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Abstract 

Master thesis deals with tax havens and their utilization. In the teoretical part are de-

fined fundaments of the tax havens and their utilization. Next part of thesis is analysis 

of tax havens in the Middle East. In this part focus is on coutries like Bahrain, Qatar or 

United Arab Emirates. Based of founded facts are concluded recommendations for 

concrete company with aim to reduce taxation.   

Keywords 

Tax havens, international tax planning, agreement on avoidance of double taxation, in-

come tax, Middle East.  

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá daňovými ráji a jejich využitím. V teoretické části jsou vy-

mezeny základy daňových rájů a jejich využití. Další částí práce je analýza daňových 

rájů na Blízkém východě. V této části se práce zaměřuje na země jako Bahrajn, Katar 

nebo Spojené arabské emiráty. Na základě zjištěných skutečností jsou stanovena dopo-

roučení pro konkrétní společnost s cílem snížení zdanění.  

Klíčová slova 

Daňové ráje, mezinárodní daňové plánování, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daň 

z příjmu, Blízký východ. 
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Úvod 

První zmínka o daňových rájích sahá až do 19. století. S prohlubující se globalizací a 

snadnějším přesunem kapitálu získávají daňové ráje vyšší význam. Na zvýšeném zájmu 

o vytvoření sídla či pobočky v daňovém ráji má vliv i to, že společnosti a jejich působe-

ní není dlouhodobě limitováno hranicemi státu. Pro dnešní společnosti je typické, že 

mají sídlo v jednom státu, vstupy nakupují v jiném státu a výroba následně probíhá tak-

též jinde. Prodej pak může podnik realizovat prakticky kdekoliv na světě. Řada společ-

nosti právě z těchto důvodu není nijak zvlášť vázána k určité zemi.  

Jelikož podniky jsou vytvořeny primárně s cílem vytvořit zisk. Jsou dosažené vý-

sledky snižovány právě mírou zdanění v dané zemi. Racionálně jednající subjekt se po-

tom snaží provést takové kroky či opatření, které vedou k maximalizaci jeho zisku. 

Z toho vyplívá, že se subjekty mimo jiné snaží, aby i míra zdanění byla pokud možno 

co nejnižší. Obvykle lze samozřejmě využít legální možnosti, které snižují základ daně. 

Ať už se jedná o odpočet darů na dobročinné účely od základu daně či zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením a díky tomu možnost uplatnění slevy na dani. Na druhou 

stranu tyto možnosti jsou spíše omezené. Jedním z možných řešení jak zajistit, aby pří-

jmy podniku byly co nejméně zdaňovány, je přesun sídla či aktivit společnosti do ju-

risdikcí, které mají v oblasti zdanění příjmů zavedeny minimální či dokonce nulové 

sazby. Tyto státy bývají často označovány jako daňové ráje. Nejvíce využívanými da-

ňovými ráji jsou země jako Kajmanské ostrovy, Panama či Seychely. Z evropských ju-

risdikcí potom země jako Kypr či Monako. Nicméně čím dál častěji bývají využívány 

jako daňové ráje i země Blízkého východu. Typicky se jedná o země jako Bahrajn, Ka-

tar či Spojené arabské emiráty. A právě na tyto státy se zaměřuje tato diplomová práce. 

Co však motivuje podnikatele k volbě těchto států. Jednak je to dobrá dostupnost a 

bezproblémová komunikace v anglickém jazyce. Hlavním faktorem jsou však nulové 

sazby daně z příjmu právnických osob. Výhodou těchto jurisdikcí je taktéž faktor mož-

nost výkonu ekonomických aktivit. Což řada tradičních daňových rájů neumožňuje. 

Podmínkou totiž mnohdy bývá, že společnost může čerpat daňových výhod v podobě 

nulového zdanění, pouze v případě že v zemi nebude vykonávat podnikatelskou činnost. 
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Je však nutné si uvědomit, že pouhá změna sídla je mnohdy nepostačující. Využití da-

ňových rájů je totiž mnohem složitější záležitosti. V momentě, kdy totiž máme sídlo v 

jednom státě a vykonáváme ekonomickou činnost ve státě druhém. Dojde pravděpo-

dobně ke zdanění i ve státě zdroje. Pokud se navíc bude jednat o dceřinou společnost, 

bude taktéž rozhodující, jestli dojde ke zdanění v případě výplaty podílu na zisku a po-

kud ano v jaké výši.    

Diplomová práce se následně zabývá právě analýzou již zmíněných daňových rájů 

na Blízkém východě. Na základě analýzy a následné komparace zdanění a podmínek 

pro založení právnické osoby, jsou vybrány nejvhodnější jurisdikce. Pro konkrétní pod-

nikatelský subjekt jsou potom navrhnuta doporučení, které vychází z možnosti využití 

těchto daňových rájů. Návrhy jsou následně zpracovány, tak aby ve výsledku snížili 

daňovou povinnost tohoto podnikatelského subjektu. Návrhy jsou zpracovány tak, aby 

náklady na jejich realizaci byly pokud možno co nejnižší. Kromě výsledného nižšího 

zdanění, kterého by společnost měla aplikací návrhů dosáhnout. Je možné dále využít 

navrhované některá řešení k rozvoji vlastního podnikání, respektive k expanzi na nové 

trhy, případně k zajištění anonymity skutečných vlastníků společnosti.  
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Cíl práce a metodika 

Cílem diplomové práce je vytvořit přehled daňových rájů. V rámci analýzy daňových 

rájů bude pozornost věnována jak obecné charakteristice země, tak i charakteristice da-

ňového a podnikatelského prostředí v dané zemi. Na základě provedené analýzy daňo-

vých rájů budou zvoleny konkrétní země, které budou použity v návrzích pro podnika-

telský subjekt České republiky. Návrhy by následně měli vycházet z využití daňových 

rájů a jejich výhod.  

Metodikou práce je především rešerše odborné literatury a analýza právních před-

pisů. Dále také analýza mezinárodních smluv. Na základě provedené analýzy zvolených 

států jsou následně stanovy doporučení.  
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1 Teoretická část 

1.1  Daňové ráje 

1.1.1 Vymezení základních pojmů 

 

Daňový ráj 

Podle definice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dál jen „OECD“) se 

jedná o zemi, kde jsou nulové daně, případně osvobození od daní. Neplacení daní je 

následně kompenzováno zpravidla platbou paušálu. Na zahraniční společnosti je ná-

sledně kladeno omezení ve výkonu ekonomické činnosti v dané zemi. V zemi tak zpra-

vidla tyto společnosti nemohou vykonávat ekonomickou činnost. Jedná se tak o ochranu 

domácích podniků. V takovéto zemi, tedy zahraniční podniky mohou mít pouze sídlo. 
1
 

Dále je pro daňové ráje typické, že se jedná o netransparentní prostředí. Vlastnící 

společností se sídlem v daňových rájích jsou zpravidla anonymní. Zjištění jejich identity 

je velmi často nemožné díky neefektivní výměně informací.
2
  

Daňové ráje zpravidla neuzavírají s ostatními státy tzv. Tax Information Exchange 

Agreements (dále jen „TIEA“). Jedná se o dohody o výměně informací v daňové oblas-

ti. I díky tomuto jsou daňové ráje atraktivní pro zahraniční subjekty. Nicméně je důleži-

té zmínit, že řada daňových rájů je kvůli nespolupráci zařazována OECD na tzv. blac-

klist. Řada daňových rájů však uzavírá alespoň minimální počet TIEA, aby byly tyto 

země z blacklistu vyňaty. OECD následně minimální počet uzavřených TIEA pro vynětí 

z blacklistu stanovila na 12. Česká republika (dále jen „ČR“) má TIEA uzavřeny napří-

klad s Republikou San Marino, Kajmanskými ostrovy či Bermudami. Celkově má ČR 

uzavřeny TIEA s 8 daňovými ráji.
3
 

                                                 
1
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, str. 

103 

2
 PETROVIČ, P. Encyklopedie daňových rájů a jejich využití. 1. vyd. Praha: Akont, 1998, str. 27 

3
 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKE REPUBLIKY. Přehled platných dohod České republiky o výměně 

informací v daňových záležitostech [online]. 2014. vyd. [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-vymena-info-v-danove-oblasti/platne-smlouvy 
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Co se dále týče netransparentnosti prostředí. Daňové ráje zpravidla nepožadují vedení 

účetnictví.
4
 

 

Mezinárodní daňové plánování 

Pod pojmem mezinárodní daňové plánování rozumíme uspořádání kroků a činností 

podnikatele. Cílem těchto aktivit je následně minimalizace daňové zátěže. Využívá se 

jak domácího, tak i zahraničního daňového režimu. Podstatou mezinárodního daňového 

plánování je ovšem jeho legálnost. Výsledkem tedy například nemůže být nepřiznání a 

nezdanění zahraničních příjmů ve státu rezidence.
5
  

V souvislosti s mezinárodním daňovým plánováním se také často hovoří o tzv. ag-

resivním daňovém plánování. Podstatou tohoto agresivního daňového plánování je dle 

Evropské komise využívání drobných technických detailů jednoho daňového systému. 

Případně se využívá drobných rozdílů mezi dvěma daňovými systémy. Ve výsledku 

využití těchto detailů vede ke snížení daňové povinnosti ve státu rezidence, případně 

státu zdroje. V praxi se tak může jednat o situaci, kdy je například ztráta uplatněna jak 

ve státě zdroje, tak i ve státu rezidence. Z toho vyplývá, že základ daně a výsledná da-

ňová povinnost je nižší v obou zemích.
6
  

 

Tax avoidance a tax evasion 

V souvislosti s daňovými ráji a mezinárodním daňovým plánováním se často hovoří 

také o tax avoidance a tax evasion. Oba dva pojmy více méně znamenají postupy, které 

vedou ke snížení daňové zátěže v dané zemi. Zatímco pod pojmem tax avoidance se 

                                                 
4
 OECD. Countering offshore tax evasion [online]. 2009. vyd. [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/harmful/42469606.pdf 

5
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, str. 

107 

6
 EVROPSKÁ KOMISE. Doporučení komise ze dne 6. 12. 2012 o agresivním daňovém plánování [onli-

ne]. 2012. vyd. [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_cs.p

df 
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rozumí dosažení nižší daňové zátěže pomocí legálních kroků. V případě tax evasion 

jsou však postupy vedoucí k nižší daňové zátěži nelegální.
7
 

 

Directive a treaty shopping 

V souvislosti mezinárodním daňovým plánováním se také často hovoří o pojmech jako 

directive a treaty shopping. V obou případech jde o situaci, kdy chce subjekt třetí země 

získat výhodu v jiné jurisdikci. 

V případě directive shopping jde o využití výhod vyplývající ze směrnic EU. 

Mějme například právnickou osobu se sídlem mimo EU. Tato společnost plánuje zalo-

žení dceřiné společnosti například v České republice. V případě výplaty podílu na zisku 

mateřské společnosti. Dojde ke zdanění. Ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění (dále 

jen „SZDZ“), totiž není sjednáno osvobození. Společnost, však chce využít výhod vy-

plývajících se směrnice „O společném systému zdanění mateřských a dceřiných společ-

nosti z různých členských států“. Tato směrnice totiž zavádí osvobození od zdanění 

příjmů plynoucí z výplaty podílu na zisku pro kapitálově propojené podniky. Mateřská 

společnost se sídlem mimo EU, tedy může učinit následující kroky. Založí další dceři-

nou společnost v některém ze států EU, například na Slovensku. Třetí stát má totiž vý-

hodnou SZDZ se Slovenskem. Slovenská dceřiná společnost bude následně vlastníkem 

výše zmíněné české společnosti. Česka společnost bude následně slovenské společnosti 

vyplácet podíl na zisku. Tento příjem bude na Slovensku osvobozen. Vycházejme 

z předpokladu, že při výplatě ze Slovenska do třetího státu bude s ohledem na ustanove-

ní SZDZ opět osvobozen.  

V případě treaty shopping jde o stejný přístup jako v případě directive shopping. 

Nicméně zde půjde o využití výhod plynoucích především ze SZDZ.  

 

Daňové prázdniny 

Jak uvádí OECD, jedná se o nástroj fiskální politiky, jehož cílem je rozvoj určitých od-

větví ekonomiky a případně tvorba nových pracovních míst. Investorům, kteří investují 

do těchto odvětví je potom uděleno osvobození například od daně z příjmu. Samozřej-

                                                 
7
 OECD. Glossary of tax terms [online]. 2014. vyd. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm 
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mě pouze po určitou dobu. Daňové prázdniny jsou potom často součástí investičních 

pobídek.
8
  

 

1.1.2 Historie daňových rájů 

Pojem daňový ráj byl poprvé použit v 50. letech 20. století. Nicméně první daňové ráje 

vznikly mnohem dříve. Jak uvádí Ronen Palan, první daňové ráje vznikly koncem 19. 

století v USA. Jednalo se konkrétně o státy New Jersey a Delaware. Ostatně Delaware 

je za daňový ráj považován dodnes. Co však vedlo ke vzniku těchto daňový rájů? Jedna-

lo se především o přijetí zákonů o zakládání společností. Ty následně byly velice po-

dobné současné legislativě v daňových rájích.  Podstatou bylo, že společnost si může 

založit kdokoliv a do jednoho dne může začít podnikat. To vše v liberálním daňovém 

prostředí, kde jsou daně z příjmů nulové. Cílem těchto států bylo především získat pří-

jmy z registrace společnosti a placením paušálu místo daní.  

Principy těchto amerických státu následně ve 20. letech 20. století přejalo Švýcar-

sko. To však šlo ještě dále a ve 30. letech 20. století přijalo Švýcarsko zákon, který 

upravoval tzv. bankovní tajemství. Podstatou bankovního tajemství je zachování mlčen-

livosti především o identitě klientů banky a stavu na bankovních účtech. Švýcarské 

banky tedy díky tomuto zákonu nemohli poskytnout informace ani švýcarským orgá-

nům. Natož orgánům jiných států. V 30. letech 20. století se stává daňovým rájem také 

Lichtenštejnsko a Rakousko. Určité principy typické pro daňové ráje zavádí také napří-

klad Panama či Bahamy.
9
  

K další rozvojové vlně dochází v 60. a 70. letech 20. století. Důvodem je přede-

vším stále se zvyšující zdanění v průmyslově vyspělých státech. Vznikají, tak daňové 

ráje v zemích jako je  Guernesey, na Ostrově Man nebo v Singapuru. V dalších letech 

potom na Cookových ostrovech či v Samoe.  

                                                 
8
 OECD. Glossary of tax terms [online]. 2014. vyd. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm 

9
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Na rozvoj daňových rájů měla vliv následně samozřejmě i globalizace a rozvíjející se 

možnosti přesunu kapitálu. V současnosti je na světě zhruba 80 daňových rájů.
10

  

 

1.1.3 Offshore a onshore společnosti 

V souvislosti s daňovými ráji se často hovoří i o tzv. offshore a onshore společnostech. 

Za offshore společnosti se považují společnosti se sídlem v tradičních daňových rájích, 

jako jsou Bermudy, Seychely či Ostrov Man. Tyto společnosti, zde nesmí vykonávat 

ekonomickou činnost. Příjmy, které realizuje tato společnost například v zahraničí, nej-

sou ve státu rezidence zdaňovány. Je zavedena zpravidla platba ročního paušálního po-

platku.
11

  

Naopak onshore společnosti jsou zakládány v takových jurisdikcích, kde celosvě-

tové příjmy podléhají zdanění. V zemi je dále povoleno vykonávat ekonomickou čin-

nost. Na první pohled se tedy může zdát, že založení onshore společnosti je v porovnání 

s offshore společnosti neatraktivní. V prvé řadě je důležité zmínit, že onshore společ-

nosti se zakládají ve vyspělých státech jako je Nizozemí či Irsko. Jedná se o státy, kde 

společnosti musí vést účetnictví, podávat daňové přiznání apod. Jedná se tedy o trans-

parentní prostředí. Tyto státy mají následně uzavřeny desítky smluv o zamezení dvojího 

zdanění. Právě SZDZ jsou jedním z hlavních faktorů proč zvolit například sídlo 

v některé z onshore jurisdikcí. Mezinárodní či nadnárodní společnosti totiž mají řadu 

dceřiných společnosti po celém světě. Součástí jejích strategie je samozřejmě co nejniž-

ší zdanění vyplacených dividend či podílů na zisku. Právě bohatá síť SZDZ umožnují co 

nejnižší zdanění vyplacených dividend. Jelikož mateřský podnik v onshore jurisdikci 

vykonává zpravidla pouze omezené ekonomické aktivity je zdanění celé skupiny mini-

                                                 
10

 RONEN, Palan. The history of tax havens [online]. 2009. vyd. University of Pittsburg [cit. 2014-11-

30]. Dostupné z: http://health-equity.pitt.edu/4042/1/policy-paper-92.html 

11
 PETROVIČ, Pavel. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. 1. vyd. Beroun: Newsletter, 

2002, str. 15 
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mální. Využití onshore jurisdikcí dále spočívá například ve využití nejrůznějších slev na 

poplatníka případně možnosti získat daňové prázdniny. 
12

  

Nelze tedy jednoznačné říci, zda je z pohledu daní výhodnější offshore nebo onshore 

společnost. Závisí především na cíli, jehož chceme dosáhnout a také na struktuře kon-

krétního podniku. Tedy zda pro účely mezinárodního daňového plánování uvažujeme 

samostatný podnik nebo zda půjde o skupinu podniků.  

Co se týče samotného zakládání onshore a offshore společností. S ohledem na 

zmíněnou definici onshore společností a příklady zemí, které lze považovat za onshore 

jurisdikce. Je zřejmé, že zakládání onshore společností bude upraveno především pří-

slušnou legislativou, která se týká zakládáním právnických osob. Jelikož je v onshore 

jurisdikci umožněno podnikání, je nutné vedení účetnictví a příjmy jsou zdaňovány. 

Nejsou vytvořeny speciální formy společností pro zahraniční subjekty. Může se tak  

jednat o právnické osoby podobné českému právu. Například jde o akciovou společnost 

s veřejným úpisem akcií či bez veřejného úpisu. Dále jde například o společnost 

s ručením omezením.  

V případě offshore jurisdikcí a společnosti v nich založených je situace však odliš-

ná. Jak uvádí Jílek, offshore společnosti mohou být založeny podle speciálního zákona 

o společnostech, podle všeobecného zákona o společnostech, případně se jedná o daňo-

vé osvobozené společnosti. V případě, že společnosti jsou založeny podle speciálního 

zákona, jedná se zpravidla o tzv. International Companies či International Business 

Companies. Jde tedy o mezinárodní společnosti či mezinárodní obchodní společnosti. 

Takovýto speciální zákon se týká zakládání právě offshore společností. Takto založené 

společnosti tedy nemohou v zemi rezidence vykonávat ekonomické aktivity. Zakládání 

offshore společností pomocí speciálního zákona je typické například pro Britské Panen-

ské ostrovy, Bahamy či Grenadinu.
13

 

V případě zakládání offshore společnosti podle všeobecného zákona o společnostech. Je 

pro založení použita stejná právní úprava jako v případě domácích podniků. Je zde však 

                                                 
12

 DVOŘÁČEK, Jiří a Ladislav TYLL. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2010, str. 86 

13
 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, str. 69 
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rozdíl, že offshore společnosti jsou osvobozeny od zdanění a z tohoto důvodu jsou spo-

lečnosti omezeny ve výkonu ekonomické činnost v tomto státě. Tento přístup je typický 

pro státy jako Panama či Hong Kong.  

Poslední možností je založení offshore společnosti, podle všeobecného zákona s násled-

ným osvobozením od zdanění příjmů. Oproti výše zmíněnému založení offshore spo-

lečnosti pomocí všeobecného zákona. Není v tomto případě automaticky uznáno osvo-

bození od zdanění příjmů. O toto osvobození musí následně společnosti takto založené 

zažádat před příslušným úřadem. Základním předpokladem pro osvobození je skuteč-

nost, že podnik nebude v daném státě vykonávat ekonomickou činnost.
14

  

Kromě offshore obchodních společností, lze na území offshore jurisdikcí zřídit i ji-

né právní formy. Jedná se především o trust, nadaci či tzv. Partnership Companies. 

Trust se využívá jako jeden z možných nástrojů mezinárodní daňové optimalizace. Pod-

stata trustu spočívá především v přenesení správy majetku na jiný subjekt. Dochází tak 

situaci, kdy je majetek přesunut ze země s vysokým zdaněním do země s nízkým či do-

konce nulovým zdaněním. Jedná se tak především o možnost přesunu kapitálové majet-

ku.
15

 

Co se týče nadací, tak ty zpravidla nejsou zakládány za účelem zisku. Nicméně 

mohou svých cílů dosahovat komerční cestou. Díky tomu i nadacím může vzniknout 

zdanitelný příjem. Tento důvod právě vede i nadace k přesunu sídlo do daňových rájů.
16

 

Partnership Companies následně představují právní formu podnikání, kdy jeden 

nebo všichni společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Jedná se o 

tzv. Limited Partnership Companies, v případě ručení jednoho společníka. Případně o 

General Partnership Companies, v případě že ručí všichni společníci. Jak je zřejmé 

z charakteristiky těchto společnosti. Tato právní formu podnikání však není pouze vý-

sadou offshore jurisdikcí. Ostatně v České republice máme ekvivalenty těchto právních 

forem podnikání. Jedná se o komanditní společnost, zde ručí jeden společník. Dále se 

                                                 
14
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16
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jedná o veřejnou obchodní společnost, kde ručí všichni společníci. S ohledem na neo-

mezené ručení je však použití těchto společnosti spíše v případě, kdy například poskytu-

jeme pouze poradenství apod.
17

  

 

1.1.4 Využití daňových rájů 

 
Mezinárodní obchod 

Jedním z nejčastějších motivů pro registraci společnosti v daňových rájích je využití 

společnosti pro účely mezinárodního obchodu. Ze sídla v daňovém ráji jsou následně 

řízeny obchodní operace. V návaznosti na mezinárodní obchod se často využívají i tzv. 

zóny volného obchodu, zde totiž zpravidla nejsou zavedena cla na dovezené zboží. Jed-

ná se tudíž o vhodné místo ke skladování zboží. S mezinárodním obchodem také často 

souvisí využívání transferových cen. Transferové ceny se využívají při prodeji zboží 

nebo služeb v rámci sdružených podniků. Využití transferových cen tak může přispět ke 

snížení základu daně ve státu s vysokým zdaněním. Nicméně je potřeba upozornit na to, 

že transferové ceny velmi často podléhají kontrole a regulacím, zvláště v ekonomicky 

vyspělých státech. Je nutné tedy cenu stanovit na stejné či velmi podobné úrovni jakoby 

tomu bylo v případě stejné či velmi podobné operace mezi dvěma nezávislými podni-

ky.
18

 

 

Výroba 

Jak uvádí Dvořáček, podniky při mezinárodním daňovém plánování často rozlišují ná-

kladová a zisková střediska. Nákladové pobočky jsou následně umístěny ve státě 

s vysokým zdaněním. Zde je tedy vytvářen co nejmenší základ daně. Naopak zisková 
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střediska jsou umístěna v zemi s nízkým zdaněním. Výroba se následně přesouvá i tam, 

kde jsou případně poskytovány i investiční pobídky.
19

 

 

Činnost holdingových společností 

Daňové ráje jsou následně velmi oblíbenou destinací pro sídla holdingových společnos-

tí. Dceřiné společnosti následně vyplácí podíl na zisku mateřské společnosti, která má 

sídlo v daňovém ráji. Aby zdanění dceřiných společností, které mohou být umístěny 

právě i ve státech s vysokým zdaněním, bylo co nejmenší. Mateřská společnost posky-

tuje dceřiným podnikům půjčku. Případně jim pronajímá licence či patenty. Placené 

úroky či náklady následně snižují zdanitelný zisk dceřiných společností. Následně se 

zvyšuje zisk mateřského podniku v daňovém ráji. Nicméně v případě existence smluv o 

zamezení dvojího zdanění je pro sídlo holdingu taktéž vhodná některá z onshore ju-

risdikcí.
20

  

 

Poskytování služeb a poradenství 

Kromě výše zmíněné výroby a mezinárodního obchodu. Můžeme pro účely daňové op-

timalizace využít sídlo v daňovém ráji i v případě, že poskytujeme služby nebo pora-

denství. Zde je nutné poznamenat, že pro maximální efekt plynoucí z umístění sídla 

v daňovém ráji. Je zpravidla nutné v daném státě služby či poradenství poskytovat krát-

kodobě či jednorázově. Je totiž možné, že v případě dlouhodobého působení v jednom 

statě, může vzniknout stálá provozovna. Zisky stálých provozoven mohou být následně 

zdaněny i ve státě zdroje.
21
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Bankovnictví 

Řada offshore jurisdikcí následně umožňuje i založení banky. Pro založení není nutné, 

aby například mateřskou společností byla již registrovaná bankovní instituce. Offshore 

banka potom může sloužit nejen k výkonu bankovní činnosti. Často dochází k situaci, 

kdy banku založí například holding, který banku následně využívá pro vlastní účely. 

Banka spravuje účty podnikům, provádí bankovní transakce, poskytuje úvěry, případně 

banka získává úvěry od jiných bank a to za výhodnějších podmínek.
22

  

 

Držba majetku 

Využití daňových rájů pro účely držby majetku vychází z podstaty trustů, které byly 

popsány výše. Cílem je přesun majetku do jurisdikcí, kde příjmy plynoucí z tohoto ma-

jetku jsou osvobozeny od zdanění. Výhodou přesunu například kapitálové majetku je i 

fakt, že v řadě offshore jurisdikcí je vlastníci zde založených společností anonymní. 

Tudíž je identita vlastníků veřejnosti nepřístupná.
23

 

 

Půjčky  

Daňové ráje se také velmi často používají pro financování uvnitř skupiny. Ať už je 

v daňovém ráji sídlo mateřské nebo dceřiné společnosti. Je cílem především přesunout 

finance ze zemí z vysokých zdanění do zemí s nižším zdaněním. Vyplacené úroky totiž 

jsou ve většině vyspělých ekonomik považovány za daňově uznatelné náklady. Díky 

tomu je snížen základ daně. Úroky se následně stávají příjmem v jurisdikci 

s minimálním či nulovým zdaněním.
24

   

 

Akumulace příjmů z duševního vlastnictví 

Daňové ráje taktéž využívají společnosti, které jsou vlastníky know-how, patentů či 

nejrůznějších licencí, které následně pronajímají. Příjmy, které jsou souhrnně označo-

                                                 
22

 DĚDINA, Jiří a Jan ČEJKA. Management a organizování podniku v podmínkách globalizace. Vyd. 1. 

S. l.: Brabapress 93, 1999, str. 126 

23
 DVOŘÁČEK, Jiří a Ladislav TYLL. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2010, str. 96 

24
 KLEIN, Š. Mezinárodní daňové plánování. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, str. 45 



 

23 

 

vány jako licenční poplatky, jsou totiž ve většině států považovány za zdanitelný pří-

jem. Vlastníkem těchto licencí či patentů se následně stává společnost se sídlem 

v některém z daňových rájů. Tato společnost je tedy i vlastníkem těchto příjmů. Tyto 

příjmy jsou následně osvobozeny či zdaněny velmi nízkou sazbou.
25

  

 

Registrace lodí 

Dále je možné využít daňové ráje k registraci lodí. Toho využívají především dopravní 

a lodní společnosti. Důvodem k registraci v těchto jurisdikcí jsou především nižší ná-

klady a také benevolentnější podmínky pro registraci v porovnání s registrací ve vyspě-

lých zemích jako je Velká Británie či Španělsko.
26

  

 

Výše zmíněné využití jsou aplikovatelné spíše pro účely holdingu či samostatných spo-

lečností. Zde však vyvstává otázka, zda daňové ráje mají i nějaké výhody pro fyzické 

osoby. Ano, i pro fyzické osoby mohou být daňové ráje atraktivní. Některé daňové ráje 

totiž umožnují získat statut rezidenta i fyzickým osobám. Obecně následně platí, že stát 

rezidence má právo zdanit celosvětové příjmy. A právě v daňových rájích je zdanění 

příjmů fyzických osob minimální či nulové. Oblíbenými daňovými ráji fyzických osob 

je například Andorra, Švýcarsko či Monako. Výhodou získání statutu rezidenta je i fakt, 

že statut rezidenta není vázán zpravidla na občanství. Tudíž po splnění určitých podmí-

nek může být i český občan rezidentem Monaka.  

 

1.1.5 Výběr daňového ráje 

Primárně se bude rozhodování o výběru daňového ráje odvíjet od požadavku co nej-

menšího zdanění příjmů. Nicméně daňové ráje jsou na tom, co se týče zdanění velmi 

podobně. V případě offshore jurisdikcí je například sazba zdanění příjmů zpravidla sta-

novena na nule. Může se tedy zdát, že je ve výsledku irelevantní jakou jurisdikci zvolí-

me. To by byl však poměrně zjednodušený a bohužel i špatný přístup. Každý daňový ráj 

má totiž své výhody i nevýhody. V každém daňovém ráji navíc jsou jiné poplatky na 
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založení společnosti a fungování v dalších letech. V některém daňovém ráji je například 

nutné místo daní platit roční paušál v jiném zase ne. Požadavky na vedení administrati-

vy se taktéž mohou lišit. Daňový ráj totiž po nás může, ale nemusí požadovat vedení 

účetnictví. Navíc každý subjekt má jiný motiv pro využití daňové ráje. Zatímco jeden 

subjekt bude chtít využít daňový ráj pro zřízení sídla holdingu, jiný zase pro registraci 

lodí. Jak vidíme faktorů pro výběr je tedy několik. Každý subjekt by tedy při výběru 

měl zohlednit co možná nejvíce faktorů, aby jeho rozhodnutí bylo správné. Volba ne-

vhodného daňové ráje totiž ve výsledku místo požadované úspory může vést, například 

díky vysokým administrativním nákladům ke ztrátě.  

V následujícím textu tedy budou zmíněny základní faktory, které musí subjekty při 

volbě daňové ráje zhodnotit. Faktory můžeme obecně rozdělit na faktory finanční, eko-

nomické, právní, politické a dále faktory, které souvisí s trhem práce.  

 

Finanční faktory 

Co se týče finančních faktorů, zde nás budou zajímat především náklady daňové. Kro-

mě zdanění příjmů právnických či fyzických osob. Je nutné zhodnotit i další typy daní. 

Jedná se tak především o analýzu zdanění, které souvisí s tzv. pasivními příjmy. Jedná 

se například o příjmy plynoucí z úroků, dividend či licenčních poplatků. I když v zemi 

nebude společnost podnikat, bude využívat nejrůznějších služeb, jako je například pro-

nájem kanceláře či telekomunikační služby. Tudíž by součástí zhodnocení faktorů 

v dané jurisdikci mělo být posoužení daně z přidané hodnoty, případně i jiných nepří-

mých daní.  Pokud se naše společnost bude zabývat například mezinárodním obchodem 

a budeme moci v dané zemi vykonávat ekonomickou činnost. Je při výběru daňové ráje 

vhodné zohlednit i případná cla. Kromě toho je zapotřebí věnovat pozornost, zda nee-

xistují odlišné daňové sazby pro jednotlivá odvětví ekonomiky. V případě Blízkého 

východu, na který se tato práce zaměřuje. Jsou totiž příjmy ropných společností zdaně-

ny sazbou až 50 %. Při analýze zdanění v dané zemi, je vhodné zjistit, zda například 

v případě výkonu ekonomické činnosti nebude naše odvětví podpořeno nějakou inves-

tiční pobídkou.  

Součástí analýzy finančních faktorů by dále měli být i poplatky za registraci právnické 

osoby a případně další poplatky za vedení společnosti. Jedná se například o paušál, kte-
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ré uplatňuje řada tradičních daňových rájů. Tento paušál potom je náhradou za zdanění 

příjmů. Každý stát dále bude mít i jiné požadavky na vedení administrativy u rezident-

ních společností. Zatímco jeden stát nebude požadovat vedení účetnictví a odevzdávání 

účetní závěrky některému z orgánů veřejné správy. Jiný stát naopak bude požadovat 

vedení účetnictví a auditovanou účetní závěrku. I když se může zdát, že se jedná spíše o 

administrativní faktor než finanční. Je nutné si uvědomit, že vedení účetnictví je spoje-

no s finančními náklady. 
27

 

 

Ekonomické, právní a politické faktory 

Kromě výše zmíněných finančních faktorů. Je nutné zhodnotit i ekonomickou, právní a 

politickou situaci v zemi. V případě ekonomiky nás jistě bude zajímat, zda se jedná o 

ekonomiku tržní či řízenou. Také alespoň všeobecná struktura ekonomiky. Zda napří-

klad největší podíl na HDP mají služby či průmyslová výroba. S ohledem na cíle, které 

chceme dosáhnout založením právnické osoby v daňovém ráji. Musí být součástí analý-

zy také vyhodnocení, zda je v zemi možné vykonávat ekonomickou činnost. Případně, 

zda existují odvětví, ve kterých jsou omezení pro společnosti se zahraničními vlastníky. 

Zaměření by mělo směrovat také například do oblasti státního dluhu a jeho financování. 

Může totiž dojít k situaci, kdy se státní dluh každým rokem zvyšuje. Stát následně může 

přistoupit k situaci, kdy zvyšuje daňové sazby nebo rozšiřuje základ daně. Případně 

omezuje použití daňových slev, odčitatelných položek apod. S ohledem na hrazené daně 

bude jistě zájemce o danou jurisdikci zajímat, jak jsou prostředky veřejných financí 

využity. Zda například jsou použity na zlepšení infrastruktury v zemi, podporu výzku-

mu a vývoje nebo naopak jsou tyto finanční prostředky použity netransparentním způ-

sobem.  

V rámci právních faktorů, je vhodné se zaměřit na to, jaký má právní systém daná 

země, jakým způsobem funguje a taky na to zda existuje například ochrana vlastnických 

práv a jaká je vymahatelnost práva. Na vymahatelnost práva samozřejmě navazuje i 

například průměrná délka trvání soudních řízení či sporů. S analýzou právního prostředí 

v zemi také souvisí jeho předvídatelnost. V našem případě půjde především o předvída-
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telnost v oblasti daňové legislativy. Na místě je se tedy zaměřit na to jak často dochází 

například ke změnám v daňových sazbách a případně zda se nechystají v zemi reformy, 

které by například zavedly nové daně.  

V rámci politických faktorů, by naše zaměření mělo směřovat především do analý-

zy státního zřízení. Dále také do politické situace v zemi. Je na zvážení, zda si zvolit 

sídlo například v zemi, ve které například probíhá válečný konflikt. V rámci politických 

faktorů by naše analýza směřovat i do míry byrokracie v zemi. Čím totiž vyšší bude 

míra byrokracie například při jednání s úřady. Tím více bude potřeba učinit administra-

tivních úkonů. Tyto úkony jsou následně spojeny s časem potřebným k jejich realizaci. 

Pokud tento čas věnujeme zpracování administrativy, je nutné si uvědomit, že nám 

vznikají náklady ušlé příležitosti. Tento čas bychom totiž mohli využít například 

k uzavření obchodu apod. V případě, že si na zpracování administrativy najmeme za-

městnance je naopak potřeba počítat s náklady na mzdu. Někteří autoři dále doporučují 

se v rámci analýzy míry byrokracie zaměřit i na míru korupce v zemi. Je pochopitelné, 

že podnikatelský subjekt nebude chtít působit v takové zemi, kde míra korupce je vyso-

ká.
28

  

Hodnocení korupce provádí například nezisková organizace Transparency Interna-

tional. Tato organizace se následně zpracovává tzv. index vnímání konkurence. Ten má 

doložit, jaký má vztah ke korupci veřejnost v dané v zemi. Index následně nabývá hod-

nota 0 až 100. Zatímco 0 je brána jako nejvyšší hodnota, 100 naopak nejnižší. Pro před-

stavu Česká republika za rok 2014 získala hodnocení 51, sousední Slovensko má ná-

sledně hodnocení 50. Nejlépe jsou na tom v Evropě severské státy, které bezpečně pře-

sahují hodnotu 85. Naopak nižších hodnot dosahují například státy východní Evropy. 

Ruská federace získala hodnocení 27, Ukrajina následně 26. Pravděpodobně nejhůře 

jsou potom v celosvětovém porovnání Somálsko a Severní Korea. Tyto státy získaly 

shodné hodnocení 8 bodů. S ohledem na zaměření této práce je vhodné zmínit, jakých 

výsledků dosáhli některé státy Blízkého východu. Velmi dobře jsou na tom například 

Spojené arabské emiráty, ty získaly hodnocení 70. Katar získal hodnocení o jeden bod 
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nižší. V porovnání s těmito státy je na tom například Bahrajn o něco hůře. Ten získal 

hodnocení pouze 49.
29

  

 

Faktory trhu práce 

Pokud budeme v dané zemi vykonávat ekonomickou činnost je pravděpodobné, že ji 

nebudeme vykonávat pouze vlastními silami. Je tudíž předpoklad, že zaměstnáme tu-

zemské zaměstnance. Z těchto důvodu je vhodné při výběru daňového ráje se zaměřit i 

na faktory trhu práce. Bude nás tak zajímat, zda je v zemi legislativně zavedena mini-

mální zda. Jaká je průměrná mzda, případně průměrná mzda v oboru. Samozřejmě ne 

vždy má průměrná mzda dobrou vypovídací hodnotu. Vhodnější je někdy využít napří-

klad medián mezd, jedná se tak o střední hodnotu. Kromě výše mzdy, nás bude určitě 

zajímat i to, zda zaměstnavatel musí za zaměstnance hradit odvody, například na účely 

zdravotního či sociálního pojištění. Kromě finančních aspektů na trhu práce nás bude 

jistě zajímat i například jaká je v dané zemi gramotnost a jakého průměrného vzdělání 

občané dosahují. Velkou roli při volbě vhodné jurisdikce mohou hrát i kulturní a nábo-

ženské rozdíly.
30

  

Například v arabských státech je nutné počítat s tím, že pracovní týden je od neděle 

do čtvrtku. Volné dny následně připadají na pátek a sobotu. Dále je vhodné pozname-

nat, že v těchto státech je většina obyvatelstva islámského vyznání. S tímto vyznáním 

například souvisí svátek Ramadán, který trvá 30 dní a připadá většinou na přelom čer-

vence a srpna. V roce 2015 však začíná Ramadán již 18. 6. V tomto období lze očeká-

vat, že většina zaměstnanců bude mít spíše pasivnější přístup k práci. Případně bude 

jejich činnost omezena až na večerní hodiny.  
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1.1.6 Budoucnost daňových rájů 

V současnosti neexistuje hypotéza, že by stávající daňové ráje například plošně zavedli 

zdanění na podobné úrovni jako vyspělé ekonomiky. Na druhou stranu OECD vytváří 

kroky, které by měli vést k situaci, kdy „tax evasion“ bude složitější. Respektive je kla-

den důraz, aby anonymita spojená s finančními transakcemi byla minimální. OECD 

totiž dle Financial Times požaduje, aby všechny daňové ráje přistoupily k systému au-

tomatické výměny informací v oblasti daní. Jednalo by se tak o informace spojené 

s příjmy právnických i fyzických osob, výplatou dividend či úroků. Informace by byly 

následně poskytovány i o majitelích bankovních účtů a jejich bankovních operacích. Do 

prosince roku 2016 je kladen požadavek na poskytování informací o účtech s vysokým 

objemem uložených finančních prostředků. Do prosince 2017 potom o účtech s nižším 

objemem uložených finančních prostředků.
31

   

Aaron Sankin z The Daily Dot následně uvádí, že nejslabším článkem současným 

daňových rájů jsou právě banky. I když banky v řadě daňových rájů jsou vázány ban-

kovním tajemstvím. S ohledem na výše uvedené, je vyvíjen tlak ze strany OECD o po-

skytování informacích o klientech bank a jejich operacích. Dále Sankin uvádí, že tento 

nedostatek by mohl být kompenzován využitím elektronických měn. Jednou 

z nejvyužívanějších elektronických měn je v současnosti Bitcoin. Tato měna následně 

není uložena u žádné bankovní instituce. Informace o uživatelích Bitcoinu nejsou ná-

sledně zveřejňovány. Výhodu je navíc, že Bitcoin není emitován centrální bankou žád-

ného státu. Kromě Bitcoinu je řešením i využití systému PayPal, který funguje jako in-

ternetový platební zprostředkovatel při využití reálných měn, jako jsou eura či americké 

dolary. PayPal tak do určité míry substituuje platby kreditní kartou či bankovní převody 

na internetu. Výhodou je navíc i skutečnost, že sídlo společnosti PayPal je 

v Lucembursku. Tudíž je zde předpoklad že PayPal neposkytuje informace o uživatelích 

tohoto systému orgánům jak Lucemburska, tak i jiných států.
32
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1.2 Zdanění v České republice 

V rámci této podkapitoly budou zmíněny základní pravidla zdanění v České republice. 

Pozornost, tak bude věnována především zdanění příjmů právnických a fyzických osob. 

Zdanění příjmů je v České republice upraveno především zákonem č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).  

 

Fyzické osoby 

ZDP rozeznává několik kategorií příjmů fyzických osob. V prvé řadě se jedná o příjmy 

podle § 6 ZDP, které jsou označeny jako o příjmy ze závislé činnosti. Jedná se přede-

vším o příjmy, které souvisí s výkonem pracovněprávního, služebního či obdobného 

poměru a funkční požitky. Dále se za příjmy podle § 6 ZDP považují příjmy za práci 

člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní 

společnosti. Mimo jiné se za zdanitelné příjmy podle § 6 ZDP považují i odměny člena 

orgánu právnické osoby, orgánu právnické osoby a likvidátora.  

Další kategorií zdanitelných příjmů, které mohou fyzickým osobám plynout, jsou 

příjmy podle § 7 ZDP. Jedná se o příjmy definované jako příjmy ze samostatné činnosti. 

Konkrétně se tak jedná o příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

a o příjmy ze živnostenského a jiného podnikání. Kromě těchto příjmů se může jednat i 

o příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv atd. 

U příjmů podle § 7 ZDP je výhodou možnost uplatnění výdajů paušální sazbou. To však 

v případě, že podnikatel neuplatní skutečně dosažených výdajů. Nelze totiž tyto dvě 

formy kombinovat v rámci jednoho zdaňovacího období. V praxi potom může vypadat 

situace následovně. Můj roční příjem ze živnostenského podnikání činil za poslední rok 

500 tis. Kč. Jelikož je předmětem mé podnikatelské činnosti spíše poradenská a konzul-

tační činnost. Jsou skutečné dosažené náklady pouze 100 tis. Kč. Základ daně by tedy 

činil 400 tis. Kč. Daň by následné při použití sazby 15 % činila 60 tis. Kč. Naopak 

v případě, že bych se rozhodl uplatnit náklady paušálem. Výdaje by činili 60 % 

z dosaženého příjmu. V našem případě by se tedy jednalo o výdaje ve výši 300 tis. Kč. 

Základ daně by se následně snížil na 200 tis. Kč. Daň z toho základu daně by při 15% 

sazbě činila 30 tis. Kč. Celková daňová povinnost by následně mohla být nižší, pokud 
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by poplatník aplikoval například slevu na poplatníka či jiná daňová zvýhodnění. Tyto 

možnosti budou následně popsány níže.  

Dalším typem příjmu podle ZDP jsou tzv. příjmy z kapitálového majetku, které 

jsou vymezeny v § 8 ZDP. Za příjmy z kapitálového majetku se považují především 

podíly na zisku, příjmy plynoucí z vyrovnání či převodu obchodního podílu, dále jsou to 

jednorázové úroky či úrokové výnosy. Taktéž se podle § 8 ZDP považují za příjmy na-

příklad plnění ze soukromého životního pojištění.  

V § 9 ZDP jsou dále vymezeny příjmy z nájmu. Jedná se o takové příjmy, které 

nejsou primárně příjmy podle § 6 až § 8 ZDP. Příjmy z nájmu se následně rozumí pří-

jmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů Dále také příjmy z pronájmu movitých věcí. 

ZDP dále v § 10 vymezuje i tzv. ostatní příjmy. Jedná se především o takové příjmy, při 

kterých je zvýšen majetek a zároveň se nejedná o příjem podle § 6 až § 9 ZDP.  

Sazba daně je podle § 16 ZDP stanovena na 15 %. Za zdaňovací období se považu-

je kalendářní rok. Fyzické osoby mají následně možnost snížení základů daně. § 15 

ZDP totiž umožňuje odečíst od základu daně hodnotu poskytnutého bezúplatného plně-

ní. Jedná se tak například o dary školám, nemocnicím, dále dary určené na charitativní 

či humanitární účely apod. V úhrnu však lze odečíst nejvíce 15 % ze základu daně. V § 

15 ZDP jsou dále vymezeny i další možnosti snížení základu daně. Základ daně lze sní-

žit i například odečtem zaplacených úroků bance v souvislosti s úvěrem ze stavebního 

spoření nebo hypotečního úvěru.  

V § 35ba ZDP jsou následně vymezeny slevy na dani pro fyzické osoby. Jednou 

z nejpodstatnějších slev je tzv. základní sleva na poplatníka, ve výši 24 840 Kč.  Tuto 

slevu může uplatnit každý, komu vznikl zdanitelný příjem a podává daňové přiznání. 

Kromě této slevy mohou dle § 35ba ZDP poplatníci uplatnit například slevu na studen-

ta, slevu na držitele průkazu ZTP/P či slevu na základní nebo rozšířenou invaliditu. Dále 

je možné uplatnit slevu na manžela ve výši 24 840 Kč. Slevu lze však uplatnit pouze na 

manžela, který žije s poplatníkem ve společné domácnosti a jehož příjem za poslední 

zdaňovací období nepřesáhl 68 tis. Kč. Podstatou slev je však to, že je lze uplatnit pouze 

do výše 0 Kč. Nelze tedy pomocí slev dosáhnout daňového bonusu. Kromě slev mohou 

poplatníci uplatnit i tzv. daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP. Zvýhodnění lze uplatnit 

na vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti. Výše zvýhodnění 
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následně činí 13 404 Kč. Podstatou zvýhodnění je to, že na rozdíl od slev je lze uplatnit 

i do záporné hodnoty, tím vzniká daňový bonus.  

 

Právnické osoby 

Za předmět z příjmu právnických osob se podle § 18 ZDP považují příjmy z veškeré 

činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Sazba daně následně podle § 21 odst. 1 

ZDP činí 19 %. Nicméně pokud právnické osobě vznikne tzv. samostatný základ daně 

podle § 20b ZDP je sazba podle § 21 odst. 4 ZDP stanovena ve výši 15 %. Samostat-

ným základem daně jsou například příjmy v podobě dividend ze zahraničí, pokud nej-

sou osvobozeny.
33

  

V souvislosti s mezinárodním daňovým plánováním, je vhodné se zmínit o § 19 

ZDP, který vymezuje osvobození od daně. S ohledem na zaměření práce tak za zmínku 

stojí osvobození dividend a příjmů z úroků a licenčních poplatků. Lze totiž uplatnit 

osvobození v případě kapitálové propojenosti a to i mezi propojenými podniky napříč 

Evropskou unií.  Toto osvobození je následně implementací směrnice Evropské unie „O 

společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských 

států“ z roku 2011. V § 20 odst. 3 písm. b ZDP je následně vymezeno, že pro osvoboze-

ní příjmu z podílu na zisku od zdanění. Je nutné, aby příjemce držel tento podíl mini-

málně 12 měsíců, případně hodlá tento podíl držet minimálně 12 měsíců. Dále je také 

nutné, aby příjemce držel nejméně 10% podíl na základním kapitálu. V případě osvobo-

zení úrokových příjmů od zdanění. Je nutné držet takovýto podíl 24 měsíců a to podle § 

19 odst. 5 ZDP.  

Samozřejmě může nastat situace, kdy není splněna podmínka pro osvobození zda-

nění příjmu v podobě podílu na zisku. V tomto případě, se tento příjem stávat tzv. sa-

mostatným základem daně podle § 20b odst. 1. Sazba daně je následně stanovena ve 

výši 15 % a to podle § 21 odst. 4 ZDP.  

Právnické osoby mohou následně snížit svůj základ daně prostřednictvím odpočtu 

poskytnutého bezúplatného plnění. Opět se jedná o dary například pro školy, nemocni-

ce, na charitativní účely apod. Nejvýše však lze podle § 20 odst. 8 ZDP odečíst 10 % ze 

                                                 
33

 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, str. 

60 



 

32 

 

základu daně. Právnické osoby mohou dále aplikovat slevu na dani podle § 35 ZDP. 

Tato sleva je poskytována zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním 

postižením. V případě zaměstnanec se zdravotním postižením lze uplatnit sleva ve výši 

18 tis. Kč. V případě, že se jedná o zaměstnance s těžším zdravotním postižením, může 

zaměstnavatel uplatnit slevu na dani ve výši 60 tis. Kč.  

 

Mezinárodní zdanění příjmů 

Dále je v souvislosti se zaměřením této práce vhodné zmínit některé principy meziná-

rodního zdanění příjmů.  

Rezidenti mají povinnost přiznat a zdanit celosvětové příjmy. Za rezidenty se 

v případě fyzických osob považují dle § 2 odst. 2 ZDP osoby, které mají na území Čes-

ké republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. V případě, že osoba nemá na území 

ČR trvalé bydliště musí se zde podle § 2 odst. 4 ZDP zdržovat alespoň 183 dní v rámci 

kalendářního roku. A to jak souvisle tak i v několika obdobích. V případě právnických 

osob se za rezidenty dle § 17 odst. 3 ZDP považují subjekty, které mají na území ČR 

sídlo nebo místo skutečného vedení.
34

  

Nerezidenti následně přiznávají a zdaňují pouze příjmy, které jim plynou ze zdrojů 

na území České republiky. V případě, že je nerezidentem fyzická osoba může uplatnit 

pouze slevu na poplatníka. Ostatní slevy či daňová zvýhodnění může nerezident apliko-

vat pouze v případě, že příjmy ze zdrojů na území ČR činí 90 % z jeho celosvětových 

příjmů. 

V souvislosti s mezinárodním zdaněním příjmů potom dochází k několika situa-

cím. Může dojít k tzv. dvojímu nezdanění a dvojímu zdanění. V případě dvojího nezda-

nění není příjem zdaněn ani ve státu zdroje ani ve státu rezidence. Naopak v případě 

dvojího zdanění dochází ke zdanění ve státu zdroje i ve státu rezidence. Zatímco dvojí 

nezdanění je negativní pro státy, jelikož se daň z příjmu nestává součástí veřejného roz-

počtu. Dvojí zdanění je naopak negativní pro ekonomické subjekty. Právě dvojí zdanění 

může demotivovat subjekt k výkonu ekonomické činnosti. Obě dvě situace jsou tedy 
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v jistém smyslu negativní, nicméně vždy pro jiný subjekt. Aby se těmto situacím zabrá-

nilo, uzavírají státy mezi sebou tzv. smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tyto meziná-

rodní smlouvy budou blíže popsány níže v samostatné podkapitole.
35

 

V souvislosti s mezinárodním zdaněním se také často hovoří o ekonomickém a 

právním dvojím zdanění. Ekonomické dvojí zdanění je typické například v případě vý-

platy dividend mateřské společnosti. Příjem, z kterého dceřiná společnost dividendu 

vyplácí, je v zemi A zdaněn. Následně se dividendy stávají součásti celkových příjmů 

mateřské společnosti v zemi B, kde taktéž dochází ke zdanění. Tudíž dochází k situaci, 

kdy jeden příjem je u dvou různých subjektů a ve dvou různých zemích podroben zda-

nění. V případě právního dvojího zdanění dochází k situaci, kdy příjem jednoho subjek-

tu je zdaněn ve dvou různých státech. Například v případě výkonu závisle činnosti, je 

mzda zdaněna ve státu zdroje i ve státu rezidence.
36

  

1.3 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Jak uvádí Nerudová, existují dva základní modely smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Jedna modelová smlouva je určena především pro rozvojové země s cílem zdanit příjem 

v zemi zdroje, jehož autorem je OSN. Druhá modelová smlouva o zamezení dvojího 

zdanění je určena pro většinu vyspělých státu, cíl je kladen na zdanění v zemi rezidence. 

Autorem této smlouvy je následně OECD.
37

  

Pro účely této práce bude relevantní především smlouva podle OECD. V násle-

dujícím textu budou následně vymezeny základní pravidla zdanění, které vychází 

z modelové smlouvy.  

Článek 4 modelové smlouvy podle OECD vymezuje statut rezidenta. Smlouva se 

v tomto článku odkazuje na vnitrostátní úpravu. Rezidentem je zpravidla ta osoba, který 

je v daném státě podrobena zdanění například z důvodu, že tato osoba zde má bydliště 
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či trvalý pobyt. V momentě, kdy má osoba statut rezidenta v obou smluvních státech, 

pro účely zdanění dle této smlouvy se přistupuje k řešení této situace následovně. Osoba 

je rezidentem toho státu, kde má stálý byt. Pokud má byt v obou státech, je rozhodující, 

ve kterém státě má tzv. středisko životních zájmů. Pod tímto pojmem se následně rozu-

mí hospodářské a rodinné vztahy. Jestliže není možné určit, ve kterém státě má středis-

ko životních zájmů, je rozhodující ve kterém státě se obvykle zdržuje. Pokud se zdržuje 

v obou smluvních státech stejnou dobu, je rozhodující státní příslušnost této osoby. Sa-

mozřejmě může nastat situace, kdy má osoba dvojí občanství. V tomto případě musí 

příslušné úřady smluvních státu tuto situaci vyřešit individuálně.  

Stále provozovny jsou následně vymezeny v čl. 5. Toto vymezení je podstatné pro 

článek 7, který se zabývá zisky podniků. Smlouva totiž stanovuje, že stát zdroje má prá-

vo na zdanění pouze zisků stálých provozoven. Stálou provozovnou se následně rozumí 

například pobočka, kancelář, továrna, díla, ale také důl či naleziště ropy či plynu. Dále 

se jedná také o staveniště či stavební dozor.  

Příjmy z nemovitého majetku podle čl. 6 má následně právo zdanit ten stát, ve kterém se 

tato nemovitost nachází. Co se týče příjmů z mezinárodní dopravy, tak ty jsou následně 

podle čl. 8 zdaněny v místě, kde se nachází skutečné hlavní vedení.  

Dividendy jsou následně upraveny v čl. 10. V modelové smlouvě je dáno pravidlo, 

že na zdanění dividend má právo jak stát zdroje tak i stát rezidence. Ve smlouvách je 

následně uvedena maximální sazba, kterou může stát zdroje aplikovat, například 15 %. 

Často je ve smlouvě uvedena také nižší sazba. Tu lze následně aplikovat v případě, že 

podíl na základním kapitálu společnosti, která dividendy vyplácí, přesahuje určitou výši, 

například 10 %. Příjem v podobě úroků může být následně podle čl. 11 zdaněn pouze ve 

státu rezidence. Zdanění příjmů z licenčních poplatků je upraveno v čl. 12. Podobně 

jako v případě výše zmíněných dividend, mohou být licenční poplatky zdaněny jak ve 

státu rezidence, tak i ve státu zdroje. Pro stát zdroje je však ve smlouvě stanovena ma-

ximální sazba, kterou je možné na tento příjem aplikovat.  

Příjmy ze závislé činnosti fyzických osob mohou být podle čl. 14 zdaněny i ve stá-

tu zdroje. Musí být však splněny následující podmínky. Výkon  činnosti v této zemí 

musí přesahovat 183 dní za jeden kalendářní rok. Dále musí být odměna vyplácena za-

městnavatelem, který je rezidentem této země. Případně je odměna vyplácena stálou 
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provozovnou, která je v této zemi umístěna. Pokud však tyto podmínky nejsou splněny. 

Stát zdroje nemá právo zdanit. Tudíž příjem podléhá zdanění pouze ve státu rezidence. 

V souvislosti se zdaněním fyzických osob je vhodné se zmínit i o zdanění tantiém. Ty 

jsou vymezeny v čl. 15 modelové smlouvy OECD. Tantiémy následně mohou být zda-

něny i ve státu zdroje. V souvislosti se zdaněním závislé činnosti je vhodné se zmínit i o 

§ 38f odst. 4 ZDP. Toto ustanovení totiž říká, že pokud je tato činnost vykonávána ve 

smluvním státě a je zároveň zdaněna. Může je poplatník vyjmout ze zdanění v České 

republice jakožto státu rezidence.  

Problémem řady článků smluv dle OECD je fakt, že příjem může zdanit jak stát 

zdroje, tak i rezidence. Dochází tudíž ke dvojímu zdanění. V České republice následně 

nelze primárně použit daň zaplacenou v zahraničí ke snížení základu daně či daňové 

povinnosti. Smlouvy následně tedy vymezují možnosti vyloučení dvojího zdanění. Cí-

lem je především možnost snížení daňové povinnosti v státu rezidence z důvodu zdaně-

ní ve státu zdroje. Jedná se o dva základní způsoby vyloučení dvojího zdanění. Kon-

krétně jde o metodu zápočtu a metodu vynětí. V případě metody zápočtu smlouva buď 

stanovuje aplikaci metody úplného, nebo prostého zápočtu. V případě úplného zápočtu, 

je možné uznat daň zaplacenou v zahraničí v plné výši. O tuto již zaplacenou daň je 

tedy možné snížit výslednou daňovou povinnost v České republice. V případě prostého 

zápočtu je nutné stanovit poměr daného příjmu k celkovým příjmům. Takto zjištěný 

koeficient následně aplikujeme na daň zaplacenou v zahraničí. O tuto částku potom mů-

žeme následně snížit daňovou povinnost v ČR. Nicméně v obou případech dochází ke 

zdanění daného příjmu i v ČR. Metoda vynětí je následně rozdělena na metodu úplného 

vynětí a vynětí s výhradou progrese. V případě úplného vynětí je příjem přiznán 

v daňovém přiznání. Následně však dochází k jeho vynětí a nestává se součástí základu 

daně. Stejný princip se aplikuje i v případě vynětí s výhradou progrese. Tato metoda se 

používá například v případě progresivního sazby daně. Je tedy zřejmé, že tato metoda je 

pro daňového poplatníka výhodnější než metoda zápočtu.  
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2 Analýza daňových rájů na Blízkém východě 

 V této části práce bude provedena analýza jednotlivých daňových rájů na Blízkém vý-

chodě. Bylo by vhodné prvně uvést, jaké státy se nachází na Blízkém východě. Dle Mi-

nisterstva zahraničních věcí České republiky se jedná o Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Je-

men, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Palestinu, Saúdskou Arábii, Spojené 

arabské emiráty a Sýrie.
38

 

V řadě těchto státu je však v současnosti velmi nestabilní politická situace, jedná 

například o Sýrii či Irák. Případně jsou daňové sazby poměrně vysoké, jde především o 

státy jako Izrael nebo Jordánsko. Pro účely této práce by tedy nemělo podstatný význam 

analyzovat tyto státy. Za zmínku stojí ještě fakt, že někdy je za součást Blízkého výcho-

du považován i Kypr. Ten je typickým daňovým rájem. Jsem však toho názoru, že 

v souvislosti s Kyprem byla publikována již řada prací či článku. Tudíž by přínos ply-

noucí z analýzy a následné praktické aplikace této jurisdikce byl minimální.  

V následujícím textu se tedy zaměřím na státy jako Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, 

Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.  

 

2.1 Bahrajn  

Oficiálním názvem se jedná o Bahrajnské království. Bahrajn je konstituční monarchií, 

která získala v roce 1971 nezávislost na Velké Británii. Úředním jazykem je arabština, 

v zemi je též hojně používaná angličtina. Měnou je bahrajnský dinár (dále jen „BHD“). 

Bahrajnská ekonomika je závislá především na těžbě ropy, nicméně v posledních letech 

se snaží o diverzifikaci. Velký podíl na hrubém domácím produktu (dále jen „HDP“), 

tak mají komunikace, dopravní služby, cestovní ruch a především offshore a islámské 

bankovnictví. Bahrajn v současnosti patří mezi největší centrum islámského bankovnic-

tví.
 39
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Daně 

Bahrajn má poměrně jednoduchý daňový systém. To ostatně platí i pro dále analyzova-

né arabské státy.  

Daň z příjmu právnických osob je pro většinu společnosti v Bahrajnu nulová. Vý-

jimku potom tvoří ropné a plynárenské společnosti. Případně společnosti zabývající se 

petrochemickým průmyslem. Pro takovéto společnosti je potom daň z příjmů stanovena 

sazbou 46 %. Co se týče rezidentury právnických osob, tak ta není primárně definována. 

Opět jsou upraveny pouze ropné, plynárenské a petrochemické společnosti. Pro ty platí, 

že příjmy, kterých tyto společnosti dosahují na území Bahrajnu, budou zdaněny bez 

ohledu na to, kde tyto společnosti sídlí. Možnosti zdanění Bahrajnem však budou ome-

zeny v případě, že stát rezidence takové společnosti bude mít s Bahrajnem uzavřenou 

SZDZ. Zde totiž bude rozhodující, zda vznikne například stálá provozovna. Pokud by 

totiž nevznikla, budou možnosti Bahrajnu v oblasti zdanění takovýchto příjmů omeze-

né. Všechny společnosti potom musí nejpozději 15tý den ve třetím měsíci zdaňovacího 

období, kterým je kalendářní rok, podat daňové přiznání. Daň je následně splatná do 12 

měsíců 

Společnosti, které působí v Bahrajnu, musí odvádět sociální pojištění za zaměst-

nance. V případě, že je zaměstnancem osoba s bahrajnským občanstvím bude platba 

pojistného činit 12 % z jeho mzdy. Toto pojištění je následně určeno například k výplatě 

starobního důchodu, podpory v nezaměstnanosti nebo podpory v případě invalidity. 

V případě, že se bude jednat o zaměstnance, který není občanem Bahrajnu. Bude za-

městnavatel hradit pojistné ve výši 3 %. To je následně určeno především k úhradě lé-

čebných výloh souvisejících s pracovními úrazy. Spoluúčast na sociálním pojištění mají 

též samotní zaměstnanci. Občané Bahrajnu platí ze své mzdy 7 %, ostatní zaměstnanci 

potom 1 %. V této souvislosti potom musí zaměstnanci podávat měsíční hlášení o plat-

bách sociálního pojištění. Platbou povinného sociálního pojištění je též důležité se za-

bývat. Jelikož sama OECD definovala, že platba povinného sociálního pojištění státním 

institucím je považována za daň. Příjem fyzických osob dále nepodléhá žádnému další-

mu zdanění. Bez ohledu na to zda se jedná o občany Bahrajnu či nikoliv.   
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Co se týče srážkových daní, tak ty nejsou uplatňovány. Příjmy z dividend, úroků či li-

cenčních poplatků, tak v Bahrajnu nebudou zdaněny. Obdobně se přistupuje i v případě 

daně z nemovitosti ta opět není stanovena.  

V zemi dále neexistuje daň z přidané hodnoty. Nicméně do budoucna se uvažuje o 

jejím zavedení.  

Bahrajn potom má uzavřenu řadu mezinárodních daňových dohod a to včetně Čes-

ké republiky. Konkrétně SZDZ. Dále má Bahrajn uzavřeny TIEA.
40

  

 

Podnikání 

V zemi mají povoleno podnikat a vlastnit podnik i občané, kteří nemají bahrajnské ob-

čanství. Případně subjekty, které mají sídlo mimo Bahrajn. Pro tyto subjekty potom mo-

hou platit omezení v oblasti odvětví podnikání a vlastnictví nemovitosti a pozemků. Zde 

obvykle platí, že osoby bez bahrajnského občanství mohou následně vlastnit pozemek či 

nemovitost pouze v určitých oblastech této země.  

Některé právní formy podnikání požadují, aby zde byla i majetková účast osoby 

s bahrajnskou státní příslušností. Případně právnické osoby, která je ve vlastnictví ba-

hrajnských občanů.  

V následujícím textu tedy budou popsány konkrétní formy podnikání v Bahrajnu. 

 

 Bahrain Shareholding Company (dále jen „B.S.C.“)  

Jedná se o veřejnou akciovou společnost. Pro založení je stanovené minimum 7 partne-

rů. Partneři dále ručí za závazky společnosti pouze do výše jmenovité hodnoty držených 

akcií. Ručení společností za závazky je tak charakterizováno jako omezené.  

B.S.C. dále může podnikat i v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Obchodní operace 

na území Bahrajnu jsou povoleny. Dále je vyžadována tzv. místní kancelář, tedy jakýsi 

ekvivalent českého sídla. Jak již bylo zmíněno výše, společnost musí založit a dále 

vlastnit minimálně 7 akcionářů. Ve vedení společnosti dále musí být minimálně 5 ředi-

telů. Majetková účast lokálního subjektu na podnikání není vyžadována. Základní kapi-
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tál následně činí minimálně 1 mil. BHD. Jedná se tak o 63 mil. Kč, při uvažování kurzu 

63 Kč/BHD, který bude použit i v dalším textu.  

Tento typ společnosti je tedy dle mého názoru vhodný spíše pro banky, pojišťovny 

či ropné společnosti. 

 

 With Limited Liability Company (dále jen „W.L.L.“) 

W.L.L. je společností s ručením omezením. Jejíž vlastnící opět ručí za závazky pouze 

do výše drženého podílu. Společnost mohou založit a následně vlastnit minimálně 2 

společníci. Ve vedení společnosti dále musí být minimálně 2 ředitelé. Společnost dále 

nemůže vydávat veřejně obchodovatelné akcie, dluhopisy či opční listy. 

Obchodní operace na území Bahrajnu jsou povoleny a je požadována místní kance-

lář. Podnikání v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví není povoleno.  

Základní kapitál musí činit minimálně 20 tis. BHD, tedy 1,26 mil Kč. Výhodou té-

to formy podnikání je dále skutečnost, že není vyžadována účast místního subjektu.  

 

 Partnership Company (dále jen „PC“) 

Na rozdíl od dvou výše zmíněných právních forem podnikání je pro PC charakteristic-

ké, že společníci ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým majetkem. Spo-

lečnost mohou založit a následně vlastnit minimálně 2 společníci. Ve vedení společnosti 

dále musí být minimálně 2 ředitelé. Dále není vyžadována účast na podnikání místního 

subjektu.  

Obchodní operace na území Bahrajnu jsou povoleny a je požadována místní kance-

lář. Podnikání v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví není povoleno. Základní kapitál 

není s ohledem na neomezené ručení vyžadován. Společnost je tedy svým charakterem 

podobná české veřejné obchodní společnosti.  

 

 Simple Commandite (dále jen „SP“) 

Jedná se o právní formu podnikání, kdy jeden ze společníků ručí za závazky společnosti 

celým svým majetkem. Další společníci dále ručí pouze do výše jejich podílu na zá-

kladním kapitálu. Je zde tedy podobnost s českou komanditní společností.  
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Základní kapitál není zákonem vymezen. Je tedy na „komanditistech“ jaký vklad vloží. 

Povoleny jsou obchodní operace na území Bahrajnu, naopak podnikání v oblasti ban-

kovnictví a pojišťovnictví je zakázáno. Je požadována místní kancelář.  

Oproti výše uvedeným právním formám podnikám, je v případě SP požadavek, aby 

jedním z partnerů byl bahrajnský subjekt. Zpravidla se jedná o občana Bahrajnu, pří-

padně společnost, která je ve vlastnictví bahrajnských občanů. Tento partner potom mu-

sí držet nadpoloviční většinu podílu na kapitálu. Minimálně však 51 %.  

 

 Commandite by Shares (dálen jen „C.b.S.“) 

Svoji podstatou je C.b.S. velmi podobná výše zmíněné Simple Commandite. Jedná se 

opět o ekvivalent české komanditní společnosti. Základní rozdíl je v tom, že C.b.S. emi-

tuje akcie, které následně drží „komanditisté. V případě Simple Commandite, se akcie 

neemitovali a společníci, tak drželi pouze podíl na základním kapitálu. Z těchto důvodů 

je tedy určen minimální základní kapitál, který činí 20 tis. BHD, tedy 1,26 mil. Kč.  

Společnost mohou založit a následně vlastnit minimálně 4 partneři. Ve vedení ná-

sledně musí být minimálně 2 ředitelé. Opět je vyžadována místní kancelář. Místní ob-

chodní operace jsou povoleny, podnikání v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví je však 

zakázáno. Není vyžadovaná majetková účast místního subjektu. 

 

 Single Person Company 

Jak název napovídá, jedná se o společnost, kterou může založit a následně vlastnit pou-

ze jeden jediný subjekt. Ve vedení je potom dostačující jeden ředitel.  

Základní kapitál musí činit minimálně 50 tis. BHD, tedy 3,15 mil. Kč. Ručení je ome-

zené a to do výše vkladu.   

Opět je vyžadována místní kancelář. Místní obchodní operace jsou povoleny, podnikání 

v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví je však zakázáno. Není vyžadovaná majetková 

účast místního subjektu. 

 

Bahrajn dále umožňuje podnikání na území státu pomocí tzv. Foreign Branch Company. 

Jedná se o formu pobočky zahraniční společnosti.  
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Podniky, které chtějí zřídit holding podle bahrajnské legislativy, musí splnit několik 

kritérií. V prvé řadě si musí zvolit jednu z výše popsaných právních forem podnikání. 

V dceřiných společnostech dále musí držet minimální podíl 50 %.  

Bahrajn dále umožňuje podnikání i pomocí formy nazvané Individual Estabi-

lishment. Tato právní forma podnikání je velmi podobná české osobě samostatně výdě-

lečně činné. Podnikatel totiž ručí celý svým majetkem, neskládá základní kapitál. Takto 

může podnikat pouze osoba starší 18 let. Nicméně tuto právní formu podnikání mohou 

zvolit jen občané Bahrajnu, případně občané některého ze státu Rady pro spolupráci 

arabských států v Zálivu neboli Gulf Cooperation Council (dále jen „GCC“).  Jedná se 

tak o státy jako Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábie a Spojené arabské emi-

ráty.
41

  

2.2 Katar 

Katar, který je oficiálním názvem Státem Katar, je absolutní monarchií. Stejně jako Ba-

hrajn i Katar získal v roce 1971 nezávislost na Velké Británii. Úředním jazykem je 

arabština. Bez problému se dá v zemi hovořit i anglickým jazykem. Měnou je katarský 

rijál (dále jen „QAR“). 

Příjmy Kataru pochází především z těžby ropy a zemního plynu, v minulých letech 

stát též investoval do řady projektů v oblasti energetiky. Současně však probíhají inves-

tice i mimo oblast energetiky a těžby nerostných surovin. Podporován je hlavně cestov-

ní ruch a sportovní akce. Do budoucna se počítá například se závodem Formule 1 

v ulicích hlavního města Dohá.
42

 

 

Daně 

Daň z příjmu právnických osob činí 10 %. Příjmy domácích subjektů jsou však osvobo-

zeny od zdanění. To samé platí pro subjekty GCC, kterým plynou příjmy z Kataru. Pro 
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ropné a plynárenské společnosti činí sazba daně z příjmu 35 %. Za rezidenta se následně 

považuje subjekt, který byl založen podle katarského práva, má sídlo nebo jeho efektiv-

ní vedení je v Kataru. Katar má následně právo zdanit především příjmy z plynoucí 

z této země.  

Výjimku dále tvoří podniky, ve vlastnictví zahraničních subjektů, které působí 

v Katarském vědeckém a technologickém parku. Cílem Katarské vlády je totiž podpora 

vědy a výzkumu a rozvoj znalostní ekonomiky. Podniky působící v tomto parku tak 

mají tzv. daňové prázdniny. Příjmy těchto společností jsou osvobozeny i v případě, že 

licence zde vzniklé jsou dále použity pro komerční účely.  

Podniky dále musí platit 10 % z vyplácené mzdy na povinné sociální pojištění. To-

to pojištění se však platí pouze v případě, že zaměstnanec je občanem Kataru.  

Za zdaňovací období se následně považuje kalendářní rok. Společnosti si však mo-

hou zvolit období odlišené. Musí však mít v souhrnu 12 měsíců. Výjimku tvoří první 

rok, kdy lze zvolit zdaňovací období s minimální délkou 6 měsíců a maximální délkou 

18 měsíců. Do čtyř měsíců od skončení zdaňovacího období potom musí právnická oso-

ba podat daňové přiznání a uhradit daň, pokud byla vyměřena.  

Co se týče srážkových daní, tak ty nejsou uplatňovány pouze pro dividendy. Úroky 

jsou následně zdaňovány 7% srážkovou daní. Licenční poplatky pouze 5% srážkovou 

daní. Dále není stanovená daň z nemovitosti 

Příjmy fyzických osob nejsou zdaňovány v případě, že tyto příjmy plynou ze závis-

lé činnosti. Výjimku tvoří příjmy plynoucí z tantiém. Ty jsou zdaněny 7 % srážkou u 

zdroje. Pokud plynou fyzické osobě příjmy z podnikání, tak se postupuje podle pravidel 

zdanění právnických osob. Pokud však fyzické osobě vzniknou příjmy z podnikání a 

jedná se o osobu s katarským občanstvím nebo o občana GCC, jsou tyto příjmy osvobo-

zeny. Občané Kataru následně v případě výkonu závislé činnosti musí odvádět 5 % ze 

své mzdy na účely povinného sociálního zabezpečení. 

Za rezidenta se následně považuje osoba, která má v Kataru trvalé bydliště, pobývá 

zde 183 a více dnů a to jak dohromady nebo oddělené během jednoho 12 měsíčního 

období. Případně zde má tzv. středisko životních zájmů. Jedná se zpravidla o hospodář-

ské či sociální zájmy.  
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V současné době nemá Katar zavedenu daň z přidané hodnoty. Podobně jako v případě 

Bahrajnu se však do budoucna uvažuje o jejím možném zavedení. 

Katar má uzavřeno zhruba 40 mezinárodních daňových dohod. S Českou republikou v 

současnosti nemá Katar uzavřenu SZDZ ani TIEA.
43

  

 

Podnikání 

V Kataru mají právo podnikat a vlastnit podíly v právnických osobách i osoby bez ka-

tarského občanství. Případně subjekty, jejichž sídlo je mimo Katar. V některých přípa-

dech je však požadována majetková účast katarského subjektu. Tedy fyzické osoby 

s katarským občanstvím, případně právnické osoby, která je ve vlastnictví katarských 

občanů. Takovýto podíl na základním kapitálu musí následně činit minimálně 51 %. Ve 

výjimečných případech však může katarské Ministerstvo ekonomiky a obchodu povolit, 

aby byl požadovaný podíl lokálního subjektu menší.  

Pro účely podnikání se dále předpokládá zřízení místní kanceláře. V následujícím 

textu tedy budou popsány konkrétní formy podnikání v Kataru. 

 

 General Partnership Company (dále jen „G.P.C.“) 

Jedná se o ekvivalent české veřejné obchodní společnosti. Tuto formu podnikání zaklá-

dají a následně vlastní minimálně dvě fyzické osoby. Tyto osoby následně ručí za veš-

keré závazky podniku celým svým majetkem. Není tudíž vyžadován základní kapitál. 

 

 Simple Partnership Company (dále jen „S.P.C.“) 

Tato právní forma podnikání vychází ze stejného principu jako výše zmíněná G.P.C. 

Společnost zakládají a následně vlastní dvě fyzické osoby. Tyto osoby následně ručí za 

veškeré závazky podniku celým svým majetkem. Není tudíž vyžadován základní kapi-

tál.  

Nicméně v případě S.P.C. existuje ještě druhá skupina společníků. Jedná se o tzv. 

tiché společníky. Ti investují svůj kapitál do podniku. Neručí však za závazky podniku.  
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 Sole Proprietorship Company 

Jedná se o právní formu podnikání, pro jejíž založení a fungování postačuje jeden jedi-

ný subjekt. Tím potom může být jak fyzická tak i právnická osoba. Na vedení podniku 

se potom mohou podílet jak sami vlastníci, tak i najatý ředitel.  

Základní kapitál musí činit minimálně 200 tis. QAR. Kurz je 6 Kč/QAR, který bude 

použit i v dalším textu. Jedná se tak o minimální základní kapitál ve výši 1,2 mil. Kč.  

 

 Public Shareholding Company 

Jedná se o akciovou společnost, jejíž akcie mohou být veřejně obchodovatelné. Základ-

ní kapitál tudíž činí minimálně 10 mil QAR, tedy 60 mil. Kč. Jmenovitá hodnota akcie 

by následně neměla být nižší než 10 QAR, tedy 60 Kč. Společnost může založit mini-

málně 5 akcionářů. 

Jméno společnosti potom musí vždy obsahovat dodatek „Qatari Public Share hol-

ding Company“.  

 

 Private Shareholding Company 

Stejně jako v případě výše uvedené Public Shareholding Company se jedná o akciovou 

společnost. Nicméně v tomto případě nejsou akcie veřejně obchodovatelné. Základní 

kapitál následně musí činit minimálně 2 mil. QAR, tedy 12 mil. Kč. Společnost může 

založit minimálně 5 akcionářů. 

 

 

 Limited Liability Company (dále jen „LLC“) 

LLC představuje typickou společnost s ručením omezeným. Jedná se o jednu 

z nejpoužívanějších právních forem podnikání v Kataru. Společnost mohou založit mi-

nimálně 2 subjekty, maximálně však 50. Základní kapitál musí činit minimálně 200 tis. 

QAR, tedy 1,2 mil. Kč 

U LLC je požadavek na majetkovou účast katarského subjektu. Podíl by následně 

měl činit minimálně 51 %. V souvislosti s touto právní formou podnikání je však velmi 

často udělována výjimka. Zahraniční subjektu tak mohou vlastnit až 100% podíl v LLC 
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bez přítomnosti katarského subjektu. Tato výjimka je však obvykle udělována takovým 

podnikům, které působí například v odvětví IT, zemědělství, průmyslu, vzdělání či 

zdravotnictví. 

 

Kromě výše uvedených právních forem podnikání je následně možné v Kataru zřídit 

zahraniční pobočku či kancelář. V některých případech je nutné partnerství katarského 

subjektu.
44

  

 

2.3 Kuvajt 

Kuvajt, který je oficiálním názvem Státem Kuvajt, je konstituční monarchií. V roce 

1961 získal nezávislost na Velké Británii. Měnou Kuvajtu je kuvajtský dinár, (dále jen 

„KWD“). 

Úředním jazykem je arabština, druhým nejpoužívanějším jazykem v zemi je však 

angličtina.  

Kuvajt je malou otevřenou ekonomikou, která je silně závislá na ropě. Až 95 % 

HDP je tvořeno exportem ropy. V současné době je problémem Kuvajtu především sla-

bá diverzifikace a velmi malé zahraniční investice. Příjezdový cestovní ruch má na HDP 

také jen zanedbatelný podíl.
45

 

 

Daně 

Daň z příjmu právnických osob je stanovena sazbou 15 %. Od daně z příjmu právnic-

kých osob jsou následně osvobozeny společnosti ve vlastnictví kuvajtských občanů. 

Případně společnosti ve vlastnictví občanů států GCC. Osvobození od daně z příjmů 

dosahovaných na území Kuvajtu se týká i příjmů společnosti registrovaných na území 
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některého ze státu GCC. Opět však musí být splněna podmínka vlastnění občanem Ku-

vajtu nebo občanem GCC. Není však stanovena podmínka 100% vlastnictví pro osvo-

bození od daně. V případě, že společnost vlastní jak občané Kuvajtu nebo GCC i obča-

né třetích zemí. Je osvobozen takový příjem, který připadá na podíl občanů Kuvajtu 

nebo GCC.  

Kuvajt dále po právnických osobách požaduje, aby si z každé realizované dodávky 

zboží či poskytnutí služby dodavatelem. Vytvořili rezervu ve výši 5 % z ceny této do-

dávky či poskytnutí služby. Tuto rezervu následně musí podnik držet tak dlouho, dokud 

dodavatel neuhradí veškeré své daňové závazky vůči státu. Jedná se tedy o jakousi for-

mu ručení v případě nesplnění povinností dodavatele.  

Právnické osoby dále odvádí 11,5 % z mezd zaměstnanců, kteří jsou kuvajtskými 

občany a to na účely sociální pojištění.  

Kuvajtské akciové společnosti, následně musí uhradit 1 % z převodu zisku na sta-

tutární fondy. Tato daň je potom určena Kuvajtské nadaci pro rozvoj vědy a podporu 

vědeckého pokroku. Dále musí akciové společnosti uhradit 1 % ze zisku ročně na Za-

kát
46

 či na podporu státního rozpočtu. Akciové společnosti si následně mohou vybrat, 

zda jejich 1 % bude vyplaceno státu, nebo pro potřeby Zakátu.  

Kuvajtské akciové společnosti, jejíž akcie jsou obchodovány na Kuvajtské burze cen-

ných papírů, též musí uhradit daň ve výši 2,5 % ze zisku ročně. Tento příjem státního 

rozpočtu je následně určen na podporu v nezaměstnanosti.  

Za zdaňovací období se u právnických osob považuje kalendářní rok. Nicméně po-

kud mateřská společnost používá jiné období než kalendářní rok, je možné udělení vý-

jimky. Do 3 a půl měsíců od skončení zdaňovacího období je nutné podat daňové při-

znání.  Zahraniční subjekty si mohou tuto lhůtu prodloužit až o 60 dní. Nicméně je nut-

né podat žádost a to nejpozději do 15tého dne druhého měsíce před skončením původní 

lhůty. Daň je následně splatná jednorázově nebo ve čtyřech splátkách. Poslední splátka 

však musí být splacena nejpozději ve 12tém měsíci v období následujícím po zdaňova-

cím období za které je daň placena. 
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 Forma náboženské daně, určená na podporu chudých, potřebných apod.  
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Dividendy nejsou zdaňovány. Výjimku následně tvoří dividendy vyplácené investičními 

fondy a správci zahraničních společností. Takovéto dividendy jsou zdaňovány srážko-

vou daní u zdroje ve výši 15 %. Úroky a licenční poplatky se nezdaňují. 

Příjmy fyzických osob nejsou zdaňovány, pokud se jedná o příjmy ze závislé činnosti. 

K příjmům fyzických z podnikání je přistupováno jako k příjmům právnických osob. 

Zaměstnanci s kuvajtským občanstvím následně musí platit 8 % ze své mzdy na sociální 

pojištění.  

Daň z přidané hodnoty není v současnosti v Kuvajtu zavedena. Podobně jako 

v případě výše analyzovaných státu se do budoucna uvažuje o jejím zavedení.
47

 

Kuvajt má uzavřeno více jak 40 mezinárodních daňových dohod. Kuvajt má taktéž 

uzavřenu s Českou republikou SZDZ. Ve smlouvě je sjednána i tzv. doložka nejvyšších 

výhod. A to konkrétně ve článku č. 27 odst. 3. Je zde uvedeno, že pokud jakýkoliv stát 

GCC bude mít ať už formou smlouvy či protokolu sjednány výhodnější podmínky. Bu-

dou se tyto výhodnější podmínky vztahovat i na Kuvajt.
48

 

 

Podnikání 

V Kuvajtu mají právo podnikat a vlastnit podíly v právnických osobách i osoby bez 

kuvajtského občanství. Případně subjekty, jejichž sídlo je mimo Kuvajt. V některých 

případech je však požadována majetková účast kuvajtského subjektu. Tedy fyzické oso-

by s kuvajtským občanstvím, případně právnické osoby, která je ve vlastnictví kuvajt-

ských občanů. Takovýto podíl na základním kapitálu musí následně činit minimálně 51 

%. 

V následujícím textu tedy budou popsány konkrétní formy podnikání v Kataru. 

 

 Limited Liability Company 
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Jedná se o společnost s ručením omezeným, která je jednou z nejčastějších forem pod-

nikání v Kuvajtu. Tuto formu využívají hlavně zahraniční investoři.  

Základní kapitál je vyžadován v minimální výši 7500 KWD, pokud budeme uvažovat 

kurz 80 Kč/KWD, který bude použit i níže. Jedná se o 600 tis. Kč. 

LLC mohou založit minimálně dva subjekty, maximálně však 30. Je požadována majet-

ková účast kuvajtského subjektu. Ten následně musí držet minimálně 51% podíl v LLC. 

Kuvajtský úřad pro zahraniční investice však může povolit, aby držba podílů zahranič-

ních subjektů byla až 100 %.  

Společníci následně ručí za závazky společnosti pouze svým vloženým kapitálem. 

Ve vedení společnosti je postačující jeden ředitel.  

 

 Closed Joint Stock Company 

Jedná se o akciovou společnost, bez veřejného úpisu akcií. To znamená, že její akcie 

nemohou být obchodovány na Kuvajtské burze cenných papírů. Společnost může zalo-

žit minimálně 5 akcionářů. 

Základní kapitál musí činit minimálně 30 tis. KWD, to znamená 2,4 mil. Kč. No-

minální hodnota akcií následně musí činit minimálně 1 KWD, tedy 80 Kč. Podobně 

jako v případě výše zmíněné LLC je nutná majetková účast kuvajtského subjektu. Opět 

je však možné, aby Kuvajtský úřad pro zahraniční investice udělil výjimku. 

Zajímavostí je, že ředitelé společnosti musí držet minimálně 1% podíl na základním 

kapitálu. Closed Joint Stock Company není oprávněna k výkonu bankovnictví a pojiš-

ťovnictví.  

 

 Joint Stock Company 

Jedná se o akciovou společnost s veřejným úpisem akcií. Akcie se tedy následně mohou 

obchodovat na Kuvajtské burze cenných papírů. Pro Joint Stock Company platí téměř 

stejné podmínky jako pro výše zmíněnou Closed Joint Stock Company. Zásadní rozdíl 

je potom v základním kapitálu. Ten musí činit minimálně 100 tis. KWD. Jedná se tak o 

základní kapitál v minimální výši 8 mil. Kč.  
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Podobně jako v případě výše analyzovaných státu je možné na území Kuvajtu založit 

pobočku či kancelář bez nutnosti zakládání právnické osoby.
49

  

2.4 Omán 

Omán oficiálním názvem Sultanát Omán, je absolutní monarchií. Úředním jazykem je 

arabština, v zemi je též velmi hojně využívaná angličtina. Měnou Ománu je ománský 

rijál (dále jen „OMR“). 

Hlavní podíl na ekonomice má těžba ropy a cestovní ruch. V posledních letech do-

chází na popud Sultána k podpoře malého a středního podnikání. Dále dochází 

k podpoře start-up projektů a vzdělávání v oblasti podnikání a ekonomiky. Tyto pod-

půrné a rozvojové programy jsou financovány především vládními institucemi a skupi-

nami oligarchů.
50

  

 

Daně 

Daň z příjmu právnických osob činí 12 %. Nicméně tato daň se týká pouze příjmů nad 

30 tis OMR. Jedná se o příjem ve výši 1,8 mil Kč, při uvažovaní kurzu 60 Kč/OMR, 

který bude použit i dále. Příjmy, které jsou nižší jak 30 tis. OMR nebudou zdaněny. 

Příjmy z prodeje ropy jsou následně zdaněny sazbou 55 %. 

Podnikatelským subjektům potom může být uděleno osvobození od veškerých daní 

na území Ománu v délce 5 let. Výjimka může být udělena podnikům působícím 

v oblasti průmyslu, těžby, zemědělství, cestovním ruchu nebo například podnikům, kte-

ré se zabývají exportem.  

Právnické osoby dále musí hradit ze mzdy zaměstnanců 9,5 % na sociální pojiště-

ní. Toto pojištění kryje především náklady spojené s výplatou starobního důchodu. Dále 

musí zaměstnavatelé hradit 1 % ze mzdy zaměstnanců. Tato platba je určena především 
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na úhradu zdravotní péče. To se však týká pouze zaměstnanců v soukromém sektoru ve 

věku 15 - 59 let. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V prvním roce podnikání je povoleno ob-

dobí o délce až 18 měsíců. Do tří měsíců od skončení zdaňovacího období jsou právnic-

ké osoby povinny podat prozatímní daňové přiznání. Pokud je daň vyměřena, tak jsou 

povinny ji tyto subjekty uhradit. Do 6 měsíců od konce zdaňovacího období jsou ná-

sledně právnické osoby povinny podat auditovanou účetní závěrku. Pokud v souvislosti 

s prozatímním daňovým přiznáním vznikl nedoplatek. Tak je nutné jej doplatit.  

Co se týče dividend, úroků a licenčních poplatků, tak ty nejsou zdaňovány. Výjim-

ku tvoří licenční poplatky hrazené zahraničním subjektům. Ty jsou zdaňovány sazbou 

10 % u zdroje.  

Příjmy fyzických osob ze závislé činnosti nejsou zdaňovány. Zaměstnanci se však 

podílí na platbě sociálního pojištění. To se však týká pouze zaměstnanců v soukromém 

sektoru ve věku 15 - 59 let. Sazba sociálního pojištění následně činí 6,5 % ze mzdy.  

Omán nemá zavedenou daň z přidané hodnoty. 

V současnosti má Omán sjednáno kolem 24 mezinárodních daňových dohod. Česká 

republika však nemá s Ománem sjednanou SZDZ či TIEA.
51

 

 

Podnikání 

V Ománu mají právo podnikat a vlastnit podíly v právnických osobách i osoby bez 

ománského občanství. Případně subjekty, jejichž sídlo je mimo Omán. V některých pří-

padech je však požadována majetková účast ománského subjektu. Tedy fyzické osoby 

s ománským občanstvím, případně právnické osoby, která je ve vlastnictví ománských 

občanů. Takovýto podíl na základním kapitálu musí následně činit minimálně 30 %. 

Příslušné ministerstvo však může udělit výjimku, která povoluje až 100% vlastnictví 

podniku zahraničním subjektem. Pro udělení výjimky je však rozhodující odvětví pod-

nikání a přínos pro ekonomiku. Posuzuje se také, zda budou vytvořena nová pracovní 

místa. Typicky se tak jedná o odvětví cestovního ruchu a provozování ubytovacího zaří-
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zení. Výjimku následně je možné udělit i v případě, že je při založení vložen vyšší zá-

kladní kapitál, než je požadován. 

V následujícím textu budou zmíněny právní formy podnikání v Ománu. 

 

 Public Joint Stock Company 

Jedná se o akciovou společnost s veřejným úpisem akcií. Akcie této společnosti tedy 

mohou být obchodovány na burze cenných papírů v Ománu. Základní kapitál musí činit 

minimálně 2 mil. OMR, tedy 120 mil. Kč.  

Minimálně 40 % akcií společnosti musí být následně zalistováno na burze 

k veřejnému obchodování. Nicméně zakladatelé společnosti musí vlastnit minimálně 30 

% všech akcií.  

 

 Closed Joint Stock Company 

Opět se jedná o akciovou společnost. Oproti výše zmíněné Public Joint Stock Company, 

však akcie této společnosti nemohou být obchodovány na burze. Jedná se tedy o akcio-

vou společnost bez veřejného úpisu akcií.  

Základní kapitál musí následně činit minimálně 500 tis. OMR, tedy 30 mil. Kč. 

Minimální počet akcionářů musí činit 3.  

 

 Limited Liability Company 

LLC je společností s ručením omezením. Založit tuto společnost mohou minimálně dva 

zakladatelé, maximálně však 40. Základní kapitál musí činit minimálně 20 tis. OMR, 

tedy 1,2 mil. Kč. Nicméně při takto nízkém kapitálu je nutná majetková účast lokálního 

subjektu nebo subjektu GCC. Při složení základního kapitálu vyššího jak 150 tis. OMR, 

tedy 9 mil. Kč. Je možné, aby tato společnost byla plně ve vlastnictví zahraničních sub-

jektů. 

 

 General Partnership 

Jedná se o formu podnikání velmi podobnou české veřejné obchodní společnosti. Spo-

lečníci na rozdíl například od výše zmíněné LLC ručí celým svým majetkem. Není tudíž 
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vyžadován základní kapitál. Tuto společnost potom mohou jak fyzické, tak i právnické 

osoby. Jejich minimální počet musí být 2.  

 

 Limited Partnership 

Jedná se o právní formu podnikání, která je kompromisem mezi výše zmíněnou LLC a 

General Partnership. Jeden ze společníků ručí celým svým majetkem a druhý pouze do 

výše svého vkladu. Limited Partnership je tedy svoji podstatou velmi podobna české 

komanditní společnosti.  

Tuto společnost mohou založit minimálně dva společnicí. Základní kapitál není dí-

ky neomezenému ručení jednoho z partnerů vyžadován.  

 

Kromě výše zmíněných forem podnikání, je možné na území Ománu podnikat formou 

Sole Proprietorship. Jedná se o ekvivalent české osoby samostatně výdělečné činné. 

Podnikatelé následně ručí za závazky celým svým majetkem. Touto formou však mo-

hou pouze občané Ománu nebo GCC.  

Zahraniční subjekty si dále mohou na území Ománu zřídit svoji pobočku nebo 

kancelář.
52

  

 

2.5 Saúdská Arábie  

Saúdská Arábie oficiálním názvem Saúdskoarabské království je absolutní monarchií. 

Jejím úředním jazykem je arabština. Měnou je saúdský rijál (dále jen „SAR“). 

Hlavní příjmy této země pochází z těžby a exportu ropy. Největší ropné společnosti 

jsou především ve vlastnictví státu. V posledních letech je snaha vlády o diverzifikaci 

ekonomiky. K rozvoji tak dochází v oblasti telekomunikací či petrochemickém průmys-

lu. Vláda se zároveň snaží o vytvoření příznivého prostředí pro zahraniční investory.
53
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Daně 

Daň z příjmu právnických osob je v Saúdské Arábii rozdělena na dvě sazby. První sazba 

činí 20 %. Tato sazba se týká zdaňování společností, které jsou ve vlastnictví zahranič-

ních subjektů. Druhá sazba činí 2,5 % a je označovaná jako Zakát, tedy náboženská daň, 

viz podkapitola 4.3 Kuvajt. Tato daň se však týká pouze příjmů společností ve vlastnic-

tví saúdských subjektů. V případě, že je společnost vlastněna jak zahraničními, tak i 

místními subjekty. Bude daň vypočtena dle vlastnického poměru. Pokud tedy činí za-

hraniční podíl 60 % a 40 % je ve vlastnictví saúdských subjektů. Bude 60 % příjmů 

zdaněno sazbou 20 %. Zbylých 40 % příjmů sazbou 2,5 %.  

Příjmy podniků, které se zabývají těžbou zemního plynu, se následně zdaňují sazbou 30 

%. Příjmy podniků, které se zabývají výrobou olejů a uhlovodíků se zdaňují sazbou 85 

%.  

V případě, že činnost podniků bude souviset s investicí do zaostalých oblastí 

v Saúdské Arábii, kterými jsou například Hail nebo Jizan. Vláda takovýmto investorům 

poskytne daňové prázdniny po dobu 10 let. Osvobození se bude týkat i povinných od-

vodů za saúdské zaměstnance.  

Právnické osoby, které zaměstnávají saúdské zaměstnance, musí dále hradit 9 % ze 

mzdy na účely sociálního pojištění. Dále musí zaměstnavatel hradit 2 % ze mzdy na 

účely úrazového pojištění. Toto pojištění bude hrazeno jak v případě saúdských zaměst-

nanců, tak i v případě zahraničních zaměstnanců.  

Zdaňovacím obdobím je fiskální rok státu. Nicméně v Saúdské Arábii je používán 

kalendář islámsky. Z těchto důvodu mohou subjekty zažádat o používání zdaňovacího 

období, které vychází z kalendáře gregoriánského. Mezi kalendáři je rozdíl především 

v používaném letopočtu a samotném začátku roku. Dále se liší v počtu dní v jednotli-

vých měsících. Tato odchylka činí 1-2 dny. Daňové přiznání musí být následně podáno 

do 120 dní od skončení zdaňovacího období. Společnosti, jejichž příjem přesahuje jeden 

1 mil. SAR, tedy 6 mil, při kurzu 6 Kč/SAR, který bude použit i níže. Musí svoji účetní 

závěrku nechat ověřit auditorem.  

Kapitálové příjmy plynoucí z převodu podílu ve společnostech na území Saúdské 

Arábie se zdaňují sazbou 20 %. Dividendy a úroky se zdaňují u zdroje sazbou 5 %. To 
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však pouze v případě, že jsou vypláceny nerezidentům. Pro licenční úroky platí stejná 

podmínka, sazba je následně stanovena na 15 %.  

Příjmy fyzických osob ze závislé činnosti nejsou v Saúdské Arábii zdaňovány. Po-

kud fyzická osoba vykonává podnikatelskou činnost. Jsou její příjmy zdaňovaný podle 

pravidel pro zdaňování příjmů právnických osob. Fyzické osoby se dále podílí na platbě 

sociálního pojištění. To činí 9 % ze mzdy a týká pouze občanů Saúdské Arábie.  

Daň z přidané hodnoty není v současné době zavedena. 

Saúdská Arábie má v současnosti uzavřeno kolem 33 mezinárodních daňových dohod. 

S Českou republikou má Saúdská Arábie uzavřenu SZDZ.
54

 

 

Podnikání 

Podnikání v zemi je povoleno i zahraničním subjektům. Oproti minulým rokům, tak 

došlo k zásadnímu pokroku. V minulosti totiž bylo striktně požadováno, aby jeden ze 

společníků společnosti byl saúdský subjekt a jeho podíl byl minimálně 51 %. 

V současnosti se povoluje až 100% vlastnictví v rezidentní společnosti zahraničním 

subjektem. V současnosti se navíc Saúdská Arábie snaží o přilákání co nejvíce zahra-

ničních investorů. Nicméně jak uvádí magazín The Economist, i přes podporu zahranič-

ních investic bude udělení licence pro podnikání v zemi striktnější. To může představo-

vat problém především pro menší a střední podniky.
55

  

V následujícím textu budou zmíněny konkrétní formy podnikání v Saúdské Arábii.  

 

 

 Limited Liability Company  

 

Jak již název napovídá, jedná se o společnost s ručením omezeným. Jedná se o nejčastě-

ji využívanou formu podnikání zahraniční subjektů. V současnosti totiž není v případě 

LLC vyžadována participace saúdského subjektu.  
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Základní kapitál je následně vyžadován v minimální výši 300 tis. SAR, tedy 1,8 mil. 

Kč. Společnost mohou založit minimálně 2 společnicí, maximálně však 50. V případě, 

že existuje více jak 20 společníků, je nutné vytvořit dozorčí radu.  

 

 Limited Partnership 

Jedná se o společnost podobnou české komanditní společnosti. Jeden ze společníků mu-

sí ručit za závazky společnosti celým svým majetkem. Druhý ze společníků následně 

ručí za závazky společnosti pouze do výše svého vkladu. Složení minimálního základ-

ního kapitálu není vyžadováno. Společnost mohou založit minimálně dva subjekty. Je-

jich ručení bude následně rozděleno na ručení omezené a neomezené. 

 

 General Partnership 

V případě General Partnership můžeme vidět podobnost v české veřejné obchodní spo-

lečnosti. Společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Složení mini-

málního základního kapitálu není tudíž vyžadováno. Společnost následně může založit i 

jeden subjekt. 

 

 Joint Stock Corporation 

Joint Stock Corporation představuje formu akciové společnosti. Následně je možné za-

ložit Private či Public Joint Stock Corporation. V případě Private Joint Stock Corporati-

on se jedná o akciovou společnost bez veřejného úpisu akcií. Minimální základní kapitál 

musí následně činit 2 mil. SAR, tedy 12 mil. Kč. 

Public Joint Stock Corporation následně představuje akciovou společnost 

s veřejným úpisem akcií. Akcie této společnosti mohou následně být obchodovaný na 

burze cenných papírů. Základní kapitál musí být následně složen v minimální výši 10 

mil. SAR, tedy 60 mil. Kč.  

 

Opět existuje možnost, aby si v Saúdské Arábii mohli zahraniční subjekty zřídit svoji 

pobočku či kancelář.
56
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2.6 Spojené arabské emiráty  

Spojené arabské emiráty jsou federací (dále jen „SAE“), která se skládá ze sedmi emirá-

tů. Všechny emiráty jsou následně absolutistickou monarchií. Výjimku tvoří emirát Abú 

Dhabí, který je monarchií konstituční. SAE vznikli v roce 1971 vyhlášením nezavilosti 

na Velké Británií. Emiráty Bahrajn a Katar se k SAE v 70. letech nepřipojili a vytvořili 

samostatný stát. Úředním jazykem je arabština, velmi hojně je v zemi využívána též 

angličtina. Měnou je dirham Spojených arabských emirátů (dále jen „AED“).  

Za svůj rozvoj vděčí SAE především bohatým nalezištím ropy. Těžba a export ro-

py v minulosti tvořili téměř veškeré příjmy této federace. V současnosti se však SAE 

snaží o diverzifikaci a snížení závislosti na ropě. Již nyní mají emiráty Dubaj a Abú 

Dhabí vyšší příjmy například z cestovního ruchu než z ropy. Dubaj je též velmi vý-

znamným finančním centrem na Blízkém východě.  

SAE se též snaží o zatraktivnění podnikatelského prostředí pro zahraniční investo-

ry. V jednotlivých emirátech tak vznikají tzv. zóny volného obchodu. V těch je možné 

využít daňových výhod rezidentů a zároveň není nutné mít lokálního společníka. Zalo-

žení společnosti na území SAE dále těmto investorům umožňuje snadnější přístup na 

trhy v zemích GCC.
57

  

 

Daně 

Daň z příjmu právnických osob se týká pouze příjmů ropných či petrochemických spo-

lečností. Jednotlivé emiráty si následně mohou výši sazeb stanovit individuálně. Napří-

klad emirát Dubaj následně uplatňuje sazbu 50 %. Emirát Abú Dhabí má sazbu z těchto 

příjmů stanovenou na úroveň 55 %. Zdanění příjmů se dále týká i příjmů poboček za-

hraničních bank. Tyto příjmy jsou následně zdaňovány sazbou 20 %. Ostatní příjmy 

jsou osvobozeny od daně. 
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Právnické osoby, které zaměstnávají zaměstnance, kteří jsou občany SAE, musí dále 

hradit za tyto zaměstnance povinné sociální pojištění. To následně činí 12,5 % 

z vyplácené mzdy.  

Co se týče zdaňování společností ve vlastnictví zahraničních subjektů, tak těm stát 

umožňuje využít daňových prázdnin po dobu 50 let s možností obnovy. Pokud budou 

působit v zóně volného obchodu. Tyto společnosti budou osvobozeny taktéž od cla za 

dovozené zboží do této zóny.  

Dále může být stanovena daň, která se vztahuje k příjmům hotelů, volnočasových stře-

disek a z pronájmů nemovitostí.  

Příjmy z dividend, úroků a licenčních poplatků jsou osvobozeny. Příjmy fyzických 

osob nejsou zdaňovány. Občané SAE, kteří vykonávají závislou činnost, však musí od-

vádět ze své mzdy 5 % pro účely povinného sociálního pojištění.  

Daň z přidané hodnoty není v současné době v SAE zavedena. Co se týče meziná-

rodní daňové spolupráce, tak SAE má v současnosti uzavřeno kolem 60 dohod. 

S Českou republikou mají Spojené arabské emiráty uzavřenu SZDZ.
58

 

 

Podnikání 

Pro založení právnické osoby v SAE je nutné, aby minimálně jeden ze společníků byl 

subjekt SAE. Tedy občan SAE nebo právnická osoba ve vlastnictví občanů SAE. Tento 

subjekt dále musí vlastnit minimálně 51% podíl.  

Jelikož tato skutečnost představuje značné omezení pro zahraniční investory, exis-

tují v rámci SAE tzv. Free Trade Zones (dále jen „FTZ“) neboli zóny volného obchodu. 

Tyto zóny se následně nachází ve všech sedmi emirátech. V rámci jednoho emirátu po-

tom může být i několik FTZ. Nejvíce se jich nachází v emirátech Dubaj a Abú Dhabí. 

Podmínky a poplatky za založení se následně mohou v jednotlivých zónách lišit. Pod-

statou FTZ je, že společnosti v nich založené, mohou působit pouze zde. Pokud by tedy 

takováto společnost chtěla působit i mimo FTZ je nutné založit novou právnickou osobu 

a mít lokálního společníka. Jednotlivé zóny se následně liší i svým zaměřením. Existují 
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FTZ, ve kterých působí pouze průmyslové podniky nebo naopak společnosti zabývající 

se vědou a výzkumem.  

Kromě společností v FTZ je dále možné založit i tzv. International Business Com-

pany (dále jen „IBC“). Ty však mohou být založeny pouze v některé z offshore ju-

risdikcí na území SAE. Jedná se především o emiráty Dubaj a Ras Al Khaimah. Nicmé-

ně IBC neslouží primárně k podnikání na území SAE. Podnikání těchto společností na 

území SAE je totiž zakázáno. Tento typ společnosti se používá především 

k mezinárodnímu obchodu mimo SAE, mezinárodní daňové optimalizaci, ochraně aktiv 

a využití anonymity.
59

 

V následujícím textu budou zmíněny konkrétní formy podnikání ve Spojených 

arabských emirátech. 

 

 General Partnership 

Tuto právní formu mohou založit minimálně dva společníci. Ti však musí mít občanství 

SAE. Jedná se o společnost, kde společníci ručí celým svým majetkem za závazky spo-

lečnosti. Složení minimálního základního kapitálů není vyžadováno.  

 

 Limited Partnership 

Jedná se o společnost, kdy jeden ze společníků ručí celým svým majetkem za závazky 

společnosti. Druhý ze společníků následně pouze do výše svého vkladu. Opět se před-

pokládá majetková účast občana SAE. Minimální počet společníku je tedy dva. Mini-

mální základní kapitál není vyžadován.  

 

 Private Joint Stock Company 

Private Joint Stock Company je akciovou společností bez veřejného úpisu akcií. Akcie 

této společnosti tedy nemohou být veřejně obchodovány. Nicméně podle legislativy 

SAE lze po splnění určitých podmínek změnit tuto akciovou společnost na akciovou 

společnost s veřejným úpisem akcií.  
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Pro založení je nutné minimálně třech subjektů. Základní kapitál musí následně činit 

minimálně 2 mil. AED, tedy 12 mil. Kč, při kurzu 6 Kč/AED, který bude použit i níže.  

 

 Public Joint Stock Company 

Na rozdíl od výše uvedené Private Joint Stock Company se jedná o akciovou společnost 

s veřejným úpisem akcií. Akcie této společnost tedy mohou být obchodovány na burze 

cenných papírů. Pro založení je nutné 10 subjektů. Minimální základní kapitál následně 

musí činit 10 mil. AED, tedy 60 mil. Kč.  

 

 Limited Liability Company 

LLC představuje společnost s ručením omezením. Pro založení je požadováno minimál-

ně dvou společníků, maximálně však 50. V minulosti byl požadován minimální základní 

kapitál ve výši 150 tis. AED, tedy 900 tis. Kč pro všechny emiráty mimo Dubaje. Pro 

založení LLC v emirátu Dubaj následně bylo zapotřebí složit minimální základní kapitál 

ve výši 300 tis. AED, tedy 1,8 mil. Kč. Od této praxe však SAE odstoupilo. Společnosti 

musí při založení složit takový základní kapitál, který odpovídá velikosti podniku a 

předpokládané činnosti podniku.  Odbor ekonomického rozvoje příslušného emirátu 

následně provede posouzení kapitálové přiměřenosti.
60

  

 

 Free Zone Establishment (dále jen „FZE“) 

Jedná se o formu podnikání určenou především pro zahraniční investory. Činnost pod-

niku však následně smí být realizována pouze v rámci FTZ. Tuto právní formu podni-

kání zakládá a následně vlastní pouze jeden subjekt. Základní kapitál je požadován 

v minimální výši 150 tis. AED, tedy 900 tis. Kč. Společník následně ručí za závazky 

společnosti pouze do výše svého vkladu.  

 

 Free Zone Company (dále jen „FZC“) 

Svoji podstatou se jedná o stejnou společnost jako výše zmíněná FZE. Zásadní rozdíl je 

v tom, že Free Zone Company je určena pro 2 -5 společníků. Požadavek na základní 
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kapitál je stejný. Minimální hodnota akcie následně musí činit minimálně 1 tis. AED, 

tedy 6 tis. Kč 

Pro obě Free Zone společnosti následně platí, že musí mít minimálně 2 ředitele a 

jednoho tajemníka. Zde je kladen požadavek, aby alespoň jeden z ředitelů byl reziden-

tem SAE. Nemusí se tedy nutně jednat o občana SAE. Činnost ředitele a tajemníka mů-

že být následně vykonávána jednou osobou.  

 

 International Business Company 

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o právnickou osobu registrovanou v některé 

z offshore jurisdikcí v SAE. IBC nesmí vykonávat ekonomické aktivity na území SAE. 

Minimální základní kapitál je stanoven pouze v případě registrace IBC v emirátu Ras Al 

Khaimah. Je požadován základní kapitál ve výši 10 tis. AED, tedy 60 tis. Kč. Pro zalo-

žení IBC v emirátu Dubaj není složení základního kapitálu požadováno. Pro založení 

společnosti je postačující jeden subjekt.
61

  

 

2.7 Shrnutí 

V následujícím textu budou zmíněny hlavní poznatky z provedené analýzy. 

Bahrajn je z pohledu daní velmi liberální zemí. Příjmy právnických a fyzických 

osob se nezdaňují. Výjimku potom tvoří příjmy ropných a plynárenských společností, 

které se zdaňují sazbou 46 %. Nicméně v zemi jsou zavedeny povinné odvody na soci-

ální zabezpečení. Toto pojištění hradí, jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci. V případě 

zaměstnanců, kteří jsou bahrajnskými občany, odvádí zaměstnavatel 12 % ze mzdy. 

Zaměstnanci následně 7 %. Ostatní státní příslušníci následně pouhé 1 %. Zaměstnava-

tel odvádí částku ve výši 3 %. Dividendy se následně nezdaňují.  

Právní formy podnikání v Bahrajnu jsou velmi podobné České republice. Jsou zde 

ekvivalenty akciové společnosti, společnosti s ručením omezením či veřejné obchodní 

společnosti. V případě společnosti s ručením omezením, tedy With Limited Liability 
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Company je však nutné složit minimální základní kapitál ve výši 1,26 mil. Kč. Tuto 

zemi je dle mého názoru vhodné využít například v případě mezinárodní daňové opti-

malizace, jelikož má Bahrajn uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Českou 

republikou. Bahrajn a jeho možnosti tedy budou využity v další části práce.  

Další analyzovanou zemí byl Katar. Zde už nejsou tak výhodné podmínky zdanění 

právnických osob jako v případě například Bahrajnu. Příjmy právnických osob jsou 

totiž zdanění sazbou 10 %. V případě například ropných společností jsou příjmy zdaně-

ny sazbou 35 %. Právnické osoby následně odvádí 10 % z mezd zaměstnanců pro účely 

sociálního pojištění. Zaměstnanci, kteří jsou občany Kataru, následně odvádí 5 %. Pří-

jmy fyzických osob ze závislé činnosti nejsou zdaňovány. Dividendy se taktéž nezdaňu-

jí. Jako nevýhodu v případě mezinárodního daňového plánování vidím skutečnost, že 

Česká republika nemá doposud uzavřenou s Katarem SZDZ. Pro účely této práce není 

tato země tedy vhodná. Co se týče právních forem podnikání, opět se jedná o téměř to-

tožné formy jako v případě Bahrajnu. Nevýhodou je, že například u společnosti 

s ručením omezením je požadována majetková účast katarského subjektu. Jehož podíl 

musí činit minimálně 51 %. Nicméně katarská vláda podporuje zahraniční investice, 

tudíž lze sjednat výjimku. Zahraniční subjekt potom muže vlastnit až 100% podíl 

v takové společnosti. Nevýhodou u LLC je opět poměrně vysoký minimální základní 

kapitál, který se pohybuje kolem 1,26 mil. Kč.  

Daňová soustava Kuvajtu, je dle mého názoru nejsložitější z analyzovaných států. 

Od daně z příjmu právnických osob jsou osvobozeny kuvajtské subjekty. Pro ostatní 

následně platí sazba 15 %. Akciové společnosti dále musí ze zisku odvádět další povin-

né platby. Sazby těchto odvodů však v součtu nepřesahují 4,5 %. Dividendy nejsou 

zdaňovány s výjimkou dividend, které vyplácí například investiční fondy. Opět jsou 

zavedeny platby povinného sociálního pojištění. Zaměstnavatelé hradí 11,5 % a za-

městnanci následně 8 %. Povinné sociální pojištění se však týká pouze kuvajtských za-

městnanců. Zdanění příjmů ze závislé činnosti je nulové. Pro podnikání v zemi je mož-

né opět využít formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením. Podobně jako 

v případě výše zmíněného Kataru je však nutná majetková účast kuvajtského subjektu. 

Je však možné sjednat výjimku. Například u LLC je následně požadován minimální 

základní kapitál ve výši 600 tis. Kč. Na druhou stranu výše daňových sazeb není pro 
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účely mezinárodního daňového plánování zcela ideální. Nicméně v budoucnu by se Ku-

vajt mohl pro tyto účely stát zajímavou jurisdikcí. V rámci SZDZ s Českou republikou, 

má totiž Kuvajt sjednánu tzv. doložku nejvyšších výhod. Tato doložka se následně 

vztahuje jak na nově uzavřené smlouvy, tak i protokoly států GCC.  

Dalším analyzovaným státem byl Omán. Příjmy právnických osob nepřesahující 

1,8 mil. Kč, jsou osvobozeny od daně. Příjmy nad tuto částku jsou zdaněny sazbou 12 

%. Příjmy ropných společností jsou následně zdaňovány sazbou 55 %. Omán dále nabí-

zí „daňové prázdniny“ až na dobu 5 let. Dividendy jsou osvobozeny od daně. Opět je 

zaveden systém povinného sociálního pojištění. To se však týká pouze ománských ob-

čanů pracujících v soukromém sektoru. Zaměstnavatelé odvádí 10,5 %, zaměstnanci 6,5 

%. Pro založení právnické osoby v Ománu je nutné mít lokálního společníka. Ten by 

následně měl vlastnit minimálně 30% podíl. Je však možné sjednat výjimku z této pod-

mínky. Nicméně v případě podnikání pomocí LLC a 100% vlastnictví zahraničních sub-

jektů je nutné složit minimální základní kapitál ve výši 9 mil. Kč. Nevýhodou pro půso-

bení v Ománu je i absence SZDZ s Českou republikou. Pro účely návrhové části práce 

se tedy nejedná o vhodnou zemi. 

Saúdská Arábie je následně zemí s nejvyššími sazbami pro rezidentní společnosti 

ve vlastnictví zahraničních subjektů. Příjmy, které skutečně vlastní zahraniční subjekty 

jsou následně zdaněny sazbou 20 %. Je však možné získat „daňové prázdniny“ až po 

dobu 10 let. Je zde však podmínka, že podnik svoji činností přispěje k rozvoji předem 

určených oblastí. Příjmy lokálních subjektů jsou osvobozeny. Nicméně musí odvádět 

2,5 % formou Zakátu. Dále dochází i ke zdanění dividend srážkovou daní 5 %. Zaměst-

navatelé musí odvádět povinné sociální pojištění ve výši 9 %. Stejná sazba dále platí i 

pro zaměstnance. Podobně jako některé výše zmíněné státy i Saúdská Arábie vyžaduje, 

aby jeden ze společníků nově vzniklé právnické osoby byl lokální subjekt. Opět je však 

možné sjednat výjimku. Minimální základní kapitál se například u LLC pohybuje kolem 

1,8 mil Kč. Česká republika má sjednánu se Saúdskou Arábií SZDZ. S ohledem na výši 

sazeb pro zahraniční vlastníky podílů v rezidentních společnostech se však domnívám, 

že pro účely návrhové části práce se nejedná o vhodný stát.  

Jako velmi zajímavé s ohledem na daně a možnosti podnikání naopak hodnotím 

Spojené arabské emiráty. Příjmy právnických a fyzických osob nejsou zdaňovány. To 
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stejné platí pro dividendy. V případě zaměstnávání občanů SAE je nutné odvádět po-

vinné sociální pojištění ve výši 12,5 % ze mzdy. Zaměstnanci dále odvádí 5 %. I když 

pro založení právnické osoby na území SAE je nutné, aby jeden ze společníků byl sub-

jekt SAE. Zahraničním subjektům je umožněno založit společnost a následně podnikat 

v tzv. zónách volného obchodu. Společnosti zde působící jsou následně osvobozeny od 

všech daní po dobu 50 let s možností prodloužení. Kromě toho je možné na území SAE 

zřídit i tzv. International Business Company v jedné z offshore jurisdikcí. Ty se násled-

ně nacházejí v emirátech Dubaj a Ras Al Khaimah. Pomocí IBC není sice možné ve 

Spojených arabských emirátech podnikat. Na druhou stranu lze díky této entitě využívat 

výhod nulového zdanění příjmů, což je vhodné při realizaci mezinárodního obchodu a 

obecně při mezinárodním daňovém plánování. Navíc se IBC vyznačuje anonymitou 

vlastníků. V kombinaci s SZDZ s Českou republikou jsou SAE vhodnou zemí pro účely 

návrhové části této práce.  

Tab. 1 Komparace zdanění ve vybraných zemích (zdroj: daňová legislativa, vlastní zpracování) 

 Bahrajn Katar Kuvajt Omán 
Saúdská 

Arábie 

Spojené 

arabské 

emiráty 

Daň z příjmu 

PO 
0 % 0 - 10 % 0 - 15 % 0 - 12 % 0 - 20 % 0 % 

Daň z příjmu 

FO 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Zdanění 

dividend a 

úroků  

0 % 0 %; 7 % 0 % 0 % 5 % 0 % 

SZDZ s ČR ano ne ano ne ano ano 
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3 Návrhová část 

3.1 Popis společnosti 

Pro účely návrhové části práce byla zvolena společnost Renomag, s.r.o. (dále jen „Re-

nomag“). Tato společnost vznikla v roce 1993. Primárně se zaměřuje na prodej strojů a 

náhradních dílů pro průmysl, stavebnictví a těžební průmysl. Jedná se především o nej-

různější vrtáky, břity, gumové pásy, naklápěcí hlavy apod. Součástí portfolia služeb je i 

servis těchto zařízení. Ke konkurenčním výhodám společnosti patří i nabídka vytvoření 

vybraných komponent na zakázku. Případně úprava sériově vyráběných komponent dle 

požadavků klienta.  

Společnost vlastní dvě fyzické osoby, které jsou rezidenty České republiky. Tyto 

fyzické osoby následně vlastní slovenskou pobočku Renomag. Ta je následně sester-

ským podnikem ve vztahu k českému podniku. Návrhy následně budou uvažovány pře-

devším pro aplikaci na českou společnost. Samozřejmě s možností případného rozšíření 

i na slovenskou společnost. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vybrané ukazatele z finančních výkazů. Je 

důležité poznamenat, že podnik používá pro vedení účetnictví hospodářský rok. Počá-

teční období je stanoveno na 1. 4., konec hospodářského roku je stanoven na 31. 3. ná-

sledujícího kalendářního roku. 
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Tab. 2 Vybrané ukazatele v letech 2010 - 2014 (zdroj: účetní výkazy společnosti Renomag, s.r.o. za 

roky 2010 - 2014; vlastní zpracování) 

Ukazatele v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby za prodej zboží 82 221 81 731 90 332 82 994 92 932 

Obchodní marže 26 319 26 946 28 360 27 604 26 289 

Výkony 47 786 45 080 49 667 48 524 53 875 

Provozní výsledek 

hospodaření 
4 149 2 422 4 411 5 628 3 736 

Finanční výsledek 

hospodaření 
1 611 20 - 1 708 - 2 036 - 2 926 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
5 760 2 442 2 703 3 592 810 

Daň z příjmu 1 215 538 580 750 226 

Výsledek hospodaření 4 545 1 904 2 123 2 842 584 

 

V posledních 5 letech podnik dosahuje průměrně zisku ve výši kolem 2 mil. Kč. Zapla-

cená daň z příjmu následně činí průměrně 650 tis. Kč za rok. Podnik v posledních 4 

letech dosahuje více či méně konstantních výkonů. Nejslabším s ohledem na čistý zisk, 

byl následně rok 2014. Negativně se na konečném výsledku hospodaření projevila nižší 

marže a naopak vyšší záporný finanční výsledek hospodaření.  

V posledních letech navíc roste podíl prodejů do zahraničí. Dle odhadu se jedná o 

zhruba 40 % celkových příjmů společnosti. Můžeme tedy konstatovat, že podnik reali-

zuje i mezinárodní obchodní činnost. Zrušení české pobočky však není v současné době 

možné. Probíhá zde totiž servis a vývojová a konstrukční činnost. Zrušení českého s.r.o. 

a vytvoření sídla společnosti v zahraničí by nebylo řešením. S ohledem na soustavnou 

činnost by v České republice vznikla stálá provozovna. Muselo by tak dojít například 

k ukončení činnosti servisu a vývoje na území ČR, aby nevznikla stálá provozovna. 

Tudíž je vhodnějším řešením, uvažovat že české s.r.o. bude mateřským, dceřiným či 

sesterským podnikem. Ve vztahu k nově vzniklým právnickým osobám v zahraničí.  
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Primárně nás tak v rámci návrhů bude zajímat zdanění příjmů právnických osob, daně 

z podílu na zisku a také zdanění úroků. Nově vzniklé právnické osoby využijeme pře-

devším pro realizaci mezinárodní obchodní činnosti. Dále můžeme nově vzniklou práv-

nickou osobu využít k financování uvnitř skupiny. Využijeme tak principů mezinárod-

ního daňového plánování. Nicméně s ohledem na činnost podniku a na strukturu eko-

nomiky analyzovaných státu. Je vhodné, aby v případě registrace právnické osoby 

v dané jurisdikci mohl podnik vykonávat i ekonomickou činnost.   

 

3.2 Návrh A - W.L.L. v Bahrajnu 

Jedním z návrhů je zřízení právnické osoby v Bahrajnu. Jak již bylo zmíněno výše, 

v Bahrajnu je nulová daň z příjmu právnických osob a dividend. Bahrajn zdaňuje příjmy 

pracovníků formou „Social security tax“. Tato daň se následně týká příjmů ze závislé 

činnosti. Zahraniční pracovníci, budou odvádět ze svých příjmů 1 %. Tuzemští pracov-

níci budou dále odvádět 3 %. 

Zřízení právnické osoby v Bahrajnu je tedy vhodné využít především pro meziná-

rodní obchod či financování uvnitř skupiny. Další výhodou je možnost podnikání přímo 

v této jurisdikci. Což v případě tradičních offshore jurisdikcí není zpravidla umožněno. 

Založení rezidentní společnosti v Bahrajnu dále představuje dobrou příležitost vstupu na 

další trhy států GCC. Vzhledem k charakteru podnikatelské činnosti, tak je možné vyu-

žít těchto rostoucích trhů. S ohledem na zdanění příjmů fyzických osob ze závislé čin-

nosti. Je vhodné využít Bahrajn, v případě, že by v nově vzniklé společnosti pracovali 

čeští zaměstnanci. Je zde předpoklad, že by zde dlouhodobě působil český manažer či 

prodejce. I přesto, že by pracovali v Bahrajnu, je pravděpodobnost, že by stále zůstali 

rezidenty i v České republice. Jako rezidenti by následně museli přiznat a zdanit celo-

světové příjmy. Nicméně v případě zdanění ve smluvní zemi, kterou Bahrajn je. Mohou 

tito zaměstnanci aplikovat § 38f odst. 4 ZDP.  

Následně dochází k situaci, kdy jsou sice příjmy uvedeny v daňovém přiznání. Pro úče-

ly zdanění se tyto příjmy vyjímají.  
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S ohledem na provedenou analýzu je dle ručení za závazky společnosti a požadavek 

minimálního základní kapitál nejvhodnější právní forma With Limited Liability Com-

pany.  

Vzhledem k tomu, že předpokládáme mimo jiné i transakce mezi českou společ-

ností Renomag a nově vzniklou bahrajnskou společností. Je nutné pro účely zdanění 

analyzovat SZDZ s Bahrajnem.  

 

3.2.1 SZDZ s Bahrajnem 

V rámci analýzy bude pro účely této práce nejdůležitější zaměření na zisky podniků 

dividendy, úroky a příjmy ze zaměstnání.  

V čl. 10 SZDZ s Bahrajnem je vymezeno, že dividendy vyplácené rezidentem jed-

noho státu rezidentu druhého státu mohou být zdaněny i v tomto druhém státě. Nicméně 

mohou být zdaněny i ve státu zdroje a to podle právních předpisů daného státu. Pokud 

ke zdanění dojde, daň nepřesáhne sazbu 5 %. V případě výplaty dividend z Bahrajnu do 

ČR ke zdanění s ohledem na legislativu této jurisdikce nedojde. Nicméně v případě vý-

platy dividend z ČR do Bahrajnu ano. Daň následně bude činit 5 % z vyplácené částky 

brutto. Podobný princip lze aplikovat na zdanění licenčních poplatků podle čl. 12. 

V tomto případě může ve státě zdroje dojít ke zdanění až do výše 10 %.  

Co se týče příjmů z pohledávek, tak ty mohou být podle čl. 11 zdaněny pouze ve 

státu rezidence skutečného vlastníka. Tedy subjektu, který má na tyto úroky právo a 

může s nimi následně libovolně nakládat. V případě výplaty úroků z ČR do Bahrajnu. 

Má právo zdanit pouze Bahrajn a daň jedle místní legislativy nulová. V případě platby 

úroků z Bahrajnu do ČR. Má právo zdanit ČR. Úroky se následně stávají součástí pří-

jmů právnické či fyzické osoby.  

Příjmy ze zaměstnání, které plynou rezidentu jednoho smluvního státu, mohou být 

zdaněny i ve státu druhém pokud je zde zaměstnání opravdu vykonáváno. Aby druhý 

stát měl podle SZDZ právo příjem zdanit, musí být splněny následující podmínky. Za-

městnanec zde vykonává činnost déle jak 183 během 12 měsíčního období v jednom 

daňovém období. Mzdové náklady jdou k tíži stále provozovny, která je umístěna 

v tomto druhém státě. Zaměstnavatelem dále musí být rezident tohoto druhého státu.  
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3.2.2 Zdanění 

V následující tabulce budou porovnány daňové sazby, kterým podléhají právnické oso-

by v České republice a Bahrajnu. 

Tab. 3 Komparace daňových sazeb České republiky a Bahrajnu (zdroj: daňová legislativa; vlastní 

zpracování) 

Druh příjmu Česká republika Bahrajn 

Příjmy PO 19 % 0 % 

Dividendy přijaté ze 

zahraničí 
15 % 0 % 

Úroky přijaté 19 % 0 % 

Licenční poplatky přijaté 19 % 0 % 

 

Z tabulky č. 2 je tedy zřejmé že, co se týče nominálních sazeb daně, tak ty jsou 

v Bahrajnu jednoznačně nižší 

Důležité je taktéž porovnání daňových sazeb při transakcích mezi pobočkou 

v České republice a Bahrajnu. 

Tab. 4 Zdanění transakcí mezi Českou republikou a Bahrajnem (zdroj: SZDZ s Bahrajnem; vlastní 

zpracování) 

Druh transakce 
Daňová 

sazba 

Výplata dividendy z ČR do Bahrajnu 5 % v ČR 

Výplata dividendy z Bahrajnu do ČR skutečnému vlastníkovi 15 % v ČR 

Platba úroků z půjčky z ČR do Bahrajnu 0 % v BHR 

Platba úroků z půjčky z Bahrajnu do ČR  19 % v ČR 

Platba licenčních poplatků z ČR do Bahrajnu  10 % v ČR 

Platba licenčních poplatků z Bahrajnu do ČR  19 % v ČR  
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Jak vyplývá z tabulky č. 3, pokud dojde ke zdanění transakce, tak vždy na území České 

republiky. V případě plateb z Bahrajnu se stává příjem zdanitelným příjmem v České 

republice. V případě výplaty podílu na zisku do Bahrajnu naopak dojde ke zdanění 

v zemi zdroje, tedy České republice a to podle SZDZ.  

Nyní si porovnáme zdanění příjmů plynoucích z mezinárodního obchodu, které 

podnik realizuje. Jak již bylo zmíněné výše, podnik každý rok dosahuje až 40 % zisku 

díky příjmům ze zahraničí. Pokud uvažujeme průměrný roční zisk ve výši 2 mil. Kč. 

Tak zisk ze zahraničí činí kolem 800 tis. Kč. V případě výplaty zisku vlastníkům uva-

žujme, že se bude jednat o konečného příjemce. Nepůjde tedy o situaci, kdy bude podíl 

vyplácen mateřské společnosti a následně až vlastníkům. 

Tab. 5 Komparace zdanění příjmů v České republice a Bahrajnu (zdroj: vlastní zpracování) 

 Česká republika Bahrajn 

Zisk ze zahraničí 800 tis. 800 tis. Kč 800 tis. Kč 

Daň v zemi rezidence 152 tis. Kč 0 Kč 

K výplatě vlastníkům 648 tis. Kč 800 tis. Kč 

Zdanění vlastníků v ČR (15 

%) 
97,2 tis. Kč 120 tis. Kč 

Čistý příjem vlastníků 550, 8 tis. Kč 680 tis. Kč 

Rozdíl oproti realizaci 

podnikatelské činnosti pouze 

v ČR 

+ 129,2 tis. Kč 

 

V případě realizace všech zahraničních příjmů pomocí české pobočky činí daň zaplace-

ná v České republice 152 tis. Kč. Vlastníkům tedy k výplatě podílu na zisku náleží pou-

ze 648 tis. Kč.  Naopak v Bahrajnu by zdanění bylo nulové. Vlastníkům se následně 

vyplácí plný zisk ve výši 800 tis. Kč.  

V obou případech se následně musí podíl na zisku vlastníků zdanit. Vlastníci jsou 

totiž rezidenty ČR. Tudíž musí přiznat a zdanit celosvětové příjmy. V případě příjmu 

z Bahrajnu je odvedená daň vyšší než v případě příjmu z ČR. Tato situace není samo-

zřejmě způsobena tím, že by se na příjmy ze zahraniční aplikovala vyšší sazba daně. 
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Díky tomu, že příjem v Bahrajnu byl osvobozen, je vyšší i následný základ daně v ČR. 

Tím pádem je na dani odvedena vyšší částka. I přesto je čistý příjem při realizaci příjmů 

přes bahrajnskou pobočku vyšší o 129,2 tis. Kč. Čím vyšší následně bude příjem reali-

zovaný přes Bahrajn, tím vyšší bude i úspora na daních oproti realizaci těchto příjmů 

pomocí české pobočky.  

Dále je možné využít bahrajnskou pobočku pro financování v rámci skupiny. Uva-

žujme situaci, kdy bahrajnská pobočka zapůjčí české pobočce 5 mil. Kč pro účely inves-

tic. Úrok je následně stanoven na 10 % p. a. Při výpočtu bude již zohledněna situace, že 

část příjmů bude realizovaná pomocí bahrajnské W.L.L..  

Tab. 6 Zdanění při financování pomocí Bahrajnské pobočky (zdroj: vlastní zpracování) 

 Česká republika Bahrajn 

VH před zdaněním 1 200 tis. Kč 800 tis. Kč 

Úroky - 500 tis. Kč + 500 tis. Kč 

Základ daně  700 tis. Kč 1 300 tis. Kč 

Daň  133 tis. Kč 0 Kč 

VH po zdanění 567 tis. Kč 1 300 tis. Kč 

 

Je patrné, že díky platbě úroků dojde ke snížení základu daně v ČR, tím pádem se sníží i 

zaplacená daň. Naopak v Bahrajnu se zvýší základ daně, díky sazbě z příjmu právnic-

kých osob, která je nula. Je nulové i zdanění dosažených příjmů. 

Nyní by bylo vhodné porovnat situaci v případě financování v rámci skupiny a si-

tuaci, kdy česká pobočka realizuje investici pomocí vlastních zdrojů. 
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Tab. 7 Komparace zdanění při vlastním financování a pomocí Bahrajnské společnosti (zdroj: vlastní 

zpracování)  

 
ČR - financování pomocí 

BHR společnosti 
ČR - vlastní financování 

VH před zdaněním 1 200 tis. Kč 1 200 tis. Kč 

Úroky  - 500 tis. Kč  0 Kč 

Základ daně  700 tis. Kč 1 200 tis. Kč 

Daň  133 tis. Kč 228 tis. Kč 

VH po zdanění 567 tis. Kč 972 tis. Kč 

 

Díky tomu, že v případě vlastního financování nedochází k platbě úroků. Je základ daně 

vyšší. Tím pádem je rozdíl i v zaplacené dani a to o 95 tis. Kč.  

Jak je patrné, tak při financování přes Bahrajn se sníží i výsledek hospodaření v České 

republice. Zde vyvstává otázka, zda to bude mít dopad i na výplatu podílu pro vlastníky.  

Tab. 8 Komparace zdanění příjmů vlastníků při vlastním financování a pomocí Bahrajnské pobočky 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 
Česká 

republika 
Bahrajn 

ČR - vlastní 

financování 
Bahrajn 

VH před 

zdaněním 
1 200 tis. Kč 800 tis. Kč 1 200 tis. Kč 800 tis. Kč 

Úroky  - 500 tis. Kč + 500 tis. Kč 0 Kč 0 Kč 

Základ daně 700 tis. Kč 1 300 tis. Kč 1 200 tis. Kč 800 tis. Kč 

Daň 133 tis. Kč 0 Kč 228 tis. Kč 0 Kč 

VH po 

zdanění 
567 tis. Kč 1 300 tis. Kč 972 tis. Kč 800 tis. Kč 

K výplatě 

vlastníkům 
1 867 tis. Kč 1 772 tis. Kč 

Daň 280,5 tis. Kč 265,8 tis. Kč 

Příjem 

vlastníků po 

zdanění 

1 586,5 tis. Kč 1 506, 2 tis. Kč 
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Při využití financování skupiny pomocí bahrajnské pobočky se čistý příjem vlastníků po 

zdanění v České republice, zvýší o 80 tis. Kč. Samozřejmě jsou zde patrné tzv. úspory 

z rozsahu. Čím vyšší bude objem financování nebo stanovená sazba úroků. Tím vyšší 

bude i daňová úspora. To ostatně platí i v kontextu příjmů realizovaných pomocí Ba-

hrajnu.  

Jak již bylo zmíněné v úvodu této podkapitoly. Zřízení pobočky v Bahrajnu je 

vhodné především i v případě, že zde budou působit čeští zaměstnanci.  Pro zaměstnan-

ce, je zde výhoda především v možnosti aplikace §38f odst. 4 ZDP. Je zde totiž předpo-

klad, že zaměstnancům zůstane statut rezidenta i v ČR. To znamená přiznat a zdanit 

celosvětové příjmy. Aplikace zmíněného ustanovení ZDP potom umožňuje vyjmout zde 

zdanění příjmy smluvních států. Jelikož má Bahrajn sjednánu s ČR SZDZ, jedná se o 

smluvní stát.  

Nicméně jaké budou náklady na zaměstnance v případě, že bude vykonávat práci 

pro českou pobočku, nebo pro bahrajnskou pobočku. V příkladu uvažujme, že půjde o 

obchodního zástupce, jehož průměrná hrubá měsíční mzda s bonusy činí 40 tis. Kč. V 

případě výkonu práce českého pracovníka pro bahrajnskou pobočku se dále předpoklá-

dá, že pracovní smlouva bude uzavřena právě s touto pobočkou.  

Tab. 9 Komparace odvodů placených zaměstnavatelem mezi ČR a Bahrajnem (zdroj: daňová legisla-

tiva; vlastní zpracování) 

 Česká republika Bahrajn 

Mzda 40 tis. Kč 40 tis. Kč 

Povinné odvody  13, 6 tis. Kč 1, 2 tis. Kč 

Úspora v případě 

zaměstnavatele v Bahrajnu  
+ 12, 4 tis. Kč 

 

Jak je zřejmé z této tabulky, tak náklady na zaměstnance placené zaměstnavatelem jsou 

v Bahrajnu nižší. Povinné odvody totiž činí pouhá 3 %. To v případě zaměstnance 

s jiným než bahrajnským občanství. Úspora pro zaměstnavatele za 12 měsíců činí až 

148,8 tis. Kč. V případě zaměstnávání bahrajnských občanů činí povinné odvody 12 %. 

Při uvažování stejné mzdy, by se tak jednalo o celkové odvody ve výši 4,8 tis. Kč.  



 

73 

 

Jak na tom však bude zaměstnanec v případě zdanění a odvodů ve státě zdroje. Uva-

žujme opět hrubou měsíční mzdu ve výši 40 tis. Kč. Dále bude uvažována pouze sleva 

na poplatníka.  

 

Tab. 10 Komparace zdanění příjmů zaměstnance v ČR a Bahrajnu (zdroj: vlastní zpracování) 

 Česká republika Bahrajn 

Mzda 40 000 Kč 40 000 Kč 

Základ daně 58 600 Kč 40 000 Kč 

Daň 8 040 Kč 400 Kč 

Sleva 2 070 Kč 0 Kč 

Povinné odvody 4 400 Kč 0 Kč 

Čistá mzda  29 630 Kč 39 600 Kč 

Roční daňová povinnost 96 480 Kč 0 Kč 

Na zálohách zaplaceno 71 640 Kč 0 Kč 

Sleva 24 840 Kč 0 Kč 

Daňová povinnost  0 Kč 0 Kč 

Za rok odvedeno celkem 124 440 Kč 4 800 Kč 

 

Je zřejmé, že i výkon závislé činnosti v Bahrajnu je pro samotné zaměstnance výhod-

nější. V České republice odvede zaměstnanec na daních a povinných odvodech o téměř 

124 tis. Kč více než v Bahrajnu. I když nemá Bahrajn z důvodu zatraktivnění pracovní-

ho trhu pro zahraniční zaměstnance zavedenou přímo daň z příjmu. Je zavedena „Social 

security tax“, která se odvádí ze mzdy a snižuje tak čistý příjem zaměstnance. 

 

3.2.3 Návrh struktury 

Jedním z klíčových faktorů při zakládání zahraniční právnické osoby je i vytvoření 

efektivní struktury. Správně nastavená struktura následně čerpá výhody plynoucí přede-

vším z daňové legislativy a SZDZ. 
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Existují tři možnosti jakým způsobem strukturu v tomto případě vytvořit. Bahrajnská 

právnická osoba bude mateřskou společností vůči české právnické osobě. Naopak je 

možné, že bahrajnská společnost bude dceřinou společností vůči české společnosti. Po-

slední možností je, že obě společnosti budou pouze sesterskými společnostmi. Právnic-

ká osoba v Bahrajnu by tak byla přímo ve vlastnictví stejných vlastníků jako v případě 

české právnické osoby. 

Prvně zmíněna možnost, tedy matka v Bahrajnu. Má nevýhodu v tom, že díky 

SZDZ s Bahrajnem, je nutné zdanit dividendy i ve státu zdroje. Ve výsledku to zname-

ná, že česká dcera zasílá bahrajnské matce podíl na zisku. Výplatu podílu na zisku musí 

česká dcera následně zdanit sazbou 5 %. V Bahrajnu sice ke zdanění nedojde. Nicméně 

v případě výplaty vlastníkům v česku je nutné opět přiznat a danit celosvětové příjmy. 

Dochází tedy ke dvojímu zdanění.  

V případě české matky a bahrajnské dcery je situace odlišná. Bahrajnská dcera za-

sílá podíl na zisku české matce. V Bahrajnu nedochází k žádnému zdanění. Problémem 

zde však je, že Bahrajn není státem EU ani EHP. Není zde tedy možné, ani v případě 

kapitálové propojenosti aplikovat § 19 odst. 1 písm. zi. Příjem v podobě podílu na zisku 

od dceřiné společnosti není tudíž možné osvobodit od daně. Tento příjem se tedy ná-

sledně stává samostatným základem daně, který je zdaněn sazbou 15 %. Zisk české po-

bočky, který již nyní bude obsahovat podíl na zisku z Bahrajnu. Bude následně vypla-

cen vlastníkům v České republice. Ti musí následně tento příjem zdanit opět sazbou 15 

%. Ve výsledku tak dochází ke zdanění na úrovni právnické osoby a poté na úrovni fy-

zické osoby. 

Poslední možností je, že český a bahrajnský podnik budou podniky sesterskými. 

Situace tedy bude vypadat, tak že z Bahrajnu bude vyplácen podíl na zisku přímo vlast-

níkům v České republice. Vlastníci následně přiznají a zdaní tento příjem sazbou 15 %. 

Dochází tudíž pouze k jednomu zdanění a to na úrovni fyzické osoby. Z výše uvede-

ných poznatků je zřejmé, že poslední možnost je s ohledem na nejnižší zdanění nej-

vhodnější.  

Pro přehlednost bude tato situace zanesena to následující tabulky. Pro zjednodušení 

uvažujme, že půjde o výplatu zisku ve výši 500 tis. Kč. 
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Tab. 11 Komparace zdanění podílu na zisku v rámci odlišných struktur (zdroj: vlastní zpracování) 

 Matka v Bahrajnu Matka v ČR 

Bahrajnský 

podnik pouze jako 

sesterský 

Výplata podílu na 

zisku 500 tis. Kč  
475 tis. Kč 500 tis. Kč 500 tis. Kč 

Daň ve státu 

rezidence 
0 Kč 75 tis. Kč 0 Kč 

K výplatě 

vlastníkům 
475 tis. Kč 425 tis. Kč 500 tis. Kč 

Daň na straně 

vlastníků 
71,25 tis. Kč 63,75 tis. Kč 75 tis. Kč 

Čistý příjem 

vlastníků 
403, 75 tis. Kč 361,25 tis. Kč 425 tis. Kč 

 

I když tabulka zobrazuje zjednodušený předpoklad. Poukazuje tabulka na skutečnost, že 

nejvhodnější struktura je použití bahrajnské podniku jako sesterského podniku vůči 

podniku českému. Vzhledem k tomu, že dochází přímo k výplatě vlastníkům, je zdanění 

nejmenší. Naopak k nejvyššímu zdanění by došlo v případě výplaty podílu na zisku ve 

prospěch české matky. Vytvoření matky v Bahrajnu je nevýhodné v tom, že dochází ke 

zdanění ve státu zdroje dle SZDZ.  
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    půjčka 

 

                                                     

     úroky 

 

 

Obr. 1 Návrh struktury při založení W.L.L. v Bahrajnu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.2.4 Založení W.L.L.  

Co se týče volby samotné právní formy podnikání. Jsem toho názoru, že právě With 

Limited Liability neboli s ručením omezeným je ta nejvhodnější varianta. V případě 

Limited Partnership nebo General Partnership je nevýhodou ručení jednoho respektive 

všech společníků celým svým majetkem za závazky společnosti. Naopak v případě ak-

ciové společnosti je nevýhodou poměrně vysoký základní kapitál. Konkrétně se jedná o 

minimální základní kapitál ve výši 63 mil. Kč, v případě akciové společnosti s veřejným 

úpisem akcií. V případě akciové společnosti bez veřejného úpisu akcií se jedná o zá-

kladní kapitál ve výši 15,75 mil. Kč. Navíc Renomag v České republice taktéž podniká 

prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Tudíž je W.L.L. nejvhodnější právní 

formou podnikaní pro tuto společnost. 

Minimální základní kapitál je následně požadován ve výši 1,26 mil. Kč. Samozře-

jmě v době základní to může být i méně. Závisí zde především na vývoji kurzu. Co se 

týče samotné registrace právnické osoby ve vlastnictví zahraničních subjektů, tak tu 

zajišťuje „Bahrain Investors Center“. Tento úřad následně spadá pod Bahrajnské minis-

terstvo průmyslu a obchodu. Pro založení samotné společnosti je především nutné za-

platit poplatek ve výši 20 BHD, tedy asi 1260 Kč. Dále je nutné dodat vyplněnou regis-

traci, kopie pasů zakladatelů a společenskou smlouvu. Dále je zapotřebí zřídit bankovní 

 

Vlastníci v ČR 

 

Právnická 

osoba v ČR 

Právnická 

osoba v 

Bahrajnu 
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účet v bahrajnské bance. Na tento účet je dále zapotřebí složit minimální základní kapi-

tál a nechat si vystavit potvrzení. V Bahrajnu se nachází jak místní banky, tak i pobočky 

mezinárodních bank, například HSBC. Například v Bahrajnské národní bance je možné 

zřídit bankovní účet bez poplatků, jehož součástí je též internet banking a platební karta. 

Celý proces registrace od podání registrace by měl dle informací příslušeného minister-

stva trvat jeden pracovní den.  

Nicméně neznalost místní byrokracie může být důvodem neúspěšné registrace. Při 

registraci právnické osoby bych doporučoval spolupráci s nějakou poradenskou agentu-

rou. Vhodným řešením by mohla být spolupráce s Healy Consultants. Ta se specializuje 

na registraci právnických osob po celém světě. V bahrajnské Manámě má i kancelář. 

Tato společnost nabízí komplexní založení právnické osoby a případné dosazení nomi-

nee ředitelů a akcionářů. Komplexní založení a vedení společnosti se v prvním roce 

pohybuje kolem 24 tis. USD, tedy zhruba 552 tis. Kč. Nicméně součástí těchto nákladu 

je právě i návrh struktury, náklady na zajištění sídla společnosti, zřízení bankovního 

účtu apod.  

V našem případě však půjde především o poradenství při registraci právnické oso-

by a případná asistence při jednání s úřady. Cena by tedy neměla přesáhnout 5 tis. USD, 

tedy 115 tis. Kč. Většinu úkonu by pak na základě poradenství od Healy Consultants 

mohl učinit právě český manažer, který povede bahrajnskou pobočku. Jak již bylo zmí-

něno, tento návrh je vhodný v případě, že společnost bude chtít v této zemi i podnikat. 

Případně rozvíjet své aktivity na trhy zemí GCC. S tím, že návrh je vhodný také za 

předpokladu, že zde budou působit čeští zaměstnanci. Především manažer, alespoň při 

zahajování činnosti a dále prodejce.  

Při realizace ekonomické činnosti potom může podnik využít jak tradičního proná-

jmu kanceláře, tak i případe tzv. flexi office. Jedná se o alternativu virtuálních kanceláří. 

V této nemovitosti následně můžeme mít registrované sídlo. V určitém časovém období 

potom můžeme kancelář využívat například k jednáním. Ceny těchto kanceláří začínají 

na 150 BHD za měsíc, tedy asi na 9 tis. Kč. 
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3.2.5 Zhodnocení 

Návrh čerpá výhody především z liberální daňové soustavy Bahrajnu. Je vhodný pro 

realizaci mezinárodního obchodu pomocí nově vzniklé společnosti, tím je dosaženo 

nulového zdanění těchto transakcí. Dále taktéž návrh vhodný pro podnikání v Bahrajnu 

a umožňuje také vstup na trhy zemí GCC. S ohledem na vytvoření klasické právnické 

osoby a neexistence bariér ve výkonu ekonomické činnosti. Je návrh vhodný pro případ, 

že by Renomag v Bahrajnu vykonával kromě obchodní činnosti i servis a případně vý-

vojovou či konstrukční činnost. Veškeré příjmy bahrajnské právnické osoby jsou ná-

sledně v zemi rezidence osvobozeny od daně. Dále je návrh vhodný pro financování 

uvnitř skupiny. S tím, že bahrajnská společnost zde bude vystupovat jako věřitel. Přijaté 

úroky následně snižují základ daně a výslednou daňovou povinnost v České republice. 

S ohledem na co nejmenší zdanění vyplácených podílů na zisku je vhodné, aby bahrajn-

ský podnik byl ve vztahu k českému podniku ve vztahu sesterských podniků. V rámci 

návrhu byla zkalkulována i případná úspora na daních. Při realizaci průměrných zahra-

ničních příjmů přes bahrajnskou společnost a při uvažování výplaty podílu na zisku, tak 

činí úspora téměř 130 tis. Kč. Nicméně čím vyšší bude vyplacený podíl na zisku 

z Bahrajnu do České republiky, tím vyšší bude i zdanění na straně vlastníků. Na druhou 

stranu dojde pouze kde zdanění u fyzických osob. Zatímco při realizaci veškerých ob-

chodních činností a financování pomocí vlastních zdrojů, je základ daně v České repub-

lice vyšší.  Dochází tak k vyššímu zdanění na straně právnické osoby a následně na 

straně fyzické osoby při výplatě podílu na zisku. Čímž se snižuje i čistý příjem vlastní-

ků. V případě, že čeští pracovníci budou zaměstnanci bahrajnské pobočky. Jsou i nákla-

dy spojené s povinnými odvody za zaměstnance mnohonásobně nižší než v případě 

České republiky. 

Čím výší bude příjem realizovaný přes bahrajnskou pobočku a čím vyšší bude 

financování přes tuto pobočku. Tím vyšší bude i daňová úspora. Na modelovém příkla-

du jsem dospěl k závěru, že čisty příjem vlastníků se zvýší o 80 tis. Kč za rok. Jelikož 

jsou vlastníci rezidenty ČR, mohou v rámci daňového přiznání aplikovat slevy či daňo-

vá zvýhodnění. Ve výsledku tak daň zaplacená z tohoto příjmu může být nižší. Tím pá-

dem by se zvýšil i čistý příjem vlastníků. V případě úspory za jednoho zaměstnance jde 
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až o 148,8 tis. Kč za rok. I při spolupráci s poradenskou společností. Je předpokládaná 

návratnost nákladů kolem 12 měsíců.  

3.3 Návrh B - FZC ve Spojených arabských emirátech 

Dalším návrhem je zřízení právnické osoby ve Spojených arabských emirátech. Podob-

ně jako v případě výše navrhovaného Bahrajnu, je i v SAE daň z příjmu právnických 

osob nulová. To ze SAE děla zajímavou jurisdikci pro realizaci obchodních operací. 

Výjimku následně tvoří podniky zabývající se například těžbou ropy. Nulové zdanění se 

dále týká i dividend nebo úroků.  

Příjmy fyzických osob opět nejsou zdaňovány, což platí jak pro tuzemské, tak i za-

hraniční pracovníky. Nevýhodou je však platba 12,5 % ze mzdy zaměstnavatelem na 

účely sociálního zabezpečení. Tyto odvody se však týkají pouze občanů SAE. 

S ohledem na náklady se tedy může zdát jako vhodnější varianta zaměstnávat zahranič-

ní pracovníky. V případě zaměstnávání českých pracovníků. Je nevýhoda v nemožnosti 

aplikace § 38f odst. 4 ZDP, jak tomu bylo v případě Bahrajnu. V momentě, kdy tedy 

bude tento pracovník stále rezidentem v České republice. Musí své příjmy přiznat a 

zdanit v ČR. Na druhou stranu jako rezident může aplikovat nejrůznější slevy a daňová 

zvýhodnění. Například na dítě či manželku, pokud mu samozřejmé vznikne nárok.  

Nevýhoda SAE spočívá v tom, že zahraniční investoři, kteří zde chtějí podnikat 

pomocí tradičních právních forem jako je akciová společnost nebo společnost s ručením 

omezením. Musí mít společníka v podobě subjektu SAE. To samozřejmě může předsta-

vovat překážku, případně ztrátu zájmu pro vstup zahraničních investorů na tento trh. 

Nicméně právě pro zahraniční investory jsou vytvořeny tzv. zóny volného obchodu. Zde 

je možné registrovat právnickou osobu s až 100% vlastnictvím zahraničních investorů. 

Konkrétně se jedná Free Zone Estabilishment a Free Zony Company. V prvním případě 

společnost vlastní jeden subjekt. V případě Free Zone Company dva a více subjektů. 

Podnikání v FTZ tedy umožňuje čerpat výhody plynoucí z daňového systému této ju-

risdikce. Navíc je možné zde i vykonávat podnikatelskou činnost. Což v řadě tradičních 

offshore jurisdikcí není možné. S ohledem na odvětví, ve kterém společnost Renomag 

působí, tak SAE mohou být zajímavým trhem.  
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Kromě případné realizace mezinárodního obchodu prostřednictvím nově vzniklé práv-

nické osoby v SAE. Můžeme využít tuto společnost i pro financování v rámci skupiny. 

Lze očekávat, že bude realizována výplata podílu na zisku do České republiky, případně 

naopak. Tudíž je nutné analyzovat související ustanovení SZDZ se Spojenými arabský-

mi emiráty. 

 

3.3.1 SZDZ se Spojenými arabskými emiráty 

V čl. 10 SZDZ se SAE je vymezeno, že dividendy vyplácené rezidentem jednoho státu 

rezidentu druhého státu mohou být zdaněny i v tomto druhém státě. Nicméně mohou 

být zdaněny i ve státu zdroje a to podle právních předpisů daného státu. Pokud ke zda-

nění dojde, daň nepřesáhne sazbu 5 %. V případě výplaty dividend z SAE do ČR ke 

zdanění s ohledem na legislativu této jurisdikce, nedojde. Nicméně v případě výplaty 

dividend z ČR do SAE ano. Daň následně bude činit 5 % z vyplácené částky brutto. 

Podobný princip lze aplikovat na zdanění licenčních poplatků podle čl. 12. V tomto 

případě může ve státě zdroje dojít ke zdanění až do výše 10 %. 

Co se týče příjmů z pohledávek, tak ty mohou být podle čl. 11 zdaněny pouze ve 

státu rezidence skutečného vlastníka. Tedy subjektu, který má na tyto úroky právo a 

může s nimi následně libovolně nakládat. V případě výplaty úroků z ČR do Spojených 

arabských emirátů. Má právo zdanit pouze SAE a daň je nulová. V případě platby úroků 

ze Spojených arabských emirátů do ČR. Má právo zdanit ČR. Úroky se následně stávají 

součástí příjmů právnické či fyzické osoby.  
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3.3.2 Zdanění 

V následující tabulce budou porovnány daňové sazby, kterým podléhají v našem přípa-

dě především právnické osoby v České republice a ve Spojených arabských emirátech. 

Tab. 12 Komparace daňových sazeb České republiky a v SAE (zdroj: daňová legislativa; vlastní zpra-

cování) 

Druh příjmu Česká republika Spojené arabské emiráty 

Příjmy PO 19 % 0 % 

Dividendy přijaté ze 

zahraničí 
15 % 0 % 

Úroky přijaté  19 % 0 % 

Licenční poplatky přijaté 19 % 0 % 

 

Z tabulky č. 11 je tedy zřejmé že, co se týče nominálních sazeb daně, tak ty jsou v SAE 

jednoznačně nižší. Důležité je taktéž porovnání daňových sazeb při transakcích mezi 

pobočkou v České republice a SAE. 

Tab. 13 Zdanění transakcí mezi Českou republikou a SAE (zdroj: SZDZ se SAE; vlastní zpracování) 

Druh transakce 
Daňová 

sazba 

Výplata dividendy z ČR do SAE 5 % v ČR 

Výplata dividendy ze SAE do ČR skutečnému vlastníkovi 15 % v ČR 

Platba úroků z půjčky z ČR do SAE 0 % v SAE 

Platba úroků z půjčky ze SAE do ČR  19 % v ČR 

Platba licenčních poplatků z ČR do SAE 10 % v ČR 

Platba licenčních poplatků ze SAE do ČR  19 % v ČR  

 

Jak vyplývá z tabulky č. 12, pokud dojde ke zdanění transakce, tak vždy na území Čes-

ké republiky. V případě plateb ze Spojených arabských emirátů se stává příjem zdani-
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telným příjmem v České republice. V případě platby do Spojených arabských emirátů 

naopak dojde ke zdanění v zemi zdroje, tedy v České republice a to podle SZDZ. 

Je tedy zřejmé, že sazby jsou v jak SAE tak i při transakcích s Českou republikou stejné 

jako v případě návrhu A v Bahrajnu. Pokud použijeme stejné hodnoty zisku realizova-

ného přes pobočku v emirátech. Případně stejnou výši půjčky a úroků. Dospějeme ke 

stejné daňové úspoře.  

Při realizaci zahraničního zisku ve výši 800 tis. Kč přes podnik v SAE. Vzniká 

úspora na zaplacených daních ve výši 129,2 tis. Kč, oproti variantě realizaci těchto pří-

jmů pomocí pobočky v ČR. Co se týče financování v rámci skupiny, tak při půjče ve 

výši 5 mil. Kč a úrocích 10 % p. a., ze SAE do České republiky. Je úspora na daních 

zaplacených v ČR 95 tis. Kč. Při realizaci jak části příjmů přes pobočku v SAE tak i 

půjčku. Dochází ve výsledku ke zvýšení čistého příjmu vlastníků v podobě výplaty po-

dílu na zisku o 80 tis. Kč. Při výplatě podílů na zisku je zřejmé, že zdanění v ČR bude 

tím vyšší, čím bude vyšší hodnota tohoto podílu. Jinak řečeno, zvýší se základ daně. Na 

druhou stranu vlastníci jako fyzické osoby a rezidenti v ČR mají možnost v rámci daňo-

vého přiznání aplikovat slevy či daňová zvýhodnění. Minimálně, tak mají právo na 

aplikaci slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Ve výsledku, tak může být čistý příjem 

vlastníků vyšší. Samozřejmě zde opět platí, že čím vyšší bude příjem pobočky SAE a 

čím vyšší bude financování. Tím bude daňová úspora oproti realizaci všech činností 

pouze pomocí právnické osoby v ČR vyšší.  

Jak bylo zmíněno v úvodu této podkapitoly zaměstnavatel je povinen za zaměst-

nance dále odvádět povinné sociální pojištění ve výši 12,5 %. To se však vztahuje pou-

ze na občany SAE. V následující tabulce je následně porovnání odvodů spojených se 

zaměstnáváním občanů SAE a cizinců.  

 

Tab. 14 Komparace odvodů za zaměstnance v SAE (zdroj: daňová legislativa; vlastní zpracování) 

 Občan SAE Cizinec 

Mzda 90 000 Kč 90 000 Kč 

Odvody hrazené 

zaměstnavatelem 
11 250 Kč 0 Kč 
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Jak je patrné z této tabulky, náklady spojené s odvodem za zaměstnance jsou vyšší 

v případě zaměstnávání občanů SAE. Při stanovení mzdy jsem vycházel ze střední hod-

noty mezd v SAE. Tato střední hodnota činí 15 tis. AED, tedy 90 tis. Kč. 

Dále je vhodné také uvést, jak na tom bude český zaměstnanec, který bude pracovat pro 

pobočku v SAE a stále bude mít statut rezidenta v ČR. Vycházejme ze situace, že zde 

bude působit 10 měsíců. V ČR nebude dosahovat žádných příjmů. Pracovní smlouvu 

bude mít uzavřenu s pobočkou v SAE. Náklady na zaměstnance taktéž půjdou k tíži této 

pobočky. Uvažujme stejnou mzdu pro českého zaměstnance jako v případě výše zmíně-

ného návrhu A, tedy 40 tis. Kč za měsíc. 

Tab. 15 Zdanění rezidenta ČR při výkonu závislé činnosti v SAE (zdroj: daňová legislativa; vlastní 

zpracování) 

 Rezident v ČR pracující v SAE 

Mzda za 10 měsíců 400 000 Kč 

Zdanění v SAE 0 Kč 

Základ daně v ČR  400 000 

Sazba daně v ČR  15 % 

Daň v ČR 60 000 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Výsledná daňová povinnost 35 160 Kč 

Čistý příjem po zdanění 364 840 Kč 

 

Jak vidíme, příjem zaměstnance se vlivem přiznání a zdanění příjmu v ČR snížil o 

35 160 Kč. V případě aplikace například daňového zvýhodnění na dítě, by výsledná daň 

byla samozřejmě nižší.  

V případě zaměstnávání českých zaměstnanců však existují dvě varianty. Zaměst-

nanec bude mít smlouvu s českou pobočkou a bude vyslán do SAE, aby zde pracoval 

pro místní pobočku. Nebo bude mít zaměstnanec přímo smlouvu s pobočkou v SAE. 

Porovnejme si tedy náklady, které společnosti jako celku vzniknou v souvislosti s tímto 

zaměstnancem. Uvažujme opět mzdu 90 tis. Kč po dobu 10 měsíců.  
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Tab. 16 Komparace odvodů za zaměstnance v ČR a SAE (zdroj: daňová legislativa; vlastní zpracová-

ní) 

 Smlouva v ČR Smlouva v SAE 

Mzda za 10 měsíců 400 000 Kč 400 000 Kč 

Odvody za zaměstnance 136 000 Kč 0 Kč 

 

Jak vidíme, tak úspora nákladů je při kalkulované mzdě za 10 měsíců 136 tis. Kč. To 

v případě, že zaměstnavatelem bude právnická osoba v SAE. Ostatně mít pracovní 

smlouvu v SAE je výhodnější i pro samotného zaměstnance. Jak bylo zmíněno výše, 

odvedením daně v zemi rezidence se zaměstnanec samozřejmě nevyhne. Na druhou 

stranu není povinen odvádět zdravotní a sociální pojištění v ČR. Samozřejmě za před-

pokladu vyřízení veškerých administrativních úkonů spojených s pobytem a výkonem 

závislé činnosti v zahraničí a pro zahraničního zaměstnavatele. Jeho úspora následně 

činí 25,5 % oproti variantě výkonu činnosti pro českého zaměstnavatele. V případě pra-

covní smlouvy v ČR se totiž zvýší i samotný základný daně a to prostřednictvím tzv. 

superhrubé mzdy. Čistý příjem zaměstnance by tak byl pouze 290 630 Kč. Za 10 měsí-

ců se tak jedná o úsporu ve výši 74 210 Kč, v případě pracovní smlouvy v SAE.  

 

3.3.3 Návrh struktury 

Podobně jako v případě návrhu A je nutné zvolit vhodnou strukturu. Při nevhodně zvo-

lené struktuře je totiž možné, že náklady v podobě zaplacených daní z jednotlivých ope-

rací budou vyšší než výhody plynoucí ze zvolené jurisdikce. V rámci analýzy zdanění 

jednotlivých transakcí a relevantních ustanovení SZDZ, jsem dospěl k závěru, že opera-

ce mezi SAE a ČR jsou zdaněny stejně jako v případě Bahrajnu a ČR. Tudíž se jako 

nejvhodnější řešení struktury jeví taktéž vytvoření pobočky v SAE na úrovni sesterské-

ho podniku ve vztahu k podniku českému.  

Připomeňme si důvody vedoucí k tomuto řešení.  V případě, že by nově založená 

právnická osoba v SAE byla mateřským podnikem. Dochází při výplatě podílu na zisku 

z ČR ke zdanění ve výši 5 %. V SAE by následně byla daň nulová. Při výplatě vlastní-

kům v ČR následně dochází ke zdanění ve výši 15 %.  
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Pokud by naopak byl podnik v ČR mateřskou společností, bylo by zdanění ještě vyšší. 

Při výplatě podílu na zisku ze SAE musí právnická osoba v ČR zdanit tento příjem saz-

bou 15 %. Při výplatě vlastníkům v ČR je příjem opět zdaněn sazbou 15 %. V případě, 

že pobočka v SAE bude ve vztahu k české pobočce pouze ve vztahu sesterské společ-

nosti. Dochází k výplatě podílu na zisku rovnou vlastníkům. Sice dojde opět ke zdanění 

ve výši 15 %. Na druhou stranu zamezí se vícenásobnému zdanění. Volba této struktury 

potom nemá vliv na financování a výplatu úroku, jak bylo popsáno výše.  

 

3.3.4 Založení FZC 

Jak bylo zmíněné výše, nově vzniklá společnost bude pouze sesterskou společností. 

Bude tedy ve vlastnictví stejných vlastníků jako společnost česká. Počet subjektů vlast-

nicí právnickou osobu má samozřejmě vliv na volbu právní formy. Pokud by totiž byla 

společnost v SAE dceřiným podnikem. Bylo by zapotřebí založit Free Zone Estabi-

lishment. Tuto právní formu totiž může založit a následně vlastnit pouze jeden subjekt. 

S ohledem na zvolenou strukturu však počítáme, že společnost bude ve vlastnictví dvou 

subjektů a to konkrétně fyzických osob. To znamená, že je nutné zvolit Free Zone 

Company. Tu následně může založit a vlastnit 2 - 5 subjektů.  

Při zakládání Free Zone Company jsou v jednotlivých zónách volného obchodu více 

méně stejné podmínky a administrativní náležitosti pro založení. Největší rozdíly potom 

jsou v poplatcích za samotnou registraci. Nejvyšší poplatky jsou následně v emirátech 

Abú Dhabí a Dubaj. Nejnižší potom v emirátech Ras Al Khaimah nebo Sharjah. Poplat-

ky se potom liší i v rámci jednoho emirátu. Zde záleží na výběrů konkrétní zóny. Zóny 

se totiž potom často liší dle zaměření společností v nich působících. Existují tak zóny 

určené pro ropné společnosti, pro automobilový průmysl či IT a internetové společnosti. 

V našem případě, tak půjde spíše o výběr zóny zaměřené obecně na obchod či na ob-

chod s průmyslovými a stavebními prostředky a nástroji. Obecně můžeme říci, že 

v emirátech Dubaj a Abú Dhabí se pohybuje jednorázový poplatek za registraci kolem 

15 tis. AED, tedy kolem 90 tis. Kč. Zatímco v emirátech Ras Al Khaimah nebo Sharjah 

je to kolem 10 tis. AED, tedy kolem 60 tis. Kč.  

Dle mého názoru je pro naše účely nejvhodnější volba Hamriyah Free Zone nachá-

zející se v emirátu Sharjah. Jedná se o kompromis mezi dobrou dostupností či blízkostí 
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z Dubaje a nízkým registračním poplatkem. Registrační poplatek následně činí 9 tis. 

AED, tedy 54 tis. Kč. Výhodou navíc je, že registrace lze učinit celá online. Podmínkou 

je vyplnění formuláře, kde se nacházejí informace, v čem bude nově vzniklá právnická 

osoba podnikat, kdo jsou její akcionáři apod., viz příloha č. 1. Součástí musí být napří-

klad kopie pasů vlastníků. Dále potvrzení z banky na území SAE o složení základního 

kapitálu. Bankovní účet potom lze zřídit, jak u lokální banky, tak i pobočky zahraniční 

banky. Bankovní služby jsou dle mého názoru v SAE na vysoké úrovni. Tudíž není 

problém sjednat bankovní účet s minimálními poplatky. Součástí služeb je taktéž vysta-

vení platební karty či internet banking. Základní kapitál následně musí být složen 

v minimální výši 150 tis. AED, tedy 900 tis. Kč. Nicméně po úspěšné registraci práv-

nické osoby může být použit základní kapitál pro účely podnikání. Není tedy nutné, aby 

tyto peněžní prostředky byly dlouhodobě uloženy.  

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 4.6. Pro podnikání formou Free Zone Company 

je nutné, aby minimálně jeden ze dvou ředitelů byl rezidentem SAE. Možností jak tuto 

podmínku zajistit je několik. Podmínkou je rezidenství nikoliv občanství. Předpokladem 

je tedy dlouhodobý pobyt v zemi a s tím spojené vízum. Není tedy možné, aby reziden-

tem byl člověk, který cestuje do země pouze na základě cestovního víza. V praxi tedy 

pozici ředitele rezidenta může vykonávat například manažer, který působil původně 

v české pobočce. Samozřejmě se můžeme rozhodnout i pro občana SAE, případně ob-

čana jiného státu. Další možností je dosazení i tzv. nominee ředitele. Jedná se o osobu, 

která tuto funkci vykonává spíše „papírově“. Těchto nominee subjektů se právě využívá 

pro účely splnění formálních požadavků. Nicméně tento člověk následně nevykonává ve 

společnosti žádnou činnost. Zajištění nominee ředitele potom může zprostředkovat na-

příklad Healy Consultants. Ročně potom stojí zajištění této osoby kolem 30 tis. Kč.  

Předpokládám, že v zemi by následně spíše docházelo k pouze k prodeji produktů spo-

lečnosti Renomag. Nikoliv například k vývoji či servisu. S ohledem na tuto činnost je 

vhodné využít pronájem flexi desk či flexi office. Jedná se o alternativu k virtuálním 

kancelářím. Tímto řešením získáme sídlo společnosti. S tím, že je možné po určitou 

dobu v týdnu tyto prostory využívat. Obchodní zástupce totiž nepotřebuje kancelář 

k dispozici tzv. 24/7. Řada jednání totiž probíhá přímo u klienta apod. Práci spojenou 

s administrativou potom může prodejce vykonávat i doma. Pronájem flexi desk se po-
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hybuje kolem 10 tis. AED za rok, tedy asi 60 tis. Kč. Pronájem flexi office kolem 20 tis. 

za rok AED, tedy 120 tis. Kč.  

 

3.3.5 Zhodnocení 

Založení FZC v Spojených arabských emirátech umožňuje nejenom čerpat daňových 

výhod, mezi které patří nulové daně z příjmu, dividend či úroků. Zároveň je možné zde 

vykonávat ekonomickou činnost. Emiráty se v tomto liší od tradičních offshore ju-

risdikcí. V těchto jurisdikcích zpravidla není možné mít zřízenou právnickou osobu a 

zároveň vykonávat ekonomickou činnost. Výjimku samozřejmě tvoří lokální podniky. 

Nevýhodou této registrace je potom možnost podnikání pouze v rámci dané zóny vol-

ného obchodu. Není tudíž možné si zaregistrovat právnickou osobu například v emirátu 

Ras Al Khaimah a následně si zřídit pobočku v emirátu Abú Dhabí. Museli bychom 

například v tomto emirátu zřídit další FZC. Tato forma podnikání tedy představuje 

kompromis mezi zřízením společnosti v offshore jurisdikci a podnikáním pomocí běž-

ných právních forem.    

Registrace FZC je poměrně jednoduchá. Vyplněný registrační formulář je možné 

zaslat online. Formuláře jsou potom plně v angličtině. Registrační proces tak vychází 

z potřeb zahraničních investorů. Kladen je důraz na jednoduchost a rychlost. Pokud by 

celý proces byl zdlouhavý či náročný po byrokratické stránce. Řada společností by mu-

sela například spolupracovat s poradcem či agenturou zabývající se zakládáním společ-

ností v SAE. Tím se samozřejmě zvyšují náklady a nepřímo se snižuje atraktivita pro 

zahraniční společnosti.  

Náklady na registraci tak činí jednorázově v případě zvolení Hamriyah Free Zone 

54 tis. Kč. Na konečných nákladech se samozřejmě bude potom odvíjet, zda bude na-

příklad využita poradenská agentura, případně zajištění nominee ředitele.  
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3.4 Návrh C - IBC ve Spojených arabských emirátech 

Dalším návrhem je zřízení International Business Company ve Spojených arabských 

emirátech. Na rozdíl od výše zmíněných návrhu se jedná o tradiční offshore společnost. 

Na území SAE totiž lze podnikat bez omezení pomocí tradičních forem jako je společ-

nost s ručením omezením nebo akciová společnost. Zde je však vyžadován, aby společ-

níkem byl lokální subjekt. Dále pomocí FZE nebo FZC na území volných obchodních 

zón. Nicméně pokud v zemi neplánujeme vykonávat ekonomickou činnost, ale pouze 

čerpat výhod daňového systému. Je možně zřídit si již zmiňovanou International 

Business Company. Ve výsledku tak můžeme realizovat příjmy přes tuto právnickou 

osobu či využívat tuto registraci pro účely mezinárodního daňového plánování. 

Na území SAE se následně nachází dvě offshore jurisdikce, které jsou součástí zón 

volného obchodu. Konkrétně se nachází v emirátu Dubaj a emirátu Ras Al Khaimah.  

K jakým účelům lze tedy využívat IBC, pokud není možné podnikat přímo v SAE. Sa-

mozřejmě s touto společností můžeme vykonávat ekonomickou činnost kdekoliv jinde, 

pokud to není omezeno tamní legislativou. Dále můžeme využít IBC k financování 

podniků ve skupině. Výhodou může být i anonymita vlastníků. Co je také důležité zmí-

nit, že není nutné podávat daňové přiznání či zveřejňovat účetní závěrku. Nicméně je 

nutné mít účetní závěrku zhotovenou a v případě žádosti kompetentních úřadů ji předlo-

žit. Registrovaná IBC potom samozřejmě může čerpat výhod plynoucích například ze 

SZDZ.  

S ohledem na to, že se v tomto návrhu jedná o stejnou zemi jako v případě návrhu 

B, navíc volba IBC taktéž nemá vliv na zdanění. Analýza zdanění a relevantních článku 

SZDZ by neměla pro účely tohoto návrhu další přínos. Tudíž se v tomto návrhu zamě-

řím pouze na návrh struktury a samotné založení IBC.  

 

3.4.1 Návrh struktury 

S ohledem na stejné podmínky a daňové sazby jako v případě návrhu B. Je jedním 

z nejvhodnějších řešení právě návrh, kdy IBC bude na úrovni sesterského podniku vůči 

české s.r.o. Nicméně je nutné zmínit, že na rozdíl od dvou výše zmíněných návrhu je 

v případě IBC zaručena anonymita vlastníků. Není tedy veřejně dostupná identita vlast-
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níků. To však nemění nic na tom, že vlastníci mají ve státu rezidence povinnost přiznat 

a zdanit příjmy plynoucí jim z podílu na zisku. I když bychom například z W.L.L. 

v Bahrajnu udělali mateřskou společnost. V českém obchodním rejstříku by potom jako 

vlastník české s.r.o. byla sice uvedena pouze bahrajnská W.L.L. Na první pohled se tedy 

může zdát, že identita skutečných vlastníků je utajena. Nicméně údaje o vlastnících 

W.L.L. lze následně dohledat v bahrajnském obchodním rejstříku. Toto se v případě 

IBC registrované ve Spojených arabských emirátech nemůže stát. V českém rejstříku 

tedy bude jako vlastník uvedena IBC registrovaná na území v SAE. Tím však naše in-

formace končí. Informace o vlastnících IBC následně nejsou veřejně dostupné.  

 V případě, že tedy IBC bude mateřským podnikem. Je nutné, aby stávající vlastní-

ci převedli své podíly na IBC. S ohledem na to, že je splněn požadavek minimální držby 

podílu 5 let. Jsou příjmy z tohoto převodu osvobozeny podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP. 

Po převodu podílu se tedy vlastníkem české s.r.o. stává IBC ve Spojených arabských 

emirátech. Nicméně nevýhodou tohoto řešení je, že v případě výplaty podílu na zisku 

z České republiky do SAE. Bude výplata tohoto podílu zdaněna i ve státu zdroje a to 

sazbou 5 % a to podle příslušné SZDZ čl. 10. Výše odvedené daně při výplatě podílu 

tak bude záviset především na skutečnosti, jak velký bude vyplacený podíl. Samozřejmě 

může dojít k situaci, kdy česká dcera nebude zasílat žádný podíl. Může se stát, že větši-

na příjmu bude realizovaná přes IBC. Případně vytvořený zisk české dcery následně 

zůstane v ČR a bude použit například pro drobnější investice nebo pro vytvoření rezerv.  
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Obr. 2 Návrh struktury pro IBC v SAE (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zvolená struktura lze samozřejmě rozšířit o další dceřiné společnosti. Minimálně o tu na 

Slovensku. S volbou tohoto návrhu nemůže společnost podnikat na území SAE.  Tento 

nedostatek lze vyřešit například registrací právnické osoby v zóně volného obchodu. 

Výkon ekonomické činnosti v jiných zemích není dotčen. Primárně je kladen důraz na 

anonymitu vlastníků.  

 

3.4.2 Založení IBC  

Proces registrace IBC ve Spojených arabských emirátech vychází z předpokladu, že o 

tuto formu právnické osoby budou mít zájem především zahraniční subjekty. Kladen je 

tak důraz na rychlost a administrativní jednoduchost. Nicméně na území SAE není 

možné zaregistrovat IBC přímo například na příslušeném úřadě. Je nutné využít tzv. 
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lokálního agenta. Jedná se zpravidla o advokátní kancelář či nejrůznější společnosti 

specializující se na registraci právnických osob. Tito lokální agenti potom samozřejmě 

mají povolení od příslušného ministerstva. Následně tedy fungují jako prostředníci mezi 

investory a veřejnou správou. Nevýhodou je dle mého názoru skutečnost, že tento po-

stup zvyšuje náklady. Je nutné počítat s tím, že bude hrazen placen poplatek přímo emi-

rátu za registraci. Dále i poplatky spojené s výkonem lokálního agenta. Na druhou stra-

nu v případě, že nás zastupuje lokální agent, víme, že registrace bude úspěšná. 

Jak již bylo zmíněné výše registraci IBC lze učinit v Dubaji a to konkrétně ve volné 

zóně obchodu Jebel Ali. Dále potom v emirátu Ras Al Khaimah, taktéž v zóně volného 

obchodu. Nicméně skutečnost, že máme sídlo v zóně obchodu, nám nezakládá právo, 

zde vykonávat ekonomickou činnost. V tom je zásadní rozdíl mezi IBC a FZC nebo 

FZE. Podmínky založení se potom v jednotlivých emirátech liší. V Dubaji není napří-

klad vyžadován základní kapitál. Nicméně se doporučuje složit alespoň nějakou symbo-

lickou částku. Například v hodnotě 1 AED nebo 1 USD. Dále je zapotřebí mít dva ředi-

tele. Zaregistrovaná IBC následně získává dodatek Ltd. V případě registrace IBC 

v emirátu Dubaj se však jedná o nákladnější variantu než v případě registrace v emirátu 

Ras Al Khaimah. Samotné poplatky vládě činí v prvním roce 10 tis. AED, tedy 60 tis. 

Kč. V dalších letech 2,5 tis. AED, tedy 15 tis. Kč. V případě započtení poplatků pro 

lokálního agenta se v prvním roce dostáváme na částku kolem 120 tis. Kč. V dalších 

letech kolem 45 tis. Kč. Negativně se na nákladech podíly i skutečnost, že je nutné mít 

v případě IBC v Jebel Ali dva ředitele. S ohledem na to, že je v zemi zakázána ekono-

mická činnost. Zaměstnávat zde manažera by nebylo vhodné řešení. Tudíž je nutné vy-

užít pro splnění požadavků nominee ředitelů.  

V případě založení IBC v Ras Al Khaimah je požadován základní kapitál ve výši 

10 tis. AED, tedy 60 tis. Kč. Nicméně po založení je možné tento kapitál využívat. Pro 

úspěšnou registraci postačuje jeden ředitel. Po registraci je možné využívat dodatek Ltd. 

Některé společnosti specializující se na zakládání IBC v Ras Al Khaimah následně uvá-

dí, že je možné používat i dodatek Inc. Náklady na založení se v prvním roce následně 

pohybují kolem 65 tis. Kč. V dalších letech kolem 30 tis. Kč.  

I když je zřejmé, že sídlo v Dubaji je prestižnější záležitostí. Na druhou stranu 

s ohledem na fakt, že v zemi není možné vykonávat ekonomickou činnost. Je emirát, ve 
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kterém je sídlo společnosti irelevantní. Stále se jedná o Spojené arabské emiráty, které 

dle mého názoru jsou sami o sobě prestižní záležitostí. Zde samozřejmě s ohledem na 

náklady je nejvhodnější právě IBC v Ras Al Khaimah.  

 

3.4.3 Zhodnocení 

International Business Company ve Spojených arabských emirátech představuje typic-

kou offshore společnost. Zdanění příjmů je nulové, navíc je zaručena anonymita vlast-

níků. Na druhou stranu je zakázán výkon ekonomické činnost v zemi. V souvislosti s 

anonymitou vlastníků je tedy možné zvolit dvě struktury. Jednou z nich je řešení, kdy 

IBC je mateřskou společností české společnosti a případně dalších společností. Vlastní-

kem české s.r.o. je následně IBC v SAE. Údaje o vlastnících IBC následně nejsou ve-

řejně dostupné. Nevýhodou tohoto řešení je fakt, že při výplatě podílu na zisku z České 

republiky. Dojde v souladu se SZDZ ke zdanění ve výši 5 % ve státě zdroje. Můžeme 

tedy toto zdanění brát jako náklady na zajištění anonymity.  

Dalším řešením je vytvoření sesterského podniku. Anonymita vlastníků se tak 

následně týká pouze IBC. Díky této struktuře vyplácí česká pobočka podíl na zisku rov-

nou vlastníkům v ČR. Nedochází tudíž ke zdanění ve výši 5 % ve státě zdroje. Jako 

v případě, kdyby IBC byla mateřským podnikem. Obě dvě varianty lze samozřejmě 

využít například pro realizaci mezinárodního obchodu či financování uvnitř skupiny. 

S ohledem na náklady je potom vhodnějším řešením právě IBC v Ras Al Khaimah. Ná-

klady na založení jsou následně pokryty úsporou v modelovém příkladu. To stejné platí 

i pro náklady v dalších letech.  

 

3.5 Shrnutí 

V rámci návrhové části byly popsány tři možnosti, které může společnost Renomag 

využít jak pro mezinárodní daňové plánování, tak i pro rozvoj vlastního podnikání.  

Prvním návrhem bylo založení With Limited Liability Company v Bahrajnu. Jedná se o 

ekvivalent české společnosti s ručením omezením. V rámci provedené analýzy jsem 

dospěl k závěru, že s ohledem na zdanění je nejvhodnější, aby W.L.L. byla pouze ses-

terským podnikem. Tato varianta je vhodná především pro podnikání v zemi s možností 
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využití českých pracovníků. Případně i pro podnikání v okolních státech. Výhodou je 

potom nulové zdanění veškerých příjmů. Nicméně oproti českým poměrům je nutné 

složit vyšší základní kapitál. Konkrétně se jedná o 1,26 mil. Kč. Na druhou stranu není 

zapotřebí, aby základní kapitál byl dlouhodobě držen na bankovním účtu. Co se týče 

nákladů, tak v případě, že se společnost rozhodne zaregistrovat si právnickou osobu 

sama. Jsou náklady minimální. Správní poplatek totiž činí zhruba 1200 Kč. Zde vyvstá-

vá, zda je podnik schopen si zajistit registraci vlastními silami. Samozřejmě, že celý 

proces registrace je přizpůsoben i zahraničním investorům. Tudíž potřebné formuláře 

jsou dostupné i v anglickém jazyce. V případě, že by však musel podnik při registraci 

využít služeb externistů. Například by spolupracoval s Healy Consultants, neměli by 

náklady přesáhnout 100 tis. Kč. V případě využití pouze konzultací jsou náklady ná-

sledně nižší.  

Dalším návrhem bylo zřízení Free Zone Company ve Spojených Arabských emirá-

tech. Oproti Bahrajnu není možné bez lokálního společníka založit běžnou právnickou 

osobu. Jakou je například akciová společnost nebo společnost s ručením omezením. Pro 

zahraniční investory jsou primárně určeny tzv. zóny volného obchodu. Zde potom mo-

hou zaregistrovat Free Zone Estabilishment nebo Free Zone Company. V případě prvně 

zmíněné formy postačuje k založení jediný subjekt. S ohledem na co nejmenší zdanění 

jsem však dospěl k závěru, že nejvhodnější je, aby nově vzniklá právnická osoba byla 

sesterským podnikem. Tudíž vlastníkem by byli stejní vlastníci jako v případě české 

společnosti. Z těchto důvodů je nutné zřídit Free Zone Company. Tu totiž může založit 

2 - 5 společníků. S ohledem na náklady i na dostupnost bylo zvoleno založení FZC v 

Hamriyah Free Zone nacházející se v emirátu Sharjah. Registrační poplatek následně 

činí 54 tis. Kč. Výhodou navíc je, že registrace lze učinit celá online. Základní kapitál je 

následné nutné složit v minimální výši 900 tis. Kč. Výhoda registrace právnické osoby 

v SAE spočívá především v nulovém zdanění příjmů. Nicméně ekonomickou aktivitu 

lze následně vykonávat pouze v zóně, kde máme registraci. Tento návrh je vhodný jak 

pro využití při mezinárodním daňovém plánování. S ohledem na zaměření společnosti 

je tento návrh vhodný také pro rozvoj podnikatelských aktivit respektive možnost ex-

panze na nové trhy.  
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Poslední návrh opět spočíval v registraci právnické osoby ve Spojených arabských emi-

rátech. Nicméně se jednalo o založení International Business Company. Oproti výše 

zmíněným návrhům není možné prostřednictvím IBC vykonávat v zemi ekonomické 

aktivity. Jedná se tak o typickou offshore registraci. IBC je tak vhodná například pro 

realizaci mezinárodní obchodní činnosti mimo SAE. Dále pro mezinárodní daňové plá-

nování. S ohledem na náklady se jako nejvhodnější jeví registrace IBC v emirátu Ras Al 

Khaimah. Pro registraci je nutné využít tzv. lokálního agenta. Náklady na založení se 

tak dle výběru lokálního agenta pohybují kolem 65 tis. Kč. V dalších letech za udržová-

ní registrace kolem 30 tis. Kč. Výhoda IBC oproti výše zmíněným návrhům spočívá v 

anonymitě vlastníků. Z tohoto důvodu je tedy možné, aby IBC byla mateřským podni-

kem podniku českého a případně dalších dceřiných společností. Nicméně to sebou při-

náší dodatečné náklady v podobě vyššího zdanění. V případě výplaty podílu na zisku 

z ČR do SAE dochází ke zdanění ve výši 5 % z částky brutto. Zjednodušené tedy mů-

žeme říci, že se jedná o náklady spojené se zajištěním anonymity.  

Každý ze zmíněných návrhů má svá specifika a je vhodný pro jiné účely. Všechny 

návrhy primárně slouží k mezinárodnímu plánování. V našem případě to znamená reali-

zace mezinárodního obchodu přes nově vzniklé právnické osoby. Dále pro financování 

v rámci skupiny. Návrh W.L.L. v Bahrajnu je dále vhodný pro komplexní podnikání 

v zemi. To znamená nejenom pro výkon obchodní činnost, ale i servis a případně i kon-

strukční činnost. Tedy vytvoření plnohodnotné pobočky Renomag. FZC v Spojených 

arabských emirátech je taktéž vhodná pro výkon podnikání v zemi. Nicméně s ohledem 

na omezení spočívající možnosti výkonu činnosti pouze v rámci dané zóny. Je návrh 

vhodný spíše pouze pro výkon obchodní činnosti v zemi. Naopak založení IBC ve Spo-

jených arabských emirátech neumožnuje podnikání v zemi. Tato forma tak primárně 

slouží pro realizaci obchodní činnosti mimo SAE, mezinárodního daňového plánování a 

zajištění anonymity vlastníků.  

Pokud bychom měli shrnout výhody plynoucí z návrhů, jedná se primárně o sníže-

ní daňového zatížení vybrané společnosti. Mezinárodní obchodní činnost společnosti 

Renomag by následně byla realizována přes nově vzniklou právnickou osobu 

v Bahrajnu či Spojených arabských emirátech. Zdanění takto dosažených příjmů bude 

ve zvolené zemi nulové. Základ daně v České republice, kde by zůstala taktéž právnická 
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osoba, by byl snížen následně o hrazené úroky vyplývající z půjčky, kterou by poskyto-

vala nově registrovaná právnický osoba. Kromě dalšího může společnost dva ze tří ná-

vrhů využít i pro podnikání v místě registrace. Což je rozdíl oproti tradičním offshore 

jurisdikcím, kde je realizace ekonomických aktivit a využití nulového zdanění příjmů 

zpravidla nemožné. Dále je vhodné zmínit, že společnost Renomag má sesterský podnik 

ve Slovenské republice. Tento podnik je vlastnictví stejných subjektů jako podnik čes-

ký. Lze tedy předpokládat, že v případě realizace některého z návrhů bude část příjmů 

ze slovenské pobočky taktéž realizovaná pomocí zahraniční právnické osoby. Čímž 

bude sníženo zdanění na Slovensku. Dále bude možné taktéž snížit zdanění prostřednic-

tvím placených úroků, v případě financování pomocí zahraniční společnosti. Výsledný 

efekt v podobě daňové úpory tak bude ve výsledku mnohem vyšší.  

S ohledem na odlišnost jednotlivých návrhů, jak ve využití tak i například 

v nákladech. Není zcela možné jednoznačné určit, který návrh by měla v současné době 

společnost Renomag zrealizovat. Management se bude dle mého názoru mimo jiné roz-

hodovat i na základě toho, zda bude mít zájem rozšířit svoje ekonomické aktivity do 

Bahrajnu či Spojených arabských emirátů. Pokud podnik nebude mít zájem o rozšíření 

své obchodní činnosti do těchto zemí. Je řešení poměrně jednoznačné a to tedy volba 

IBC ve Spojených arabských emirátech. Na tomto místě bude provedena komparace 

návrhů, tak aby rozhodování managementu bylo pokud možno co nejjednodušší.  
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Tab. 17 Komparace návrhů (zdroj: vlastní zpracování) 

 Min Průměr Max 

 0 1 2 3 4 5 

Zdanění 

W.L.L.   X    

FZC  X     

IBC X      

 

Podnikání 

W.L.L.      X 

FZC     X  

IBC X      

 

Anonymita 

W.L.L. X      

FZC  X     

IBC      X 

 

Náklady 

W.L.L.  X     

FZC    X   

IBC     X  

       

Výše minimálního základního kapitálu 

W.L.L.      X 

FZC     X  

IBC  X     
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Tab. 18 Komparace navrhovaných jurisdikcí (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Min Průměr Max 

 0 1 2 3 4 5 

Právní prostřední 

BHR    X   

SAE    X   

 

Použití anglického jazyka v zemi 

BHR    X   

SAE     X  

 

Kulturní odlišnosti 

BHR    X   

SAE    X   

 

Bezpečnosti situace v zemi 

BHR    X   

SAE     X  

 

Vzdálenost z ČR a časový posun 

BHR  X    

SAE   X   
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala daňovými ráji a jejich využitím. Práce byla rozdělena na 

tři části. A to teoretickou, analytickou a návrhovou část. V rámci teoretické části byla 

vymezena základní problematika vztahující se k tématu daňových rájů. Pozornost tak 

byla věnována vysvětlením pojmů, jako jsou daňové ráje, mezinárodní daňová optima-

lizace či offshore a onshore jurisdikce a společnosti. Dále byly popsány možnosti využi-

tí daňových rájů a také hlediska, které by podnikatelské subjekty měli při výběru vhod-

ného daňového ráje zohlednit. V rámci této části byl prostor věnován také krátkému 

historickému exkurzu a možnému budoucímu vývoji daňových rájů. S ohledem na za-

měření práce byly taktéž popsány základní aspekty zdanění příjmů fyzických a právnic-

kých osob v České republice a principy mezinárodního zdanění příjmů. Pozornost zde 

byla také věnována některým ustanovením smlouvy o zamezení dvojího zdanění dle 

koncepce OECD. 

Analytická část se věnovala analýze daňových rájů na Blízkém východě. Jednalo 

se tak o státy jako Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saúdská Arábie a Spojené arabské 

emiráty. Jako nejvhodnější se s ohledem na možnost založení a podnikání zahraničních 

subjektů a následné zdanění příjmů jevili Bahrajn a Spojené arabské emiráty. Při splnění 

předem stanovených podmínek je totiž v těchto státech umožněno společnostem ve 

vlastnictví zahraničních subjektů podnikat a zároveň využívat daňových výhod rezi-

dentních společností. Sazba zdanění příjmů právnických osob je totiž v obou zemích 

nulová. To stejné platí například pro příjmy v podobě dividend či úroků. Výhodou je 

taktéž skutečnost, že oba zmiňované státy mají uzavřeny smlouvu o zamezení dvojího 

zdanění s Českou republikou.  

Návrhová část práce se ve svém úvodu věnovala představení vybrané společnosti. 

Jedná se o společnost Renomag, s.r.o. Tato společnost se zabývá především prodejem 

strojů, nástrojů a zařízení pro průmysl, stavebnictví a těžební průmysl. V současné době 

realizuje Renomag, s.r.o. až 40 % celkových tržeb prostřednictvím zahraničního obcho-

du. Obchody jsou realizovány i mimo Evropskou unii. Právě zahraniční obchody by 

byly realizovány přes nově vzniklou právnickou osobu v některé z navrhovaných zemí. 

Dále by zahraniční společnost byla využita pro financování v rámci skupiny. Ve vý-
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sledku by došlo k situaci, kdy by v České republice byl snížen základ daně, který by 

naopak byl vyšší právě v Bahrajnu nebo Spojených arabských emirátech. Zde by ná-

sledně tyto příjmy nebyly zdaněny. V případě Bahrajnu se jednalo o návrh v podobě 

založení With Limited Liability Company, která představuje ekvivalent české společ-

nosti s ručením omezením. Tato právní forma podnikání umožnuje taktéž výkon eko-

nomických aktivit v Bahrajnu. Výhodou tohoto řešení jsou minimální náklady na regis-

traci, ty se totiž pohybují kolem 1200 Kč. Bahrajnské úřady následně žádost o registraci 

vyřídí do jednoho pracovního dne. Nicméně v případě W.L.L. je nutné složit minimální 

základní kapitál ve výši 1,26 mil. Kč 

V případě návrhu B se jednalo o založení tzv. Free Zone Company ve Spojených 

arabských emirátech. Jedná se o specifickou právní formu podnikání, která kromě čer-

pání daňových výhod SAE umožňuje i podnikání v rámci zóny volného obchodu. 

S ohledem na minimalizaci nákladů byla zvolena Hamriyah Free Zone v emirátu Sha-

rjah. V případě tohoto řešení je nutné počítat s registračním poplatkem ve výši 54 tis. 

Kč. Výhodou však je skutečnost, že registrace lze učinit online. Základní kapitál je ná-

sledné nutné složit v minimální výši 900 tis. Kč. 

V případě výše zmíněných návrhů se s ohledem na zdanění jevilo jako nejvhodněj-

ší postavení sesterského podniku vůči podniku českému. Při volbě této struktury totiž 

dochází rovnou k výplatě podílu na zisku vlastníkům. Příjem je tak zdaněn pouze 

v zemi rezidence. V případě, že by totiž nově vzniklá právnická osoba byla mateřských 

podnikem. Došlo by následně v případě výplaty podílu na zisku z České republiky do 

Bahrajnu nebo SAE ke zdanění ve výši 5 %.  

Poslední návrh byl následně odlišný od dvou výše uvedených řešení. Jednalo se o 

založení International Business Company v SAE. Jedná se o právní formu, která je hoj-

ně využívána v tradičních offshore jurisdikcích. Na rozdíl od návrhu založení Free Zone 

Company, není možné při volbě International Business Company vykonávat ekonomic-

ké aktivity v SAE. Primárně je tak toto řešení vhodné pro využití daňových výhod a 

také anonymity. Na rozdíl od výše zmíněných návrhu je totiž u této právní formy pod-

nikání zaručena anonymita vlastníků. Z tohoto důvodu je i přes 5% zdanění výplaty 

podílu na zisku z České republiky, vhodné tuto právnickou osobu stanovit jako mateř-
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ský podnik. Vlastníkem české společnosti tudíž bude IBC v SAE. Identita vlastníků IBC 

bude následně utajena.  

V rámci realizace některého z navrhovaných řešení se předpokládá návratnost ná-

kladů kolem jednoho roku. Je zde totiž patrná daňová úspora. V modelovém příkladu 

byla uvažována realizace příjmů přes zahraniční společnost ve výši 800 tis. Kč. Dále 

také financování pomocí zahraničního subjektu, kdy by česká společnost hradila úroky 

ve výši 500 tis. Kč ročně a tím snižovala svůj základ daně v České republice. Čistý pří-

jem společnosti se tak zvýší minimálně o 95 tis. Kč, tudíž čistý příjem vlastníků mini-

málně o 80 tis. Kč. Je vhodné připomenout, že společnost Renomag působí v oblasti 

prodeje nástrojů a zařízení pro průmysl, stavebnictví a těžební průmysl. S ohledem na 

zaměření podniku lze předpokládat, že zahraniční společnost je možné využít i k rozvoji 

svých obchodních aktivit na Blízkém východě. Společnost by tudíž mohla zvýšit své 

příjmy a dosáhnout tak i vyšší daňové úspory, než kdyby tuto činnost realizovala přes 

českou pobočku.  
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