. 1998 

Srbsko a Černá Hora 27. 6. 2005 

Srí Lanka 19. 6. 1979 

Sýrie 12. 11. 2009 

Španělsko 5. 6. 1981 

Švédsko 8. 10. 1980 

Švýcarsko 23. 10. 1996 

Tádžikistán 19. 10. 2007 

Thajsko 14. 8. 1995 

Tunis 25. 10. 1991 

Turecko 16. 12. 2003 

Ukrajina 20. 4. 1999 

Spojené státy americké 23. 12. 1993 

Uzbekistán 15. 1. 2001 

Velká Británie 20. 12. 1991 

Venezuela 12. 11. 1997 

Vietnam 3. 2. 1998 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Ministerstva financí České republiky 
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B Přehled dohod o výměně informací 

v daňových záležitostech (TIEA) 

Tab. 15 Přehled dohod o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA) 

Stát Platnost ode dne 

Britské panenské ostrovy 19. 12. 2012 

Jersey 14. 3. 2012 

Bermudy 14. 3. 2012 

Ostrov Man 18. 5. 2012 

Gernsey 9. 7. 2012 

Republika San Marino 6. 9. 2012 

Kajmanské ostrovy 20. 9. 2013 

Andorrské knížectví 5. 6. 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě ministerstva financí České republiky 

 


