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Abstrakt 

V této bakalářské práci představíme českou společnost, která se zabývá finančním 

modelováním a poradenstvím a plánuje rozšíření svých služeb. Zhodnotíme, zda je 

výhodnější hledat nové kapacity v České republice, nebo vytvořit dceřinou společnost 

v zahraničí. Zaměříme se zejména na aspekt daně z příjmů právnických osob 

a repatriaci zisku, který rozhodnutí o rozšíření do zahraničí výrazně ovlivňuje a musí 

být bráno v potaz vedle provozních nákladů společnosti a celkové kvalitě 

podnikatelského prostředí v dané zemi.  

 

Abstract 

Czech company that focuses on financial modelling and advisory is being 

introduced in the bachelor’s thesis. The company considers expansion of its services. 

We will evaluate, whether the company shall seek for new capacities in the Czech 

Republic, or shall establish its subsidiary abroad. Specifically, we will analyze 

implications on the income tax of the new legal entity and profit repatriation. As is 

revealed, these factors have an important impact on such decision, and should be taken 

into account next to the production costs and general business environment in the 

respective countries. 
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ÚVOD 

Daňové náklady významně ovlivňují podnikatelské prostředí. Každá společnost 

běžně využívá všech dostupných zákonných prostředků pro optimalizaci své daňové 

povinnosti a snížení daně např. tvorbou rezerv, zrychlením odpisování majetku, či 

přesunem do zemí s výhodnějšími podmínkami. Některé země, tzv. daňové ráje, se 

přímo, snaží přilákat zahraniční společnosti výrazným snížením korporátních daní 

a spojené administrativy. Vlády se však pak těmto přesunům brání a v případě 

úmyslného zmenšení daňové povinnosti, kvalifikují daňové úniky trestným činem 

krácení daně. 

Tato bakalářská práce se zabývá dopadem rozdílného zdanění korporací na 

rozhodování společností v rámci Evropské unie. Na konkrétním příkladě ukazuje, jak 

odlišné korporátní daně ovlivňují ziskovost projektu v pěti vybraných zemích (Česká 

republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Německo). 

Bakalářská práce má následující členění. Jako úvod do problematiky je nastíněna 

historie vzniku EU, její orgány a rozhodovací procesy. Dále je popsána snaha 

o harmonizaci a koordinaci daňových systémů, která probíhá na úrovni EU, avšak 

dosud nebyla příliš úspěšná. Jednotlivé země se totiž snaží zachovávat své tradiční 

daňové postupy a zvyklosti, a proto v EU existuje 28 odlišných systému, které brání 

vzniku jednotného daňového evropského prostoru. V závěru teoretické části je popsán 

daňový systém jednotlivých vybraných zemí z pohledu aktuálně platných zákonů a jsou 

definovány potřebné základní pojmy.  

Po teoretickém úvodu jsou tyto poznatky využity v kapitole 2 pro výpočet návrhu 

pro společnost ABC s.r.o. Tato společnost by se ráda rozšířila a založila novou 

samostatnou společnost v nejvýhodnějším ze zvoleného prostředí. Jedná se o společnost 

orientující se na finanční modelování, analýzy a poradenství, která má zákazníky po 

celém světě a výstupy poskytuje pouze elektronicky. Fyzický kontakt se zákazníky není 

nutností. Proto je společnost relativně flexibilní z pohledu místa produkce, kvůli 

specifiku trhu však preferuje zůstat v Evropské unii. V této praktické části je detailně 

popsán a prezentován konkrétní výpočet daně z příjmů u každé zvolené země.  
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Následuje kapitola 3, která detailně analyzuje zjištěné výsledky a porovnává 

výhodnost rozšíření společnosti ABC s.r.o. do jednotlivých zemí zejména z pohledu 

daňového zatížení, ale bere v úvahu i předpokládané provozní náklady, a také ostatní 

nefinanční faktory. 

V závěru práce shrnujeme dosazené výstupy a komentujeme možné rozšíření této 

bakalářské práce o další faktory a analýzy. 

 

Cíle bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je doporučení pro společnost ABC s.r.o., která se 

rozhoduje o rozšíření výroby do zahraničí. V práci se zaměřujeme zejména na srovnání 

rozdílného zdanění a výpočtu daně z příjmů právnických osob v České republice 

a čtyřech dalších okolních státech, a zabývá se také možností repatriace zisku zpět do 

České republiky formou dividend. Preferovanou formou rozšíření je založení dceřiné 

společnosti, která je maximálně podobná české společnosti s ručením omezeným, a ve 

které bude mateřská společnost ABC s.r.o. držet 100% základního kapitálu. Naopak 

založení pobočky, která by nebyla samostatným subjektem, bylo společností ABC s.r.o. 

odmítnuto, a proto není ani předmětem zkoumání této práce.  

 

Metodika bakalářské práce 

V teoretické části bude využita odborná literatura, internetové stránky, odborné 

články, zákony a legislativní normy pro zjištění kvalitních informací. Dále budou 

využity statistiky a srovnávání z různých zdrojů pro zjištění úrovně zdanění a nákladů 

práce v daných zemích (např. průměrný plat v daném odvětví, medián mezd, 

nájemné,…).  

V praktické části využijeme metody pozorování a analýzy trhu v okolních státech 

pro výpočty konkrétního návrhu, včetně využití teoretických poznatků z odborných 

zdrojů. Pro výběr nejvýhodnější varianty budou použity i nefinanční indikátory, např. 

metodiky Doing business a Index korupce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Evropská unie a daňový systém 

Evropská Unie (EU) vznikla na základě několika postupně uzavřených a následně 

novelizovaných smluv s vizí zajištění trvalého míru v Evropě. Nejstarší smlouvou je 

Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), která pochází z roku 

1951. Tuto smlouvu podepsalo šest zemí: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, 

Německo a Nizozemí a staly se tak zakládajícími členy dnešní Evropské Unie. Dalšími 

základními smlouvami se stala Smlouva o založení Evropského hospodářského 

společenství (EHS) a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou 

energii (Euratom). Tyto smlouvy byly také nazývány Římské smlouvy a vstoupily 

v platnost v roce 1957. EHS bylo přejmenováno na Evropské společenství (ES) od roku 

1967. Hlavní myšlenkou bylo zajistit volný pohyb osob, zboží a služeb přes hranice 

(Široký, 2013; europa, ©2014). 

  Evropskou unii v dnešní době tvoří 28 členských států. Zásadním dokumentem 

je Smlouva o Evropské unii, známá také jako Maastrichtská smlouva. Tato smlouva 

byla podepsána v roce 1992 a stanovuje pravidla pro jednotnou měnu, zahraniční 

a bezpečnostní politiku a mnoho dalšího. Od roku 1993 vzniká jednotný trh a jeho čtyři 

pilíře – volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Postupně je vydáno více jak 200 

právních předpisů. Jsou zde zakotvena pravidla pro hlasování a další. Nejnovějším 

podstatným dokumentem je Lisabonská smlouva z roku 2007. V platnost vstoupila 

1. prosince 2009, po podpisu všemi členy. Smlouva nahrazuje dosavadní základní 

listiny a skládá se ze Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU. Pojednává o budoucím 

rozhodování a hlasování v rámci EU, posiluje úlohu Evropského parlamentu, zajišťuje 

solidaritu a lepší ochranu občanů. EU se stává právnickou osobou a získává právní 

subjektivitu. Z pohledu této práce je důležitý zejména článek číslo 95 ze Smlouvy EHS 

upravující přímé daně (Široký, 2013; europa, ©2014; Nerudová, 2014). 

EU má pravomoc vytvářet legislativní normy pro jednotlivé země, protože státy 

omezily svoji suverenitu. Právní systém EU má vlastnosti: nadřazenost (unijní právo má 

přednost před národním právem), subsidiaritu (rozložení vytíženosti rozhodováním 
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unijního a národního práva) a přímý efekt (jednotlivec má právo se dovolávat 

u národního soudu při dodržování unijního práva) (Široký, 2013). 

1.1.1  Orgány a instituce Evropské unie, rozhodování 

EU má své orgány a instituce, které tvoří systém pro rozhodování a dodržování 

evropského práva. Nejvyšším orgánem je Evropská rada. Na jejím zasedání rozhodují 

nejvyšší hlavy členských států a předseda. Jedná se o reprezentativní, politický 

a strategický orgán, který určuje hlavní směr EU. Zasedá minimálně dvakrát do roka 

(europa, ©2014).  

Dalším politickým orgánem je Evropský parlament. Jedná se o zákonodárný orgán, 

který hájí zájmy občanů. Poslanci se volí v přímých volbách na pět let a jejich počet je 

pro každou zemi určen dle obyvatel. Celkem je 751 poslanců, ČR volí 21. Sídlo 

Evropského parlamentu je ve třech městech: Brusel, Štrasburk, Lucemburk 

(europa, ©2014).  

Evropská komise je výkonným orgánem, který je ustanoven Evropským 

parlamentem. Skládá se z 28 eurokomisařů a v jejím čele je předseda.  Evropská komise 

má za cíl obranu zájmů EU jako celku (europa, ©2014). 

Soudní dvůr EU kontroluje dodržování a uplatňování evropského práva vyplývající 

ze smluv ve všech členských státech. Dále řeší spory mezi vládami členů a orgány EU. 

Sídlí v Lucemburku. Soudní dvůr EU zahrnuje tři orgány: Evropský soudní dvůr, 

Tribunál, Soud pro veřejnou službu. Evropský soudní dvůr tvoří vždy jeden soudce 

z každého státu a devět generálních advokátů volených na šest let (CVRIA, ©2015). 

Rada EU není orgánem EU, ale je významnou institucí. Setkávají se zde ministři 

jednotlivých resortů členských států. Koordinují chod jednotlivých politik 

(europa, ©2015). 

Účetní dvůr EU provádí kontrolu účetnictví a zabývá se finančním řízením EU. Sídlí 

v Lucemburku (europa, ©2015). 
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1.1.2 Harmonizace a koordinace daní 

V EU je také možno pozorovat současně s rozvojem jednotného trhu postupnou 

harmonizaci daňových systémů jednotlivých členských států. Harmonizace daní je 

v literatuře definována jako „proces sbližování daňových soustav států na základě 

společných pravidel“ (Nerudová, 2008, s. 15). Cílem je sblížení národních daňových 

systémů a daňových sazeb tak, aby platila stejná pravidla pro jednotný trh. Toto je 

odborně nazýváno také pozitivní harmonizací. V EU však nedochází k celkové 

harmonizaci, ale pouze k dílčí. Snahou je sjednotit především ustanovení způsobující 

bariéry ve fungování jednotného vnitřního trhu, nikoli daňové sazby samotné. Současně 

se však do určité míry omezuje možnost vzniku tzv. škodlivé daňové soutěže též známé 

jako daňové ráje. Je zřejmé, že soukromé společnosti se rozhodují pro alokaci svých 

kapitálů do zemí s nejvýhodnějším daněním, ale veřejné služby využívají v zemi, kde 

jsou nejvíce rozvinuté tj. typicky v zemi s vysokými sazbami, které široce 

dostupné veřejné služby financují (jurisdikce). Volný pohyb kapitálu v rámci EU jim 

tyto přesuny umožňuje, ale dnes už s omezením. Kromě toho je cílem harmonizace daní 

sladit propojenost zákonů, navrhnout vzorové smlouvy a na závěr sjednotit praxi ve 

výběru daní (Nerudová, 2008; Láchová, 2007; Nerudová, 2014). 

Součástí daňové harmonizace a často i jejím předstupněm je proces koordinace. 

Cílem koordinace je dosáhnout, aby zboží vyrobené v jednom členském státě mohlo být 

bez omezení distribuováno do ostatních členských států. Koordinace je založena na 

transparentnosti o příjmech rezidentů
1
 v ostatních zemích. Koordinace v oblasti daní se 

dále také zaměřuje na daňové ráje a bojuje proti nim. Zajišťuje pak výměnu dat mezi 

jednotlivými členskými státy a zlepšuje informovanost mezi národními úřady pro výběr 

daní, aby se zabránilo daňovým únikům. Nevede však ke sjednocení daňových systémů 

a je podporována i na úrovni jiných mezinárodních organizací např. OECD, OSN 

(Široký, 2013; Nerudová, 2008; Láchová, 2007; Kubátová, 2010; Nerudová, 2014). 

Přes snahy o užší harmonizaci daní v rámci EU se daňové soustavy jednotlivých 

států EU stále výrazně odlišují. Hlavní snaha se v současné době upírá zejména na 

                                                 

 

1
 definice daňového rezidenta se nachází v kapitole 1.5 
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harmonizaci zdaňování nadnárodních společností. Jako základní model 

takové společnosti prosazována Evropská společnost (SE) dle nařízení Evropské komise 

č. 2157/2001 (Široký, 2013; Nerudová, 2008; Nerudová, 2014).  

Na základě zajištění svobody volného pohybu osob má každý občan členského státu 

EU právo zakládat a provozovat obchodní společnost v zemích EU. Dále také podnikat 

za stejných podmínek jako osoby daného státu. Koordinace mezi státy EU funguje též 

v přiznání sociálního a zdravotního pojištění a dalších odvodech. Každá obchodní 

společnost by měla mít stejné postavení před úřady jako národní společnost daného 

státu. Daná společnost může určit danění v různých zemích, dle určených sazeb 

a podmínek. Vždy ale rovně se všemi poplatníky dané země (Široký, 2013). 

Současně se v rámci EU uplatňují bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

Jde o mezinárodní legislativní opatření, zabraňující uložení obdobné daňové povinnosti 

ve dvou a více zemích stejnému poplatníkovi, v jednom zdaňovacím období a za 

shodnou událost. Jedná se zpravidla o dvoustranné opatření mezi dvěma státy EU. 

Záměrem Evropské komise je vytvoření vlastního modelu na principu modelu OECD 

tzv. evropská konvence zamezení dvojího zdanění dle materiálu COM (2001) 582. 

Jednalo by se o multiratelární smlouvu pro všechny členské země EU (Široký, 2013; 

Kubátová, 2009; Nerudová, 2014). 

EU má do budoucnosti dlouhodobý cíl -  sjednocení systému zdanění. V letech 

2001–2004 byly představeny čtyři možnosti jednotného systému pravidel pro stanovení 

celosvětového základu daně z příjmů z EU. V roce 2013 dvě z těchto možností byly 

odloženy a to povinně harmonizovaný základ daně a evropská korporativní daň. 

Zdanění dle domovského státu řídící společnosti není dále rozvíjeno z důvodu nezájmu 

členských států. Poslední možností je jednotný konsolidovaný korporátní základ daně 

(CCCTB), který mohou využívat pouze nadnárodní společnosti s povinností účtovat dle 

IAS/IFRS (účetní pravidla).  V roce 2004 byl vytvořen projekt CCCTB a materiál COM 

(2011)121, který je návrhem pro směrnici. Evropská komise zveřejnila v březnu 2011 

návrh textu CCCTB směrnice, která je stále nedořešena (Široký, 2013; Nerudová, 2008; 

Nerudová, 2014). 

Z důvodu, že se jednotlivé země snaží zachovávat své národní zájmy, je však velice 

obtížné dosáhnout hlubší koordinace či dokonce harmonizace. Kromě toho existují 
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smluvená pravidla zdaňování korporací schválené Evropskou komisí v sdělení 

č. 98/C 384/03 (Široký, 2013; Nerudová, 2008; Nerudová, 2014).  

1.1.3  Legislativa upravující přímé daně v Evropské unii 

Vznik právních předpisů začíná v EU podáním podnětů od eurokomisařů nebo 

občanů, kteří podají žádost dle určitých pravidel. Evropská komise následně navrhne 

právní akt pro vytvoření právního předpisu. Tento proces může trvat 12 až 18 měsíců. 

Dalším legislativním postupem návrh putuje do Evropské rady a Evropského 

parlamentu. Tyto dvě instituce spolu vyjednávají o změnách pro přijetí návrhu. Po 

schválení je směrnice veřejně vyhlášena. Na dodržování v příslušném členském státě 

dohlíží Evropská komise, popřípadě Evropský soudní dvůr, který může rozhodnout 

o vysoké pokutě (Nerudová, 2014; europa, ©2014). 

Vedle základních smluv EU jsou pro národní daňové systémy určující právní 

předpisy vydávané Evropskou komisí (sekundární právo EU). Rozlišujeme dle článku 

288 Smlouvy o fungování EU nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení. 

Vykonavatelem těchto ustanovení jsou členské státy a mají za povinnost je 

implementovat do svého právního řádu (Nerudová, 2014). 

V rámci daňových povinností obchodních firem je kromě výběru daní nepřímých 

také pravidelný odvod daní přímých
2
. Tyto daně jsou příjmem státních rozpočtů, ale 

i rozpočtu EU. Dále mohou být chápány pro fungování společného trhu a k sbližování 

právních předpisů členských států. V EU se přímé daně dělí na důchodové (osobní 

důchodová daň a daň ze zisku korporací) a majetkové (daň z nemovitostí, silniční daň 

a další) (Široký, 2013; Kubátová, 2010). 

Z pohledu legislativy pro přímé daně jsou základem směrnice, které byly dále 

rozšiřovány a upravovány. Základní směrnicí přímého zdaňování je č. 77/799/EEC, 

která je dále modernizována směrnicí č. 2004/56/EC a č. 2004/106/EC. Tyto směrnice 

upravují vzájemné předávání informací úřadům členských států. Původní směrnici 

nahrazuje směrnice č. 2011/16/EU s účinností od ledna 2014. Tato směrnice ukládá 

                                                 

 

2
 definice přímé daně se nachází v kapitole 1.5 
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tzv. povinnou automatickou výměnu informací o rezidentech členských států 

o stanovených příjmech. Dále jsou významné 4 směrnice: směrnice 2009/133/EC, 

směrnice 2011/96/EU, směrnice 2003/48/EC a směrnice 2003/49/EC (Široký, 2013; 

Nerudová, 2008; Nerudová, 2014).  

1.2 Daňový systém ve vybraných zemích Evropské unie 

Tato kapitola popisuje přímé důchodové daně se zaměřením na daň ze zisku 

korporací. Převážně se věnuje výši daňových sazeb, způsobu zdanění, odpisování 

a zacházení se ztrátami v pěti členských zemích EU: ČR, Slovensko, Maďarsko, 

Rakousko, Německo. V ČR je tato daň známa jako daň z příjmů právnických osob 

(DPPO). V ostatních zemích obecně nazývána corporate nebo company tax. Tato daň se 

vztahuje v České Republice na obchodní korporace dle zákona č. 90/2012Sb., nadace, 

nadační fondy, spolky, fundace a ústavy a další PO nebo jednotky bez právní 

subjektivity dle zákona č. 89/2012Sb. V ostatních členských státech je definice 

právnických osob, které podléhají dani ze zisku korporací téměř shodná.  Poplatníky 

DPPO lze dělit dle sídla nebo skutečného vedení firmy (na rezidenty a nerezidenty) 

nebo dle účelu založení, zřízení (podnikatelský subjekt a veřejně prospěšný poplatník) 

(Vančurová, Láchová, 2014). 

Největší rozdíly v základu daně nastávají mezi jednotlivými zeměmi zejména 

z důvodu, že každá země má jiné daňově uznatelné náklady, různá pravidla pro 

odpisování případně odlišné daňové úlevy, např. započtení ztráty. V členských zemích 

EU se obecně používají dva druhy účetních systémů. Prvním je daňové účetnictví, kdy 

hospodářský výsledek je stejný jako základ daně (např. Rakousko, Německo). Ten se 

pouze navýší o daňově neuznatelné náklady (odměny členům dozorčí rady, náklady na 

reprezentaci ve výši 50%,…) a sníží o příjem osvobozený od daně. Tím získáme základ 

daně a vynásobíme příslušnou sazbou. Další způsob je účetnictví, kdy hospodářský 

výsledek musí být přetransformován mimoúčetními operacemi na základ daně (ČR, 

Slovensko, Maďarsko). Tyto operace jsou také nazývány jako snižující a navyšující 

položky (+ a – položky) (Nerudová, 2008; Kubátová, 2010).  

Ve zbytku kapitoly se zaměříme na základní rozdíly v přímém zdanění společností, 

které vznikly za účelem zisku a jsou rezidenty v posuzovaných zemích.  
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Schéma výpočtu pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko 

Schéma vyplývá ze zákona č. 586/1992Sb. (dále ZDP) pro Českou republiku, kdy 

postupně přetransformováváme VH na dílčí základy daně (ZD). Toto schéma se dá 

využít i pro Slovensko a Maďarsko, přičemž každá země má určenou výši jednotlivých 

položek dle vlastních platných zákonů. Dle Markové, 2014: 

 

VH získaný z účetnictví 

1. ZD = VH dále upraven o +/ – položky  

+ zvýšíme o částky, které není možné zahrnout do uznatelných nákladů dle ZDP 

a o částky které nejsou součástí VH  

- snížíme o částky, které jsou ve VH, ale nezahrnují se do základu daně podle ZDP  

- lze zde odečíst daňovou ztrátu z předchozích let  

- dále odečteme odečitatelné položky (výdaje pro vývoj a výzkum, odpisy,…)  

2. ZD = odečteme dary v dané výši  

3. ZD = zaokrouhlujeme na celé tisíce korun dolů  

* sazba daně  

= vypočtená daňová povinnost  

- odpočet slev na dani  

= vlastní daň / nadměrný odpočet 

- zálohy  

 

Schéma výpočtu pro Německo a Rakousko 

VH před zdaněním z daňového účetnictví (všechny příjmy – uznatelné náklady) 

+ daňově neuznatelné náklady 

- osvobozený příjem (např. dividendy) 

- lze zde odečíst daňovou ztrátu z předchozích let  

- odečteme dary, odpisy, …  

= ZD  

* sazba daně v dané zemi  

= daňová povinnost 
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1.2.1 Česká republika 

DPPO v České republice se aplikuje na všechny právnické osoby (PO) dle vymezení 

zákona §17 zákona č. 586/1992Sb. pouze s drobnými odlišnostmi. V této práci se 

zaměříme na korporace. Poplatníci se sídlem na území ČR daní celosvětové příjmy 

(rezidenti). Naopak nerezidenti odvádí daň pouze za příjmy ze zdrojů plynoucí na území 

ČR. 

Základ daně je odvozen z výsledku hospodaření (VH) před zdaněním. Tento VH se 

dále upravuje dle ZDP §23 až 33. Jedná se o veškeré příjmy snížené o výdaje 

související s ekonomickou činností za účelem dosažení zisku, (mimo příjmy, které 

nejsou předmětem daně §18 nebo jsou osvobozeny §19). Základ daně se odvozuje od 

účetního VH před zdaněním a dále se upravuje. Daňová ztráta lze odečítat maximálně 5 

následujících období po vyměření a snižuje se o ni daňový základ. Sazba daně činí 19% 

pro společnosti dle §21.  

Zdaňovacím obdobím je zpravidla kalendářní rok. Správce daně může schválit 

použití hospodářského roku nebo účetní období delší než 12 měsíců.  Poplatník má 

povinnost podat přiznání a zaplatit daň do 3 měsíců od konce tohoto období. V případě 

podané a schválené plné moci je toto období prodlouženo na 6 měsíců od konce období. 

Zálohy se platí průběžně čtvrtletně nebo měsíčně a výše vychází z poslední známé 

daňové povinnosti. Platby musí být zaplaceny do konce příslušného měsíce nebo 

čtvrtletí. V případě že daň nepřesáhla částku 30 000 CZK, poplatník není povinen platit 

tyto zálohy. 

 Odpisy lze využít u dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (DHM 

a DNM). DHM vymezený jako samostatné movité věci se samostatným technicko-

ekonomickým určením, kdy vstupní cena je vyšší než 40 000 CZK a provozní doba je 

delší než 1 rok. Též můžeme odpisovat budovy a stavby. Majetek lze odpisovat 

rovnoměrně nebo zrychleně po dobu určenou dle odpisových skupin (3, 5, 10, 20, 30, 

50 let). Sazba odpisu je stanovena na 1 rok a pak roky následující. Odpis lze počítat 

jako vstupní cena / určená sazba. DNM u něhož je vstupní cena vyšší než 60 000 CZK 

a má dobu použitelnosti delší jak 1 rok odpisujeme rovnoměrně (18, 36, 60, 72 měsíců) 

dle druhu majetku. Odpis spočítáme jako vstupní cenu / celková doba použitelnosti. 
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Sociální pojištění se skládá ze čtyř částí. Na úrovni zaměstnavatele jsou stanoveny 

tyto odvody ze mzdy: důchodové pojištění 21,5%, nemocenské pojištění 2,3%, 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2% a zdravotní pojištění 9%. Celkem 

odvod pro firmu činí 34% k hrubé mzdě (Široký, 2013; Marková, 2014; zákon 

č. 586/1992Sb.; Doing business, ©2015a). 

1.2.2 Slovensko 

Povinnost k dani se vztahuje na všechny korporace dle zákona č. 595/2003 

Z.z., o dani z príjmov. Slovensko využívá jednoduchého systému zdaňování zisků, kdy 

je zisk plně zdaněn na úrovni společnosti. Akcionáři dále zisk už nedaní.  

Základ daně vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji, nebo z výsledku hospodaření 

pro dané období, který je dále upravován o neodečitatelné náklady a nezdanitelné 

příjmy. Daňová ztráta lze uplatnit maximálně v 7 následujících letech po vzniku. Sazba 

daně činí 22%. Je zde zavedena rovná daň pro fyzické i právnické osoby.  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Lze využívat i hospodářský rok, který musí 

být schválen správcem daně. Povinností je podat přiznání a zaplatit daň do 3 měsíců od 

konce tohoto období. Jedná se tedy o 31. březen následujícího roku a správce může tuto 

lhůtu prodloužit o další 3 až 6 měsíců pokud poplatníkovi plynou příjmy ze zahraničí. 

Zálohy musí být placeny čtvrtletně nebo měsíčně v závislosti na poslední známé daňové 

povinnosti. Tyto platby je nutno zaplatit vždy do konce příslušného měsíce nebo 

čtvrtletí. Pokud nepřesáhla daň částku 2 500 EUR (cca 69 tisíc CZK)
3
, poplatník není 

povinen platit zálohy. 

 Používání odpisů existuje i pro DHM a DNM. DHM se definuje jako samostatné 

movité věci nebo soubor movitých věcí, jehož vstupní cena je vyšší než 1 700 EUR 

(cca 47 tisíc CZK) a je evidovaný déle než 1 rok a dále budovy a stavby. Majetek je 

potom odpisován rovnoměrně nebo zrychleně dle odpisových skupin (4, 6, 12, 20 let). 

                                                 

 

3
 přepočteno průměrným kurzem 2014; 1 EUR = 27, 533 CZK (ČNB, ©2015) - využito pro všechny 

další přepočty 
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DNM je určen vstupní cenou vyšší než 2 400 EUR (cca 66 tisíc CZK) a dobou 

použitelnosti delší jak 1 rok. Tento majetek se pak odpisuje 5 let. 

Sociální pojištění je odváděno zaměstnavatelem do limitu max. 4 025 EUR za měsíc 

(cca 111 tisíc CZK). Výjimkou je úrazové pojištění, které je bez omezení ve výši 0,8%. 

Celkem sociální pojištění je vymezeno na 35,2% a tvoří ho několik částí: důchodové 

penzijní pojištění 14%, úrazové pojištění (invalidity) 3%, nemocenské pojištění 1,4%, 

pojištění pro případ nezaměstnanosti 1%, rezervní fond solidarity 4,75%, garanční fond 

0,25%, zdravotní pojištění 10% a již zmíněné úrazové pojištění (Široký, 2013; 

Nerudová, 2008; Nerudová, 2014; businessinfo, ©2014; finance, ©2014; 

euroskop, ©2014b; Doing business, ©2015b). 

1.2.3 Maďarsko 

DPPO je nazývána „társasági adó“ a vše je vysvětleno o této problematice v zákoně 

„2014. évi LXXIV. törvény“. Poplatníci podléhající této dani jsou korporace, které 

provozují ekonomickou činnost. V Maďarsku se zdaňují veškeré příjmy z obchodních 

aktivit, provozního příjmu a finanční výnosy získané na území této země. Dividendy 

pro korporátní akcionáře jsou osvobozeny a pro individuální členy jsou daněny 

srážkovou daní. 

Základ daně se počítá z účetního zisku dle závazných standardů a dále se upravuje. 

Veškeré výdaje jsou odečitatelné, pokud přímo souvisí s provozem poplatníka. Ztráty 

lze uplatnit neomezeně v dalších letech. Sazba daně při splnění zákonem daných 

podmínek a do obratu společnosti 500 milionů HUF (cca 45 milionu CZK)
4
 činí 10% 

u malých a středních firem. V opačném případě je na úrovni 19%. Tato nižší daň byla 

zavedena z důvodů podpory a rozvoje malého a středního podnikání. Dále je zde 

tzv. zjednodušená podnikatelská daň EVA (Egyszerűsített vállalkozói adó). Tento 

systém lze použít u malých firem při splnění daných podmínek, zejména pokud celkový 

roční příjem zvýšený o DPH a nepřekročí za dva roky částku 30 milionů HUF 

                                                 

 

4
 přepočteno průměrným kurzem 2014; 100 HUF = 8,921 CZK (ČNB, ©2015) - využito pro všechny 

další přepočty 



 

 

  21 

(cca 2,7 milionu CZK). Tato sazba sice činí 37%, ale měla by umožňovat snížení výdajů 

na administrativu. Tuto sazbu nelze využít při obchodování se zbožím v rámci EU. Dále 

v Maďarsku je odváděna tzv. municipální daň z příjmu (Helyi iparuzési adó). Sazba této 

daně se liší dle lokalit, maximální sazba je 2%. 

Za zdanitelné období se považuje kalendářní rok a přiznání k dani musí být podáno 

do 31. května následujícího roku. Při využití vlastního finančního roku musí být podáno 

přiznání do konce pátého měsíce od posledního dne zdaňovacího období. Zálohy jsou 

počítány z posledního zdaňovacího období a platí se čtvrtletně, vždy do 20. dne prvního 

měsíce dalšího čtvrtletí. U zjednodušeného systému zdanění se také platí zálohy 

čtvrtletně, ale vždy nejpozději do 12. dne prvního měsíce čtvrtletí. Samotná daňová 

povinnost musí být uhrazena do 31. května.  

Použití odpisů je povinné u DHM, pozemky se naopak neodpisují. Odpisová sazba 

se pohybuje mezi 2-15%. Stroje a vybavení je rovno odpisové sazbě 14,5%, počítačové 

a kancelářské vybavení 33,3%, u staveb se používá 6% a vozidla 20%. DNM lze 

odpisovat dle účetních pravidel. 

Sociální pojištění je nastaveno ve výši 27% z pohledu firmy. Tyto příspěvky se také 

nazývají tzv. sociální daň (Široký, 2013; Nerudová, 2008; Nerudová, 2014; 

businessinfo, ©2014; finance, ©2014; euroskop, ©2014c; Doing business, ©2015c). 

1.2.4 Rakousko 

Korporátní daň v Rakousku je založena na klasickém způsobu danění podobnému 

v mnoha zemích. DPPO je známa pod názvem „Körperschaftssteuer, KSt“ a právním 

podkladem pro tuto daň je zákon o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz/EStG, BGBl. 

č. 400/1988, v platném znění). Daň se vztahuje na všechny společnosti dle zákona, které 

mají své právní sídlo na území Rakouska (tzv. místo skutečného vedení firmy) nebo 

příjem na území této země. Dividendy ze zisku podléhají dalšímu zdanění u akcionářů. 

V případě korporátního člena jde o srážkovou daň (25%). 

Předmětem daně je veškerý příjem z hlavní i doplňkové činnosti. Základem daně je 

veškerý získaný příjem snížený o výdaje. Zdanitelný zisk je určen z finančních výkazů 

korporace dle ročního čistého zisku. Ztráta může být převedena do dalších let bez 

omezení ve formě odpočtu, ale pouze do výše 75% příjmů za rok při vedení účetnictví. 
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V opačném případě zde platí omezení 3 let. Sazba daně nyní dosahuje 25%. Bez ohledu 

na zisk musí odvádět společnost s ručením omezeným (s.r.o.) minimální daň ve výši 

1 750 EUR (cca 48 tisíc CZK) a akciová společnost (a.s.) ve výši 3 500 EUR 

(cca 96 tisíc CZK) ročně. Při založení firmy v prvním roce podnikání je tato daň snížena 

na 1 092 EUR (cca 30 tisíc CZK). Tato daň je placena i při vykázání ztráty. 

Zdanitelným obdobím je stanoven kalendářní nebo hospodářský rok, pokud je 

schválen správcem daně. Korporace je povinna podat přiznání k dani do 30. dubna 

následujícího roku. Podání může být prodlouženo do 30. června pokud je přiznání 

podáno elektronicky. Pokud přiznání podává daňový poradce je lhůta automaticky 

prodloužena o jeden rok. Zálohy jsou placeny ve čtyřech splátkách vždy k 15. dnu 

v měsíci únoru, květnu, srpnu a listopadu. Výše je odvozena od posledního zdaňovacího 

období. Částka záloh může být snížena, nejméně však na 273 EUR/čtvrtletí (cca 8 tisíc 

CZK).  Při zaplacení minimální stanovené daně, která je nižší než vypočtená skutečná 

daň, může být rozdíl použit jako záloha na další zdaňovací období. 

Odpisování podléhá veškerý dlouhodobý majetek používaný k podnikatelské 

činnosti. K odpisování nedochází u majetku, jehož hodnota se nesnižuje. Odpisy se 

používají rovnoměrné a odpisuje vždy vlastník majetku. U budov je stanovena sazba 

2%, 2,5% a 3%, automobil se odpisuje 8 let. Dlouhodobý movitý majetek, jehož 

hodnota nepřesáhne 400 EUR (cca 11 tisíc CZK), může být vložen do nákladů v roce 

pořízení. 

Společnost má povinnost odvádět sociální pojištění z platu zaměstnanců, maximálně 

63 420 EUR/rok nebo 4 530 EUR/měsíc (cca 1 746 tisíc CZK nebo 125 tisíc CZK). 

Sociální pojištění je složeno z několika částí: penzijní pojištění 12,55%, pojištění pro 

případ nezaměstnanosti 3%, úrazové pojištění 1,40%, pojištění proti platební 

neschopnosti 0,55%, fond bydlení 0,5% a zdravotní pojištění ve výši 3,83% pro 

administrativní pracovníky a v ostatních případech je sazba 3,7%. Celkem firma odvádí 

21,83% za zaměstnance (Široký, 2013; Nerudová, 2008; Nerudová, 2014; businessinfo, 

©2014; finance, ©2014; euroskop, ©2014d; Doing business, ©2015d). 
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1.2.5 Německo 

DPPO je v Německu nazývána „Körperschaftsteuer“ neboli korporátní daň včetně 

příplatků solidarity. Vychází z německého zákona o dani z příjmů 

„Einkommensteuergesetz (EStG)“. Daň se vztahuje na společnosti dle zákona 

„Handelsgesetzbuch“ (obchodní zákoník). Německo používá systém dvojího zdaňování 

zisků dle klasických pravidel. Společnosti zdaňují zisk sníženou sazbou DPPO 

a dividendy jsou následně zdaněny znovu. Od daně jsou osvobozeny společnosti, které 

vznikly za účelem dobročinnosti či prospěšnosti. 

Základem daně je celkový zisk společnosti za daný rok. Veškerý příjem je 

posuzován jako zdanitelný příjem a mohou se uplatnit všechny uznatelné výdaje pro 

dosažení zisku, pokud je zákon nezakazuje. Ztráta do výše 1 mil. EUR 

(cca 28 milionů CZK) lze uplatnit o rok zpět. Vyšší ztráta se pak převádí do dalších let. 

Je však vymezeno, že lze uplatnit maximálně 60% z čistého zisku. Sazba daně je 

neustále snižována a dnes činí 15%. Dále korporace musí odvádět živnostenskou daň. 

Tato daň má dvě složky – zákonem stanovená sazba 3,5% a přirážka. Její výši určuje 

místně příslušný orgán neboť‘ je příjmem obcí a obvykle se pohybuje kolem 11-14%. 

Dále je také od roku 1995 hrazen příspěvek solidarity, který činí 5,5% ze zisku.  

Zdanitelným obdobím je obecně kalendářní rok a povinností je podat přiznání k dani 

do 31. května následujícího roku. Korporace mohou využívat i hospodářský rok. Po 

podání žádosti může být tato lhůta prodloužena. Zálohy jsou odvozeny od posledního 

zdaňovacího období a platí se čtvrtletně, vždy do 10. dne posledního měsíce čtvrtletí. 

Vyměřená daň je splatná 1 měsíc od obdržení platebního výměru. 

Odpisová sazba je stanovena na 3% pro budovy sloužící k podnikání. Dále je 

využíváno rovnoměrné nebo výkonové odpisování.  Majetek do výše 410 EUR 

(cca 11 tisíc CZK) je zahrnut do nákladů v roce pořízení.  

Sociální pojištění z pohledu firmy se skládá z příspěvku na penzijní pojištění 9,45%, 

pojištění pro případ nezaměstnanosti 1,5% do limitu 5 950 EUR/měsíc 

(cca 164 tisíc CZK) a dále pojištění pro případ invalidity a stáří 1,025%. Zdravotní 

pojištění se odvádí na úrovni 7,3% do limitu 4 050 EUR (cca 112 tisíc CZK). Celkem 

odvody za zaměstnance činí 19,275% (Široký, 2013; Nerudová, 2008; Nerudová, 2014; 
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businessinfo, ©2014; finance, ©2014; euroskop, ©2014a; Doing business, ©2015e; 

Bundesministerinum der Justiz und für Verbraucherschutz, ©2015). 

1.3 Společnost s ručením omezeným v české a zahraniční 

legislativě 

1.3.1 Česká republika 

V praktické části této práce budeme posuzovat vliv přímých daní na čistý zisk nově 

založených dceřiných společností. Zvolenou formou bude v České republice společnost 

s ručením omezeným, a v ostatních zemích nejbližší ekvivalent této formy společnosti. 

Dle českého právního řádu se jedná o společnost s ručením omezeným (s.r.o.), která 

vzniká na základě společenské smlouvy zápisem do Obchodního rejstříku. Společnost 

může založit jeden nebo více společníků. Podíl společníka je určen dle poměru vkladu 

připadající k výši základního kapitálu. Všichni společníci ručí společně a nerozdílně, do 

výše nesplaceného vkladu. Minimální výše vkladu je 1 CZK (zákon č. 90/2012Sb.). 

1.3.2 Slovensko 

Na Slovensku je uvažovanou právní formou Spoločnosť s ručením obmedzeným 

(s. r.o.). Společnost lze založit jedním a maximálně padesáti společníky. Minimální 

výše základního kapitálu je 5 000 EUR, a každý ze společníků musí vložit vklad 

alespoň 750 EUR. Společnost vznikne zápisem do Obchodního rejstříku. Před podáním 

návrhu na zápis musí být splacených min. 30% každého vkladu. Pokud společnost 

zakládá jediný společník, musí být základní jmění splacené v plné výši (euroskop, 

©2014b; iPodnikatel, ©2014). 
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1.3.3 Maďarsko 

V Maďarsku je společností s ručením omezeným nazývána Korlátolt felelősségű 

társaság (Kft). Základní kapitál společnosti je nutné minimálně 500 000 HUF a musí být 

splacen alespoň z 50%. Počtu společníků zde není omezen. Pokud základní kapitál 

přesáhne 50 milionů HUF nebo počet zaměstnanců převýší 200, musí být zvolena 

dozorčí rada ve společnosti. Tato rada musí mít 3 až 15 členů (euroskop, ©2014c). 

1.3.4 Rakousko 

V Rakousku budeme uvažovat o Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).  

Tato společnost GmbH má základní kapitál v hodnotě minimálně 35 000 EUR. Nejsou 

zde žádné požadavky na zakladatele společnosti. Při peněžitém vkladu musí být 

splaceno alespoň 50% a při věcném vkladu 100%. Minimální hodnota vkladu jednoho 

společníka je 70 EUR (euroskop, ©2014d). 

1.3.5 Německo 

V Německu se jedná, podobně jako v Rakousku, o Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH). Stanovený minimální základní kapitál je 25 000 EUR a počet 

zakladatelů jeden. Každý společník musí mít vklad alespoň 100 EUR a ručení je 

omezeno výší základního kapitálu. Teprve v okamžiku notářského ověření společenské 

smlouvy vzniká „s. r. o. v založení“ (GmbH i. G., neboli GmbH in Gründung). Od této 

chvíle je možno ohlásit živnost s označením GmbH i. G. Teprve zápisem do 

obchodního rejstříku zaniká dodatek „i. G.“ a společníci ručí jen do výše svých vkladů 

(euroskop, ©2014a).   
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1.4 Repatriace dividend do mateřské společnosti v České 

republice 

Jak již bylo uvedeno, tato práce se zaměřuje na příklad české společnosti, která 

zvažuje založení nové dceřiné společnosti v České republice, případně v jednom 

z okolních států. Mateřská společnost by držela 100% základního kapitálu nově 

vytvořené společnosti. Čistý zisk po zdanění by potom dceřiná společnost mohla 

investovat do vlastního rozvoje, případně jej vyplatit mateřské společnosti formou 

dividend. Tato kapitola shrnuje základní pravidla pro převody dividend z pohledu daně 

z příjmů.  

Po prozkoumání dostupné literatury a legislativy, zákona o dani z příjmů (ZDP) lze 

konstatovat, že v popisovaném případě, kdy mateřská společnost (ABC s.r.o.) vlastní 

100% základního kapitálu dceřiné společnosti nebudou vyplacené dividendy daněny 

srážkovou daní u dceřiné společnosti a současně mateřská společnost tyto dividendy 

nebude zahrnovat do svého základu daně (ZD) z důvodu osvobození od daně dle 

§19 ZDP. Toto pravidlo platí v případě založení nové dceřiné společnosti na území ČR 

i v okolních uvažovaných státech (Marková, 2014). 

Problém dvojího zdanění příjmů a dividend tedy nenastává a lze mluvit o úspěšné 

harmonizaci právních předpisu v EU pro tuto konkrétní situaci. Pokud se čeští 

společníci mateřské společnosti ABC s.r.o. rozhodnou vybrat část zisku z nově 

vytvořené dceřiné společnosti, dividendy budou daněny 15% pouze jedenkrát a to při 

vyplácení společníkům formou srážkové daně od mateřské společnosti dle §36 ZDP 

(Marková, 2014). 

 Pokud by se však jednalo o převody dividend od společnosti, která není dceřinou 

společností
5
 z pohledu zákona, tyto dividendy by byly zdaněny srážkovou daní dle 

legislativy daného státu. Zejména u mezistátních převodů je pak dle ZDP §38f (1) třeba 

nahlížet do smluv o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)
6
 pro danou zemi. Jak vyplývá 

z těchto smluv, u všech uvažovaných zemí se využívá metoda prostého zápočtu pro 

                                                 

 

5
 definice se nachází v kapitole 1.5 

6
 všechny uzavřené smlouvy pro ČR lze nalézt na MFCR, ©2015 
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dividendy. Tato metoda říká, že daňovou povinnost v ČR z celosvětových příjmů 

snížíme o daň zaplacenou v zahraničí do omezení dle smlouvy. Toto omezení spočítáme 

přes koeficient zápočtu (celosvětové příjmy / příjmy ze zahraničí).   

Dále musíme zjistit, jestli má právo danit také ČR dle SZDZ článek 10 – dividendy. 

Pokud ano, zkontroluje, zda zdanění dividend umožňuje i český zákon a to v ZDP §22 

(1) g bod 3. ČR smí zdanit a dle §36 (1) b) použije zvláštní sazbu daně - srážkovou daň. 

Všechny země jsou členy EU, proto bude použita sazba zvláštní daně 15%. Pro 

dividendy či jiné podíly na zisku se využívá samostatný základ daně (SZD) dle §20b 

u PO (Marková, 2014; MFCR, ©2015). 

1.5 Základní používané pojmy ve výběru daní 

daň – „Povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Je 

nenávratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová“ (Vančurová, Láchová, 2012, str. 9).  

daňová povinnost – „Souhrn všech plateb, kterými je subjekt povinen přispívat 

veřejnoprávní soustavě“ (Vančurová, Láchová, 2012, str. 43). 

daňové tvrzení – Daňový subjekt je povinen dle zákona ve stanoveném termínu 

sdělit skutečnosti správci daně prostřednictvím formulářů (daňové přiznání). Dále také 

ke stejnému dni musí odvést daň, což je nazýváno dnem splatnosti daně. Vždy musí být 

dle zákona vymezena lhůta a místo splatnosti a dále sankce. Daň lze vymoci různými 

zákonnými postupy např. zástavní právo, exekuce (Vančurová, Láchová, 2012; 

Kubátová, 2009). 

daňový rezident – Právnická osoba, která má na území daného státu sídlo nebo 

místo vedení má daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů v tomto daném státě a i ze 

zdrojů ze zahraničí tzv. neomezenou daňovou povinnost (Vančurová, Láchová, 2012; 

Kubátová, 2009; Marková, 2014). 

daňový subjekt – „Osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň“ (Vančurová, 

Láchová, 2012, str. 14). Daňové subjekty lze dále dělit na poplatníky a plátce daně. 

Poplatník je ten, který nese daňové břemeno a zpravidla odvádí daň. Poplatník DPPO je 

vymezen v §17 zákona o daních z příjmu. Zatím co plátce pouze odvádí daň, ale 

většinou nenese toto břemeno. Tato osoba je pověřena státem pro výběr daní a používá 

se pouze u nepřímých daní (Vančurová, Láchová, 2012; Kubátová, 2009).  
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daňový systém – „Souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, 

vybírají. Daňový systém zahrnuje rovněž vztahy mezi jednotlivými daněmi a pravidla, 

podle kterých se daně vybírají“ (Vančurová, Láchová, 2012, str. 46). 

dceřiná společnost - obchodní společnost nebo družstvo, na jejímž základním 

kapitálu má mateřská společnost nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% 

podílu základního kapitálu,  a která je rezidentem v České republice a má formu a. s. 

nebo s. r. o. nebo družstva nebo je společnost daňovým rezidentem v jiném členském 

státě EU pro účely aplikace osvobození na příjmy mateřské společnosti (§ 19 ZDP; 

Marková, 2014) 

kapitálově spojené osoby – „jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo 

hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo 

hlasovacích právech více osob (a přitom tento podíl představuje alespoň 25% 

základního kapitálu nebo 25% hlasovacích práv těchto osob), jsou všechny tyto osoby 

vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými“ (§23 (7) a) ZDP; Marková, 2014) 

korporace – „Obchodní korporace jsou obchodní společnosti a družstva.“ Dále se 

obchodní společnosti dělí na osobní (veřejně obchodní společnosti a komanditní 

společnosti) a kapitálové (společnost s ručením omezeným a akciová společnost). 

Osobní společnosti vznikají za podnikatelským účelem. Korporace vzniká jako PO 

(zákon č. 90/2012 Sb.; zákon č. 89/2012). 

mateřská společnost - obchodní společnost nebo družstvo, která má nejméně po 

dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné společnosti, 

a která je právnickou osobou a je rezidentem v České republice a má formu a. s. nebo 

s. r. o. nebo družstva, nebo je společností, která je daňovým rezidentem v jiném 

členském státě EU (§19 ZDP pro účely aplikace osvobození na příjmy mateřské 

společnosti) (Marková, 2014) 

poslední známá daňová povinnost – „Výše daně, kterou si poplatník vypočetl 

v daňovém přiznání, a to s účinností od následujícího dne po posledním dni lhůty pro 

podání daňového přiznání“ (Vančurová, Láchová, 2012, str. 139). 

právnická osoba (PO) - PO vzniká zápisem do veřejného rejstříku v den jejího 

vzniku a má právní osobnost až do svého zániku. Musí splňovat zákonné podmínky. PO 

jsou korporace, fundace a ústavy (zákon č. 89/2012).  

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h19&effect=2.3.2009
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h19&effect=2.3.2009
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předmět daně – „Příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem“ (Marková, 2014; zákon č.586/1992 Sb.). Dále v zákoně č. 586/1992 Sb. 

máme vymezeny položky, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny 

§18 a dále. 

přímá daň -  jedná se o daň, u které lze přesně určit daňový subjekt (adresnost), 

který daň platí. Plátce u těchto daní je i poplatníkem. Jedná se o daně důchodové 

a majetkové (stormware, ©2014; Vančurová, Láchová, 2014). 

sazba daně – „Algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého 

o odpočty) stanoví základní částka daně“ (Vančurová, Láchová, 2012, str. 22).  DPPO 

má určenou zákonnou sazbu a je uvedena v příslušném zákoně v §21. Jedná se 

o algoritmus pro určení výše daně (Kubátová, 2009). 

sleva na dani – „Snižuje základní částku daně, tj. odečítá se od základní částky 

daně“ (Vančurová, Láchová, 2012, str. 28). 

základ daně – „Předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený podle 

zákonných pravidel“ (Vančurová, Láchová, 2012, str. 19). Základ daně je rozdíl, o který 

převyšují příjmy, které jsou předmětem daně nad výdaji. Vždy je věcně a časově určen, 

je určen ve fyzických či peněžních jednotkách. Vždy vycházíme z hospodářského 

výsledku (VH), kde je zjištěn zisk nebo ztráta. Tento VH se dále zvyšuje, anebo snižuje 

dle §23 zákona o dani z příjmu (Kubátová, 2009; Marková, 2014). 

zálohové období – „Interval mezi dnem následujícím po posledním dni lhůty pro 

podání daňového přiznání a posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání za 

následující zdaňovací období“ (Vančurová, Láchová, 2012, str. 139). 

zálohy – „Platba, kterou je daňový subjekt povinen odvádět před vyměřením částky 

daně za zdaňovací období. Po stanovení výše daně budou zálohy na její úhradu 

započítány“ (Vančurová, Láchová, 2012, str. 36). Zálohy na daň se odvozují od 

předchozí výše daně z předcházejícího roku. Při placení daně se pouze doplácí rozdíl, 

hradí se doplatek daně, nebo je vrácen přeplatek daně (Vančurová, Láchová, 2012). 

zdaňovací období – „Pravidelný časový interval, za který nebo na který se základ 

daně stanoví a daň vybírá“ (Vančurová, Láchová, 2012, str. 20). Zdaňovacím obdobím 
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může být kalendářní rok nebo hospodářský rok
7
 vždy v délce 12 po sobě jdoucích 

měsíců, pokud zákon v některých výjimkách neumožní jinak. U přímých daní se 

nejčastěji využívá kalendářní rok. Daně za zdaňovací období se načítají za celou dobu. 

Platba daně je pak stanovena k určitému datu (Vančurová, Láchová, 2012; Marková, 

2014). 

  

                                                 

 

7
  hospodářský rok – tvoří dvanáct po sobě jdoucích měsíců, začínající prvním dnem měsíce jiného 

než je leden (zákon č. 586/1992 Sb.) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V kapitole analýza problému a současné situace se zaměříme na návrh řešení situace 

při zakládání nové samostatné dceřiné společnosti stávající české společnosti, která se 

zaměřuje na finanční modelování, analýzy a vývoj finančního a ekonomického 

softwaru. Společnost zvažuje rozšíření do jiného regionu v ČR, případně do okolních 

států (Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Německo). V této práci budeme pozorovat 

výhodnost rozhodnutí o sídle společnosti z hlediska nákladů na pracovníky, provozní 

náklady a zejména dopad na DPPO při odlišných sazbách této daně v jednotlivých 

zemích. Prezentovaná analýza bude vycházet a navazovat na předešlou kapitolu 

1 Teoretická východiska práce, kde je popsána hlavní teorie fungování a zdanění 

společnosti v rámci EU na kterou budeme při výpočtech odkazovat. 

Pro řešení tohoto návrhu budou použity základní hodnoty získané od existující české 

společnosti ABC s.r.o. z předběžné výsledovky pro rok 2014, dále ze statistik 

a pozorování publikovaných OECD a průměrných hodnot vycházejících z různých 

veřejně dostupných průzkumů a databází.  

Tato práce by měla usnadnit rozhodnutí společnosti ABC s.r.o., zda se vyplatí 

přijmout zakázku za 61,5 milionu CZK rozloženou do 5 let (12,3 milionu CZK ročně) 

od německého klienta. Vzhledem k potřebě navýšení kapacit společnosti se tato práce 

současně snaží zhodnotit, ve které z posuzovaných zemí založit novou dceřinou 

společnost, která by tento projekt obsluhovala. Při zpracování řešení použijeme 

orientační výpočet provozních nákladů v uvažovaných zemích a zaměříme se zejména 

na způsob výpočtu a určení výše daně ze zisku.  

Tato práce uvažuje s následujícími předpoklady. Výpočty budou pro jednodušší 

interpretovatelnost prováděny pro typický daný rok a předpoklad neměnnosti cen po 

dobu 5 let. V této době nebudeme uvažovat o růstu nákladů a cen, ani změn směnných 

kurzů, protože inflace je v EU obecně na nízké úrovni. Dále se budeme zaobírat pouze 

provozními náklady (mzdové náklady, nájem kanceláře,…) a nebudeme uvažovat 

o počátečních nákladech na založení pobočky, protože vzhledem k velikosti a délce 

projektu jsou marginální.  
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2.1 Společnost ABC s.r.o. 

Společnost ABC s.r.o. byla založena dle podmínek zákona č. 89/2012Sb., 

občanského zákoníku. Jedná se o PO, která je ustanovena a vzniká na základě notářsky 

sepsané zakládající smlouvy a dále zápisem do obchodního rejstříku. Tímto získal 

vzniklý subjekt právní osobnost (subjektivitu), má způsobilost k právům a povinnostem, 

které mu ukládá zákon. Jedná se o korporaci se zvolenou formou podnikání - společnost 

s ručením omezeným dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Společnost má všechny náležitosti dle 

tohoto zákona a plně splacený základní kapitál ve výši 200 000 CZK. 

Dle výpisu z rejstříku má společnost dva vlastníky, kteří jsou statutárním orgánem 

dle stanov (jednatelé společnosti). Zisk si rozdělují stejným dílem. Vlastníci jsou 

současně i zaměstnanci společnosti a pobírají mzdu za práci odváděnou na plný úvazek 

ve vedení společnosti. 

Tato společnost se zabývá vývojem programů pro matematické modely, konzultací 

a poradenstvím v oblasti ekonomiky. Zaměstnává převážně finanční analytiky, kteří 

vytváří matematické modely, které implementuji pro své klienty z řad hedgeových 

a investičních fondů, a komerčních bank. Též zaměstnává IT specialisty pro vývoj 

podpůrných programů pro ekonomické modelování a navrhuje opatření v oblasti 

informační bezpečnosti. Specializuje se na úzkou skupinu zahraničních zákazníků. 

Z těchto činností má společnost hlavní výnosy (obrat společnosti). 

Společnost ABC s.r.o. má sídlo v ČR v centru města Prahy a zaměstnává 39 

pracovníků. Převážně se jedná o finanční analytiky. Společnost zaměstnává 30 těchto 

odborníků, po kterých požaduje vysokoškolské vzdělání a zkušenosti 

s finanční analýzou. Dva z těchto odborníků jsou vlastníky společnosti a pobírají 

dvojnásobek mzdy analytika v této firmě. Dále je zde 5 IT specialistů pro vývoj 

softwaru a podporu v oblasti informačních technologií. Pro různé administrativní 

záležitosti jsou zde 2 asistentky a 2 účetní. Společnost si pronajímá plně vybavenou 

kancelář včetně energií, úklidu a veškerých poplatků.  

Uvažované mzdové, nemzdové a ostatní náklady vycházejí z předběžné výsledovky 

společnosti pro rok 2014. Tento rok je typickým pro danou společnost, a proto z něj 
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budou výpočty vycházet. Společnost nemá žádný dlouhodobý majetek, který by musela 

odpisovat. 

 

Celkové roční náklady společnosti byly v roce 2014 téměř 37 milionů CZK 

a výnosy za uskutečněná plnění dle předběžné výsledovky dosáhly téměř 

40 milionů CZK (viz tab. 1). Výsledek hospodaření spočítaný jako výnosy zmenšené 

o náklady se tedy pohybuje za rok 2014 kolem 3 milionů CZK.  

 

roční náklady celkem dle tab. 3 36 967 194 

výnosy společnosti 39 776 200 

zisk před zdaněním (CZK) 2 809 006 

Tab. 1 Zisk před zdaněním společnosti ABC s.r.o. (zdroj: předběžná výsledovka společnosti ABC 

s.r.o. 2014) 

 

Zdanění společnosti v ČR probíhá dle klasického schématu popsaného v kapitole 1.2 

této bakalářské práce (viz tab. 2).  

 

VH (CZK) 2 809 006 

+ položky 760 530 

- položky 693 200 

1. ZD 2 876 336 

2. ZD 2 876 336 

3. ZD 2 876 000 

daň 19% = daňová povinnost 546 440 

slevy na dani 0 

vlastní daň / nadměrný odpočet (CZK) 546 440 

zisk po zdanění = čistý zisk (CZK) 2 262 566 

Tab. 2 Zdanění společnosti ABC s.r.o. pro rok 2014 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Vlastní daň, kterou společnost odvede státu za rok 2014 je asi 0,55 milionu CZK. 

Během roku 2015 navíc společnost musí platit zálohy, které jsou stanoveny dle 

§38 ZDP a to 136 658 CZK (1/4 z poslední známe daňové povinnosti). Tyto zálohy jsou 

placeny čtvrtletně. Čistý zisk společnosti tedy za rok 2014 dosáhne 2,26 milionu CZK. 

 

Detail nákladů za rok 2014 je zobrazen v tab. 3. Roční náklady na zaměstnance 

dosahují zhruba 37 milionů CZK. V této společnosti má finanční analytik průměrnou 

hrubou mzdu (HM) 49 400 CZK a z této částky budeme vycházet při výpočtech. Tato 

částka odpovídá cenám na trhu práce. Výdělek IT analytika je ve firmě 45 300 CZK, 

průměr v ČR je zjištěn 41 952 CZK (Platy, ©2014). Účetní a asistentka mají mzdu, 

která se pohybuje u průměru v ČR a to 24 650 CZK. Průměrná HM v ČR k 4. 12. 2014 

je 25 219 CZK (ČSÚ, ©2015). U všech zaměstnanců je hrazeno sociální pojištění (SP) 

v zákonem stanovené výši 34%. Společnost se tedy drží těsně nad průměrnou mzdou 

v oborech, a toho využijeme při modelovém výpočtu rozšíření firmy do zahraničí. 

Roční náklady na kancelář dosáhly v roce 2014 částky 1,4 milionu CZK. Tato 

částka zahrnuje pronájem kancelářských prostor s vybavením v centru Prahy včetně 

energií, dále jsou zde započítány náklady na údržbu a uklízecí služba. Podle dostupné 

literatury by náklady na standardní kancelář pro 39 osob měly dosahovat 

cca 2,2 milionu CZK ročně, společnost je tedy mírně pod průměrnými náklady v dané 

oblasti. Vycházíme přitom z předpokladu, že prostory k pronájmu pro 39 osob by měly 

být cca o ploše 363 m
2
 (Kancelare, ©2015a). Při této ploše uvažujeme o samostatných 

kancelářích pro 2 manažery a dále samostatné standardní kanceláře pro 2 asistentky 

a 2 účetní. Nájemné ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 se pohybovalo v Praze dle průzkumu 

ve výši 18,50-19,50 EUR/m
2
/měsíc (asi 500 CZK/m

2
/měsíc) (Kancelare, ©2015b).  

Dále jsou rozpočítány náklady na dovybavení kanceláře (počítač, tiskárna, pracovní 

místo a další) a ostatní personální náklady na jednoho zaměstnance. V těchto nákladech 

jsou také zahrnuty náklady na kancelářské potřeby, telefony, internetové připojení a jiné 

náklady pro každého zaměstnance zprůměrované na celé období roku. Celkem tyto 

personální náklady činily v roce 2014 téměř 2 milionů CZK  pro všechny zaměstnance. 

Tedy byly zjištěny ve výši 48 315 CZK na osobu a rok. Tyto náklady budou použity 

i pro přepočet na osobu pro každého zaměstnance v nově založené společnosti.  
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Zbývající náklady činí asi 3 miliony CZK (9% z celkových nákladů) a jsou zde 

zahrnuty náklady na cestovné a další provozní náklady, které společnost má 

v účetnictví. 

 

roční náklady na mzdy zaměstnanců (CZK) 30 646 872 

finanční analytici / rok 25 419 264 

HM + SP / měsíc  66 196 

28 finančních analytiků / měsíc 1 853 488 

2 finančních analytiků (vlastníci) / měsíc 264 784 

IT technici / rok  3 642 120 

HM + SP / měsíc  60 702 

5 IT techniků / měsíc 303 510 

účetní / rok 792 744 

HM + SP / měsíc  33031 

2 účetní / měsíc 66 062 

asistentky / rok 792 744 

HM + SP / měsíc  33 031 

 2 asistentky / měsíc 66 062 

roční náklady na kancelář (CZK) 1 383 700  

roční nemzdové náklady (CZK) 1 884 285 

1 zaměstnanec / rok 48 315 

ostatní roční náklady (CZK) 3 052 337 

celkové roční náklady (CZK) 36 967 194 

Tab. 3 Náklady společnosti ABC s.r.o. za rok 2014 (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.2 Nový projekt společnosti ABC s.r.o. 

V předchozí kapitole zmíněná společnost ABC s.r.o. uvažuje o rozšíření do 

sousedních vybraných států (do Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, nebo 

i zůstat v ČR v jiném městě). Důvodem je získání nového velkého kontraktu s plněním 

12,3 milionu CZK ročně (446 737 EUR). Klient se nachází v německém Berlíně. 

Společnost ABC s.r.o. zvažuje založení nové dceřiné společnosti s ručením omezeným, 

jejíž základní kapitál bude 100% vlastnit mateřská společnost ABC s.r.o. V případě 

vytvoření zahraniční entity bude zvolena co nejpodobnější právní forma podnikání (více 

viz kapitola 1.4).  

Společnost uvažuje pro pokrytí nového projektu o zaměstnání 9 finančních 

analytiků, 1 asistentky a 1 účetní. Pokud by tato varianta nebyla dostatečná, bude 

společnost zvažovat další zaměstnance. Jeden z finančních analytiků bude dlouhodobý 

specialista v oboru a současně povede tuto společnost (mzda bude dvojnásobná než 

u běžného finančního analytika). IT specialisté postačí prozatím dle informací 

společnosti ABC s.r.o. pouze v centrální společnosti a odtud budou vše kontrolovat. Pro 

výpočet mzdy finančních analytiků budeme vycházet z průměrů statistiky Salary 

explorer, ©2014 pro danou zemi a typ zaměstnání. Jedná se o stránky informující 

o platech na různých pracovních místech dle požadavků agentur a zaměstnanců. 

K uvažované hrubé mzdě připočteme odvody na sociální pojištění pro danou zemi. Pro 

asistentku / účetní budeme předpokládat průměrnou mzdu. Nemzdové náklady na 

zaměstnance budeme předpokládat identické s centrální společností v ČR (přepočet na 

jednoho zaměstnance). Ostatní náklady budou stanoveny 10% z celkových nákladů 

v dané zemi. V těchto nákladech jsou zahrnuty veškeré provozní náklady, zaškolení 

pracovníků, včetně nákladů na cestovné za novým klientem do Německa. 

V nemzdových nákladech bude navíc započítána částka 1,2 milionu CZK (43 584 EUR) 

za platbu faktury společnosti ABC s.r.o. za IT služby a management. Tato částka 

odpovídá dle vyjádření společnosti ABC s.r.o. cenám obvyklým a nejedná se tak 

z pohledu kapitálově spojených osob (dle ZDP §23) o nedovolené obcházení zákona 

o dani z příjmů. 

Organizace má v plánu si pronajmout vybavenou kancelář. Tato kancelář by měla 

být zhruba o velikosti 118 m
2 

a tím vhodná pro 11 lidí. Měla by zde být samostatná 
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kancelář pro ředitele firmy, další pro asistentku a účetní a ostatní místnosti pro finanční 

analytiky (Kancelare, ©2015a).  

Společnost ABC s.r.o. plánuje všechny příjmy spojené s novým projektem směřovat 

do nově založené společnosti, tedy zde bude příjem 12,3 milionu CZK (cca 447 tisíc 

EUR) po dobu 5 let.  

V následujícím textu se zaměříme na orientační výpočet rentability projektu pro 

jednotlivé země a zejména popíšeme na tomto konkrétním případu postup zdanění 

v každé z daných zemí a odhadneme nejvýhodnější variantu z tohoto pohledu. 

Poznamenejme, že v ČR, Slovensku a Maďarsku nebude brán ohled na + a – položky 

a ostatní zanedbatelné náklady, protože jejich předpokládaný dopad na změnu výsledků 

je minimální.  

2.2.1 Česká republika 

Zvažovaným místem pro variantu v ČR je Brno. Jedná se o druhé největší město 

v ČR, kde jsou vysoké školy a tím i vysoká šance najít kvalifikované zaměstnance. 

Související náklady jsou přesně spočítány v tabulce č. 6. 

V ČR je průměrná mzda finančního analytika 46 333 CZK (Salary explorer, 

©2014). Tuto mzdu použijeme do výpočtů mzdových nákladů pro finanční analytiky. 

Medián mezd
8
  v ČR je 17 090 CZK za měsíc (Investujeme, ©2015) a průměrná mzda 

je 25 219 CZK (ČSÚ, ©2015) asi 959 EUR za měsíc (OECD, ©2015a)
9
. Pro mzdy 

asistentky a účetní bude využita průměrná mzda pro zvážení výnosnosti projektu.  

Náklady na kancelář ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 jsou zjištěny v Brně podle 

průměru 12,50 EUR/m
2
/měsíc (asi 344 CZK). (Kancelare, ©2015c). Nájem kanceláře 

tedy bude 0,5 milionu CZK za rok, což je asi 41 tisíc CZK měsíčně. 

                                                 

 

8
 Medián představuje statistickou hodnotu, která dělí uspořádanou řadu čísel na dvě stejné poloviny 

(50% hodnot je menších nebo rovno a 50% hodnot je větších nebo rovno). Medián není ovlivněn 

extrémními hodnotami, a proto nedochází ke zkreslení při porovnávání jako u průměrné mzdy (ISPV, 

©2015). 

9
 přepočteno průměrným kurzem 2014; 1 USD = 20,746 CZK (ČNB, ©2015) - využito pro všechny 

další přepočty 
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Při těchto předpokladech by celkové roční náklady této nové společnosti v ČR byly 

11,6 milionu CZK (viz tab. 4). Výnosy jsme stanovili na 12,3 milionu CZK ročně. 

Výsledek hospodaření se tedy bude pohybovat kolem 0,73 milionu CZK při volbě Brna. 

Společnosti tedy plyne na této úrovni zisk před zdaněním. 

 

roční náklady celkem dle tab. 5 11 570 128 

výnosy  12 300 000 

zisk před zdaněním (CZK) 729 872 

Tab. 4 Zisk před zdaněním nové společnosti v ČR (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zdanění společnosti je dle zákona č. 586/1992Sb. a popsaného schématu v kapitole 

1.2 této práce. V ČR základ daně vychází z VH (zisk před zdaněním), který známe pro 

novou společnost. Uplatňujeme zde daň ve výši 19% pro ČR.   

 

VH (CZK) 729 872 

+ položky neuvažujeme 

- položky neuvažujeme 

1. ZD  729 872 

2. ZD 729 872 

3. ZD 729 000 

daň 19% = daňová povinnost 138 510 

slevy na dani 0 

vlastní daň / nadměrný odpočet (CZK) 138 510 

vlastní daň (EUR) 5031 

zisk po zdanění = čistý zisk (CZK) 591 362 

zisk po zdanění = čistý zisk (EUR) 21 478 

 Tab. 5 Zdanění společnosti v ČR (zdroj: vlastní zpracování) 
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Vypočtenou vlastní daň dle tab. 5 v této stanovené výší by společnost odvedla státu 

do 31. 3. následujícího roku. Pro další kalendářní rok by společnost musela platit zálohy 

pololetně a to první k 15. 6. a další k 15. 12. ve výši 40% z poslední známe daňové 

povinnosti (dle §38 ZDP). V tomto konkrétním případě by se jednalo o částku 

55 404 CZK.  

Přehled jednotlivých ročních nákladů společnosti v ČR. 

 

roční náklady na mzdy zaměstnanců (CZK) 8 299 499 

finanční analytici / rok 7 450 346 

HM + SP / měsíc  62 086 

8 finančních analytiků / měsíc 496 688 

1 finanční analytik (vedoucí) / měsíc 124 172 

účetní / rok 424 572 

HM + SP / měsíc  35 381 

asistentky / rok 424 572 

HM + SP / měsíc  35 381 

roční náklady na kancelář (CZK) 487 334 

roční nemzdové náklady (CZK) 1 731 465 

1 zaměstnanec / rok 48 315 

ostatní roční náklady (CZK) 1 051 830  

celkové roční náklady (CZK) 11 570128 

 Tab. 6 Roční předpokládané náklady nové společnosti v ČR (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.2.2 Slovensko 

Slovensko má nejpodobnější zdanění jako ČR. Průměrná mzda je na Slovensku jen 

o něco málo vyšší než v ČR. Je na úrovni 957 EUR za měsíc (OECD, ©2015a). Odvody 

na SP jsou také obdobné. Slovensko má nejvyšší SP z vybraných zemí (35,2%). Medián 

mezd je na Slovenku 6 306 EUR za rok (Investujeme, ©2015). Průměrná mzda 

finančního analytika je 1 679 EUR (Salary explorer, ©2014).  

Náklady na kancelář dle průměru posledního kvartálu roku 2014 jsou na Slovensku 

od 3,30 EUR do 4,20 EUR/m
2
/měsíc (Kancelarie, ©2015). V Bratislavě jsou náklady na 

kancelářské prostory vyšší, a to 13 EUR/m
2
/měsíc (ČNB, ©2014). Kancelář společnosti 

by se nacházela právě v Bratislavě z důvodu, že zde je ekonomická univerzita 

a možnost lepšího výběru odborných zaměstnanců. Celkové roční náklady na kancelář 

budou činit kolem 18 tisíc EUR. Měsíční náklady na kancelář budou 1 534 EUR. 

 

Roční náklady této společnosti na Slovensku by byly celkem asi 42 tisíc EUR 

(viz tab. 7). Podrobnější výpočty jsou zobrazeny v tab. 9. Společnost ABC s.r.o. chce 

investovat do nové společnosti 447 tisíc EUR ročně (12,3 milionu CZK). Výsledek 

hospodaření vyplývající z těchto výpočtů bude kolem 24 tisíc EUR. Společnost by tedy 

byla v zisku před zdaněním. 

 

roční náklady celkem dle tab. 9 423 226  

výnosy 446 737 

zisk před zdaněním (EUR) 23 511  

zisk před zdaněním (CZK) 647 323  

Tab. 7 Zisk před zdaněním nové společnosti na Slovensku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zdanění společnosti na Slovensku je velice podobné zdanění v ČR. Postupujeme zde 

dle slovenského zákona o dani z příjmu, kde máme také vymezeny + a – položky, 

položky snižující základ daně např. daňová ztráta. Pro tyto výpočty nemají vysokou 

váhu, posuzujeme pouze vysoké náklady. 
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účetní VH (EUR) 23 511 

+ položky neuvažujeme 

- položky neuvažujeme 

= základ daně 23 511 

- položky snižující základ daně 0 

= upravený základ daně 23 511 

daň 22% = daňová povinnost 5 172 

daňová povinnost / ztráta (EUR) 5 172 

daňová povinnost / ztráta (CZK) 142 411 

zisk po zdanění = čistý zisk (EUR) 18 338 

zisk po zdanění = čistý zisk (CZK) 504 912 

Tab. 8 Zdanění společnosti na Slovensku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Daňová povinnost je ve výši dle tab. 8 a společnost by byla povinna ji odvést státu. 

Společnost by musela platit čtvrtletní zálohy ke konci příslušného čtvrtletí 

(§41 slovenského zákona DPPO). Zálohy budou ve výši 1/4 poslední známe daňové 

povinnosti. U této společnosti by činily 1 293 EUR. Zisk po zdanění společnosti by byl 

ve výši 18 tisíc EUR. 

Čistý zisk na Slovensku je nižší než v ČR z důvodu vyššího odvodu SP 

(o 1,2% vyšší) a sazby daně (o 3% vyšší), dále cena nájmu za 1 m
2
/měsíc je vyšší asi 

o 1 EURO. Platy jsou o něco nižší než v ČR, ale jsou skoro na stejné úrovni. 

V následující tabulce je zobrazen přehled celkových nákladů pro nově založenou 

společnost na Slovensku. 
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roční náklady na mzdy zaměstnanců (EUR) 303 454 

finanční analytici / rok 272 401 

HM + SP / měsíc  2 270 

8 finančních analytiků / měsíc 18 160 

1 finanční analytik (ředitel) / měsíc 4 540 

účetní / rok 15 526 

HM + SP / měsíc  1 294  

asistentky / rok 15 526 

HM + SP / měsíc  1 294 

roční náklady na kancelář (EUR) 18 408 

roční nemzdové náklady (EUR) 62 889 

1 zaměstnanec / rok 1 755 

ostatní roční náklady (EUR) 38 475 

celkové roční náklady (EUR) 423 226  

Tab. 9 Roční předpokládané náklady nové společnosti na Slovensku (zdroj: vlastní zpracování) 

2.2.3 Maďarsko 

Maďarsko má nejlevnější pracovní sílu a nejnižší průměrnou mzdu dle statistik 

OECD. Průměrná mzda je 830 EUR měsíčně (OECD, ©2015a). SP je ve výši 27% 

z HM, což je nižší než v ČR a na Slovensku. V Maďarsku je medián mezd 4 535 EUR 

za rok (Investujeme, ©2015). Mzda finančního analytika je v průměru 500 tisíc HUF, 

což je asi 1 621 EUR (Salary explorer, ©2014).  

Náklady na kancelář jsou zjištěny v průměru 17 EUR/m
2
/měsíc (ČNB, ©2014). 

Tato cena je podobná jako v ČR. Nájem kanceláře bude 2 006 EUR za měsíc a vše je 

zobrazeno v tabulce č. 12. Kancelář by si společnost vybrala v Budapešti z důvodu 

dobré dostupnosti na letiště a vlakové dopravě. 

 

Společnost v Maďarsku má celkové roční náklady téměř 395 tisíc EUR dle tabulky 

č. 10. Společnost ABC s.r.o. chce investovat do nové firmy 447 tisíc EUR ročně. 

Výnosy firmy jsou určeny dle dlouhodobého projektu společnosti ABC s.r.o. Výsledek 
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hospodaření před zdaněním vyplývající z těchto výpočtů bude asi 52 tisíc EUR. 

Společnost by tedy byla v zisku před zdaněním. 

 

roční náklady celkem dle tab. 12 395 230 

výnosy 446 737 

zisk před zdaněním (EUR) 51 507 

zisk před zdaněním (CZK) 1 418 138 

Tab. 10 Zisk před zdaněním nové společnosti v Maďarsku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zdanění společnosti v Maďarsku vychází z VH podle účetních výkazů a dále je 

upravován o odpočty a připočtené položky. Tato společnost by byla malou dle kapitoly 

1.2.3 této práce. Proto zde budeme aplikovat sazbou 10%, jinak by byla použita sazba 

vyšší. Dále je zde použita municipální daň 2%. 

 

účetní VH (EUR) 51 507 

+ položky neuvažujeme 

- položky neuvažujeme 

= základ daně 51 507 

daň 10% = daňová povinnost 5 151 

municipální daň z příjmů 2% 1030 

daňová povinnost / ztráta (EUR) 6 181 

daňová povinnost / ztráta (CZK) 170 177 

zisk po zdanění = čistý zisk (EUR) 45 326 

zisk po zdanění = čistý zisk (CZK) 1 247 962 

Tab. 11 Zdanění společnosti v Maďarsku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Daň je vymezena v tab. 11 a společnost v Maďarsku by musela odvést tuto částku 

státu. Čistý zisk pro společnost by byl asi 45 tisíc EUR. S tímto ziskem může společnost 

dále nakládat. 

Maďarsko má nejvyšší čistý zisk z důvodu nízké sazby daně a také menších platů 

zaměstnanců.  
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Kompletní zobrazení ročních nákladů pro výpočet tabulky 10. 

 

roční náklady na mzdy zaměstnanců (EUR) 272 339 

finanční analytici / rok 247 040 

HM + SP / měsíc  2 059 

8 finančních analytiků / měsíc 16 472 

1 finanční analytik (ředitel) / měsíc 4 118 

účetní / rok 12 649 

HM + SP / měsíc  1054 

asistentky / rok 12 649 

HM + SP / měsíc  1 054 

roční náklady na kancelář (EUR) 24 072 

roční nemzdové náklady (EUR) 62 889 

1 zaměstnanec / rok 1 755 

ostatní roční náklady (EUR) 35 930 

celkové roční náklady (EUR) 395 230 

Tab. 12 Roční předpokládané náklady nové společnosti v Maďarsku (zdroj: vlastní zpracování) 

2.2.4 Rakousko 

Rakousko je jeden z velice vyspělých států, kde průměrná měsíční HM je 

3 196 EUR (OECD, ©2015a). SP je zde stanoveno ve výši 21,7%. Rakouský medián 

mezd je stanoven na 21 319 EUR za rok, což činí asi 1 776 EUR za měsíc (Investujeme, 

©2015). Tento medián je nejvyšší ze sledovaných zemí. Finanční analytik v průměru 

dle srovnání má měsíční mzdu 3 167 EUR (Salary explorer, ©2014).  

Náklady na kancelář v Rakousku jsou zjištěny v průměru 24 EUR/m2/měsíc 

(DG HYP, ©2014). Použijeme údaje pro město Vídeň, kde by společnost mohla mít své 

sídlo a přesné výpočty jsou zobrazeny v tabulce č. 15. Důvodem je dobrá dostupnost na 

letiště a přímé vlakové spojení s Prahou. Celkové náklady na kancelář jsou asi 

34 tisíc EUR za rok, tyto náklady jsou nejvyšší ze všech sledovaných zemí. 
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Celkové náklady v nově založené společnosti v Rakousku by byly přes 718 tisíc 

EUR za rok. Investice stávající společnosti ABC s.r.o. do této nové jsou naplánovány na 

447 tisíc EUR ročně. Společnost by byla ve ztrátě před zdaněním podrobně v tab. 13. 

Z tohoto důvodu se společnosti ABC s.r.o. nevyplatí založit společnost v Rakousku. 

Ukázka modelového příkladu DPPO v Rakousku je v příloze 1 této práce. 

 

roční náklady celkem dle tab. 15 718 003 

výnosy 446 737 

zisk před zdaněním (EUR) - 271 267 

zisk před zdaněním (CZK) - 7 468 790 

zisk po zdanění = čistý zisk (EUR) 0 

Tab. 13 Zisk před zdaněním nové společnosti v Rakousku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Kompletní přehled celkových předpokládaných ročních nákladů nově založené 

společnosti v Rakousku v tabulce č. 14. 

 

roční náklady na mzdy zaměstnanců (EUR) 555 857  

finanční analytici / rok 462 509  

HM + SP / měsíc  3 854 

8 finančních analytiků / měsíc 30 832 

1 finanční analytik (ředitel) / měsíc 7 708  

účetní / rok 46 674 

HM + SP / měsíc  3 890 

asistentky / rok 46 674 

HM + SP / měsíc  3 890 

roční náklady na kancelář (EUR) 33 984 

roční nemzdové náklady (EUR) 62 889 

1 zaměstnanec / rok 1 755 

ostatní roční náklady (EUR) 65 273 

celkové roční náklady (EUR) 718 003 

Tab. 14 Roční předpokládané náklady nové společnosti v Rakousku (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.2.5 Německo 

V Německu jsou nejvyšší platy z vybraných zemí pro tuto práci. Průměrná mzda 

dosahuje částky 2 949 EUR za měsíc (OECD, ©2015a). Zjištěný medián mezd je 

19 998 EUR za rok (Investujeme, ©2015). SP je zde zákona určeno na 19,28 %, což je 

naopak nejméně z vybraných zemí. Zaměstnanec na pozici finančního analytika 

v průměru má mzdu 3 665 EUR (Salary explorer, ©2014).  

Náklady na kancelář v Berlíně jsou ve výši 22,8 EUR/m
2
/měsíc ve středu města viz 

tab. 17 (DG HYP, ©2014).  Kancelář by vznikla zde, protože klient je také z Berlína. 

Společnost by ušetřila náklady na cestovné pro cesty do Prahy a po Berlíně. Tyto 

náklady jsou započítány v ostatních nákladech společnosti. Celkové náklady na kancelář 

jsou kolem 32 tisíc EUR za rok. 

 

Celkové předpokládané roční náklady v Německu u nové společnosti dle tabulky 

č. 16 budou nejvyšší a to více jak 774 tisíc EUR. Společnost ABC s.r.o. chce investovat 

částku 447 tisíc EUR ročně. Výsledek hospodaření by vyšel záporně a společnost by 

tedy byla ve ztrátě už před zdaněním. Společnost ABC s.r.o. by musela investovat 

mnohem více peněz, aby mohla založit další společnost v Německu nebo snížit nároky 

na počet zaměstnanců. Dále už počítat nebudeme, protože základ daně by byl nulový. 

Vzorový příklad pro výpočet DPPO v Německu se nachází v příloze 2.  

 

roční náklady celkem dle tab. 17 774 584 

výnosy 446 737 

zisk před zdaněním (EUR) -327 847 

zisk před zdaněním (CZK) - 9 026 609 

zisk po zdanění = čistý zisk (EUR) 0  

Tab. 15 Zisk před zdaněním nové společnosti v Německu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

V následující tabulce 16 jsou zobrazeny veškeré jednotlivé předpokládané roční 

náklady společnosti.  
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roční náklady na mzdy zaměstnanců (EUR) 608 993 

finanční analytici / rok 524 571 

HM + SP / měsíc  4 372 

8 finančních analytiků / měsíc 34 968 

1 finanční analytik (ředitel) / měsíc 8 744 

účetní / rok 42 211 

HM + SP / měsíc  3 518  

asistentky / rok 42 211 

HM + SP / měsíc  3 518 

roční náklady na kancelář (EUR) 32 285 

roční nemzdové náklady (EUR) 62 889 

1 zaměstnanec / rok 1 755 

ostatní roční náklady (EUR) 70 417 

celkové roční náklady (EUR) 774 584 

Tab. 16 Roční předpokládané náklady nové společnosti v Německu (zdroj: vlastní zpracování) 

2.3 Repatriace zisku do společnosti ABC s.r.o. 

Nově založená společnost bude vyplácet dividendy společnosti ABC s.r.o. jako 

jedinému vlastníkovi. Jak bylo popsáno v kapitole 1.5, tyto dividendy neovlivní daňový 

základ mateřské společnosti a ani nepodléhají srážkové dani na úrovni dceřiné 

společnosti, a to ať jsou vyplaceny dceřinou společností, která je rezidentem v ČR nebo 

v zahraničí. Pouze pokud se vlastníci, kteří jsou fyzickými osobami rozhodnou tento 

zisk si vyplatit, bude jimi vybírána dividenda zdaněna srážkovou dani ve výši 15% na 

úrovni mateřské společnosti ABC s.r.o. jako samostatný ZD dle §36 (3) ZDP.  

Protože postup je pro všechny zvažované země naprosto analogický, uvádíme pouze 

modelový příklad pro ČR. Z předpokládaného zisku 591 362 CZK bude vlastníkům 

vyplaceno 502 712 CZK, které se již dále nedaní (Marková, 2014; daňaři online, 

©2015a, b; účetní kavárna, ©2015; Straková, ©2015).   
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CZK 

zjištěný čistý zisk u dceřiné společnosti - osvobozeno 591 362  

vyplacené dividendy poslané do společnosti 

ABC s.r.o. a následně vyplacené fyzickým osobám 591 362 

ZD pro zvláštní sazbu daně – zaokrouhlený  591 000 

srážková daň 15% 88 650 

vyplacené dividendy vlastníkům 502 712 

Tab. 17 Zdanění dividend v ČR pro společnost ABC s.r.o. (zdroj: vlastní zpracování) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole zhodnotíme vypočtené varianty pro vybrané země a doporučíme tu 

nejvhodnější. Výběr bude převážně dle zjištěné finanční návratnosti, která je ovlivněna 

DPPO, nákladů na pracovní sílu a její zdanění a ostatních nemzdových nákladů, 

zejména na pronájem kanceláře. Současně zohledníme podnikatelské prostředí v dané 

zemi dle Doing business (ukazatel snadnosti podnikání) a jiných ovlivňujících faktorů.  

3.1 Finanční faktory 

3.1.1 Srovnání sazeb daně z příjmů právnických osob 

země DPPO  

Maďarsko 10% (19%) + 2% 

Česká republika 19% 

Slovensko 22% 

Německo 15%+5,5%+3,5%+ přirážka 

Rakousko 25% 

Tab. 18 Přehled DPPO  ve vybraných zemích (zdroj:vlastní zpracování) 

 

Při prostém srovnání sazeb DPPO je nejvýhodnější zemí pro investici Maďarsko, 

kde jsou sazby nejnižší, obzvláště při založení malé až střední firmy (dle popisu 

v kapitole 1.2.3 této práce). Celková DPPO pak dosahuje v Maďarsku pouhých 12% ze 

zisku společnosti. Dále je z tohoto pohledu nejvýhodnější investice v ČR, následovaná 

Slovenskem, Německem a Rakouskem. 

Samotné srovnání daně ze zisku však může být velmi zavádějící a nemělo by sloužit 

jako hlavní indikátor pro rozhodnutí společnosti, do které země investovat. Je potřeba 

zhodnotit celkové podnikatelské prostředí a provozní náklady společnosti. Pokud se 

například stát rozhodne v rámci své daňové politiky výrazně zdanit náklady na pracovní 

sílu odváděné zaměstnavatelem (SP) a přitom ponechat nízkou sazbu DPPO, může být 

pro společnost výnosnější investovat do země s nízkými odvody za zaměstnance 
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a akceptovat vyšší DPPO. Toto rozhodnutí však závisí na nákladové struktuře konkrétní 

společnosti a nelze zobecňovat. V následujícím textu se tedy zaměříme na zhodnocení 

celkové výkonnosti uvažovaných dceřiných společností v jednotlivých zemích 

s využitím modelových výpočtů představených v kapitole 2.  

3.1.2 Srovnání nákladů na pracovní sílu  

Pro připravovaný projekt společnosti ABC s.r.o. budou náklady na pracovní sílu 

tvořit převážnou část provozních výdajů, a to zejména výdaje na mzdy finančních 

analytiků. Dle srovnání Salary explorer, ©2014, vychází hrubá mzda nejvyšší 

v Německu, následované Rakouskem, Českou republikou a Slovenskem. Nejnižší mzdy 

jsou v Maďarsku (viz graf 1). Odhad průměrné mzdy pro asistentku a účetní vykazuje 

stejný nárůst.  

Při započítání SP se však mzdy začnou více odlišovat, a zvýší se zejména odstup 

nejlevnějšího Maďarska od ČR a Slovenska, neboť Maďarsko má nižší sazbu SP než 

obě sousední země.  

Rakousko a Německo zůstávají nejdražšími regiony i přes nejnižší sazby SP, neboť 

úroveň hrubých mezd je v těchto zemích výrazně vyšší než v ČR, Slovensku 

a Maďarsku. Faktem však zůstává, že v případě odlišné struktury společnosti by při 

srovnatelných hrubých mzdách vycházelo Německo a Rakousko levněji, a ve výsledku 

by kompenzovalo vyšší DPPO, která je v těchto zemích nastavena.  

Dále jsou v grafu zobrazeny náklady na kancelář, účetní, asistentku a ostatní 

provozní náklady, které jsou přepočteny na jednoho finančního analytika. Tyto náklady 

jsou relativně nízké a ve vybraných zemí velice obdobné. Proto nemají výrazný vliv na 

rozhodnutí, ve které zemi investovat a v dalším textu již na ně nebudeme brát ohled.  
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Graf 1Srovnání mezd finančních analytiků a provozních nákladů ve vybraných zemích (zdroj: Salary 

explorer, ©2014; vlastní zpracování) 
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3.1.3 Porovnání předpokládaného ročního čistého zisku ve vybraných zemích 

 

Graf 2 Srovnání předpokládaného čistého zisku (EUR) pro vybrané země (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2 Ostatní faktory 

3.2.1 Indikátor Doing business 

V této kapitole se pokusíme o zohlednění ostatních (nefinančních) faktorů pro 

rozhodnutí o ustavení dceřiné společnosti. Významným kritériem pro rozhodování je 

kvalita podnikatelského prostředí a spojena byrokratická zátěž. Vhodným indikátorem 

je Doing business rank 2015, který je pravidelně publikován Světovou bankou. Jedná se 

o porovnávání celkového počtu 189 zemí. Uvažované země jsou srovnané v grafu 3 

z pohledu dvou indikátorů. První indikátor representuje snadnost podnikání v dané 

zemi, druhý se pak zaměřuje specificky na komplikovanost zahájení podnikání
10

 (Doing 

business, ©2015g).  

                                                 

 

10
 Zahájení podnikání měří počet postupů, času a nákladů středně velké firmy k zahájení a fungování 

v dané zemi. Aby bylo možné toto srovnání v rámci 189 ekonomik, využívá Doing business 

standardizovanou, přesně definovanou společnost. Metodologie se zabývá všemi oficiálními postupy pro 

založení společnosti, dále potřebným časem a náklady pro získání všech licencí a povolení (je zde 

zahrnuto počet kroků, časová náročnost, dále náklady a kapitál pro založení společnosti, procento 

z hrubého národního produktu na obyvatele). Pořadí ekonomik na snadnost zahájení podnikání v dané 

zemi je řazeno dle vzdálenosti od hraničního skóre pro každé dílčí indikátory porovnávání (čas, náklady, 

postupy, minimální kapitál - každé má stejnou důležitost 25%) (Doing business, ©2015h). 
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Graf 3 Hodnota umístění země pro podnikatelské prostředí a snadnost podnikání ze 189 zemí (čím 

menší číslo, tím lepší) (zdroj: Doing business, ©2015 a, b, c, d, e) 

 

Po srovnání celkového umístění jednotlivých zemí vychází Německo s nejlepším 
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zeměmi. I když Maďarsko vychází z celkového srovnání nejhůře, stále je podnikatelské 
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zeměmi. 
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3.2.2 Index vnímání korupce 

Obezřetnost při finálním rozhodnutí o zemi, do které se bude investovat je třeba 

i z pohledu možné korupce, a tím i ztížení vymahatelnosti práva. Index vnímání korupce 

je porovnáván k ostatním vybraným zemím, a je dostupný za rok 2014. Loňský index 

byl zjišťován mezi 175 oblastmi.  Hodnota 0 značí vysokou míru korupce a při hodnotě 

100 se jedná o čistou oblast bez korupce (Transparency, ©2015). 

 

 

Graf 4 Srovnání vnímání korupce ve vybraných zemí ze 175 oblastí (čím menší číslo, tím lepší) 

(zdroj: Transparency, ©2015) 

 

Dle indexu vnímání korupce je na tom opět nejlépe Německo, které se nachází na 

12. místě ze všech zemí. Naopak nejhůře Slovensko (54. místo), i když od ČR 

(53. místo) a Maďarska (47. místo) se moc neliší, tyto země jsou na tom obdobně.  
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3.3 Celkové zhodnocení 

Pokud si nově založená dceřiná společnost v Maďarsku udrží status střední firmy 

(obrat do cca 45 mil. CZK) a bude tedy benefitovat z 10 + 2% daně ze zisku, tak 

současně s příznivými náklady na pracovní sílu a odvodům na SP vychází Maďarsko 

jako nejvýhodnější destinace pro uvažovaný projekt, a z pohledu této práce je 

Maďarsko preferovanou volbou i přes poněkud složitější podnikatelské prostředí 

a jazykovou odlišnost. Naopak v Německu a Rakousku je uvažovaná společnost 

nezisková, neboť v těchto zemích jsou skokově vyšší náklady na zaměstnance. 

Slovensko i ČR jsou na tom velice obdobně z pohledu čistého zisku, který je zhruba 

poloviční oproti zisku odhadovaného pro Maďarsko.  

Musíme však poznamenat, že pro společnost ABC s.r.o. by bylo určitě 

administrativně nejjednodušší založení další společnosti v ČR z důvodu známosti 

zákonů a jazykově blízkého prostředí. Společnost zná předpisy a postupy pro výpočet 

DPPO a nevznikaly by zde potenciálně vysoké náklady za daňového poradce, účetní 

a překlady, které v této práci nejsou pravděpodobně plně zohledněny. Navíc by 

minimalizovalo potenciální kurzové riziko vůči maďarskému forintu, a s tím související 

náklady na kurzové zajišťovací operace. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce srovnává danění korporací ve vybraných pěti zemích EU (ČR, 

Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Německo). V první teoretické kapitole je popsána 

Evropská unie, její vznik, historie, orgány a rozhodování. Dále jsou představeny 

základní poznatky o výběru a výpočtu DPPO, výše sazeb a základní pojmy k této 

problematice.  

Ve druhé kapitole je představena společnost ABC s.r.o. a její dlouhodobý projekt, 

do kterého chce investovat. Tato společnost by ráda založila novou společnost v jiné 

zemi a to bylo cílem výpočtů. Tato práce má představit návrh pro výběr země při 

daných podmínkách. Jsou zde výpočty pro jednotlivé země, zahrnují odhad průměrných 

nákladů na zaměstnance, kanceláře a ostatní provozní výdaje, ale také zdanění práce 

a zejména zisku korporací v jednotlivých zemích. Závěrem je představen orientační 

výpočet převodu zisku dceřiné společnosti do mateřské firmy a jeho vyplacení 

vlastníkům, včetně souvisejících srážkových daní.  

Ve třetí kapitole navrhnuté řešení, které bere v úvahu zejména míru zdanění 

v jednotlivých zemích, ale také náklady na pracovní sílu a ostatní provozní náklady.  

Byla zjišťována i kvalita podnikatelského prostředí, i když ta se neukázala jako klíčová 

pro rozhodnutí z důvodu relativně malé odlišnosti mezi zeměmi.  

Cílem práce bylo navrhnout nejvhodnější zemi pro založení dceřiné společnosti, 

která bude mít požadovaný profil – obdoba české společnosti s ručením omezeným, 

100% základního kapitálu vlastněno mateřskou společností ABC s.r.o., která 

zaměstnává 9 finančních analytiků, 1 asistentku a 1 účetní.  

Na základě provedených výpočtů a srovnání bylo konstatováno, že nejvýhodnější 

zemí se jeví Maďarsko, které má současně i nejnižší daňové zatížení pro požadovanou 

společnost. Pokud by však společnost ABC s.r.o. vnímala, že náklady na založení a 

řízení této pobočky by byly příliš vysoké z důvodu odlišných kulturních a právních 

zvyklostí, a jazykové odlišnosti, založení nové dceřiné společnosti v ČR se jeví jako 

vhodnou alternativou. Nicméně náklady související se založením dceřiné společnosti již 

nejsou v této bakalářské práci zkoumány a mohou být námětem na její rozšíření. Práce 

by také do budoucna mohla být rozšířena o jiný typ společnosti, která má vetší nároky 
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na investovaný kapitál a uvěrové financování, a naopak menší podíl lidské práce na 

přidané hodnotě. Výsledné pořadí zemí by pak mohlo být i výrazně odlišné.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a.s.    akciová společnost  

CCCTB   společný konsolidovaný korporátní základ daně 

CZK   Česká koruna (měna) 

ČR    Česká republika  

ČNB   Česká národní banka 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

DPPO   Daň z příjmů právnických osob  

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ES     Evropské společenství 

ESUO   Evropské společenství uhlí a oceli 

EU    Evropská unie  

EUR   Euro (měna) 

Euratom    Evropské společenství pro atomovou energii 

FO    fyzická osoba 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HM   hrubá mzda 

HUF   Maďarský forint (měna) 

IT    informační technologie 

m
2
    metr čtverečný 

např.   například 

odst.   odstavec 

OECD   Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  

OSN   Organizace spojených národů 

PO    právnická osoba 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

SE    Evropská společnost 
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SP    sociální pojištění 

SZD   samostatný základ daně 

tj.    to je 

tzv.   takzvaně 

VH    hospodářský výsledek 

ZD    základ daně 

ZDP   zákon o daních z příjmů (z. č. 586/1992 Sb.) 

 

KURZY PRO PŘEPOČET MĚN 

Tyto kurzy jsou využity pro veškeré přepočty cizích měn. Jedná se o průměrné 

kurzy ČNB pro rok 2014 (ČNB, ©2015).   

 

1 EUR = 27, 533 CZK  

100 HUF = 8,921 CZK  

1 USD = 20,746 CZK  
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PŘÍLOHY 

 



 

 

I 

Příloha 1: Modelový příklad pro Rakousko 

 

Modelový příklad pro DPPO v Rakousku při založení nové společnosti se sníženými 

nároky na počet pracovníků od návrhu v bakalářské práci. Společnost zaměstná pouze 

polovinu pracovníků, aby byla zisková a mohla zde být založena. V nemzdových 

nákladech bude započítána částka 0,7 milionu CZK (25 424 EUR) za platby společnosti 

ABC s.r.o. za IT služby a management. Veškerá čísla budou stejná jako ve výpočtu 

z kapitoly 2.2.4 této práce a dále potřebně upravena. 

Kancelář pro 6 lidí by měla být standardně o rozměru 59 m
2
 (Kancelare, ©2015a). 

V těchto kancelářských prostorech je plánována samostatná kancelář pro ředitele 

společnosti, dále pro asistentku a účetní a ostatní prostor pro finanční analytiky. 

Celkové náklady na kancelář tedy budou kolem 17 tisíc EUR za rok více v tab. 21. 

Náklady na kancelář v Rakousku odhadujeme na 24 EUR/m
2
/měsíc (DG HYP, ©2014).  

 

Celkové roční předpokládané náklady v upravené společnosti v Rakousku by byly 

necelých 387 tisíc EUR za rok. Výnosy této nové společnosti jsou naplánovány na 

447 tisíc EUR ročně. Společnost by byla v zisku před zdaněním a výsledek hospodaření 

by dosahoval téměř 60 tisíc EUR (podrobně v tab. 19). 

 

roční náklady celkem dle tab. 15 386 872 

výnosy 446 737 

zisk před zdaněním (EUR) 59 865 

zisk před zdaněním (CZK) 1 648 263 

Tab. 19 Zisk před zdaněním upravené společnosti v Rakousku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Rakouské zdanění vychází z účetního VH a je upravováno pouze o neuznatelné 

položky pro společnost a osvobozené příjmy. Tyto úpravy tedy nejsou natolik 

potenciálně ovlivňující jako v ČR a jiných zemích, kde se upravuje VH. V našem 

odhady jsou tyto odpočty nulové. 

 

 



 

 

II 

účetní VH (EUR) 59 865 

= zdanitelný příjem 59 865 

daň 25% = daňová povinnost 14 966 

daňová povinnost / ztráta (EUR) 14 966 

daňová povinnost / ztráta (CZK) 412 066 

zisk po zdanění = čistý zisk (EUR) 44 899 

zisk po zdanění = čistý zisk (CZK) 1 236 197 

Tab. 20 Zdanění upravené společnosti v Rakousku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Daň je vymezena v tab. 20 a společnost má povinnost odvést tuto částku státu. 

Předpokládaný roční čistý zisk společnosti bude téměř 45 tisíc EUR.  

 

Kompletní přehled celkových ročních nákladů upravené společnosti v Rakousku. 

 

roční náklady na mzdy zaměstnanců (EUR) 324 180 

finanční analytici / rok 277 505 

HM + SP / měsíc  3 854 

4 finančních analytiků / měsíc 15 416 

1 finanční analytik (ředitel) / měsíc 7 708 

1/2 účetní / rok 23 337 

HM + SP / měsíc  3 890 

1/2 asistentky / rok 23 337 

HM + SP / měsíc  3890 

roční náklady na kancelář (EUR) 16 992 

roční nemzdové náklady (EUR) 10 530 

1 zaměstnanec / rok 1 755 

ostatní roční náklady (EUR) 35 170 

celkové roční náklady (EUR) 386 872 

Tab. 21 Předpokládané roční náklady upravené společnosti v Rakousku (zdroj: vlastní zpracování) 

  



 

 

III 

Příloha 2: Modelový příklad pro Německo  

 

Modelový příklad pro DPPO v Německu při založení nové společnosti 

s upravenými nároky na zaměstnance na rozdíl od návrhu společnosti v této práci. 

Hodnoty budou stejné jako u společnosti v příloze 1 (upraveno na polovinu 

zaměstnanců, tak aby společnost byla zisková a mohla být zde založena). 

V nemzdových nákladech bude započítána částka 0,7 milionu CZK (25 424 EUR) za 

platby společnosti ABC s.r.o. za IT služby a management. Veškerá další čísla budou 

stejné dle výpočtu z kapitoly 2.2.5 této práce a dále potřebně upravena.  

Náklady na kancelář použijeme stejné pro 6 lidí o rozměru 59 m
2
 v Berlíně za 

22,8 EUR/m
2
/měsíc (DG HYP, ©2014) více v tab. 24. Celkové náklady na kancelář 

tedy budou kolem 16 tisíc EUR za rok. 

 

Celkové předpokládané roční náklady u takto upravené společnosti v Německu by 

byly 410 tisíc EUR dle tabulky č. 22. Výnosy této nové společnosti jsou naplánovány na 

částku 447 tisíc EUR ročně. Výsledek hospodaření by byl kladný a společnost by tedy 

byla v zisku před zdaněním 36 tisíc EUR. 

 

roční náklady celkem dle tab. 22 410 380 

výnosy 446 737 

zisk před zdaněním (EUR) 36 357 

zisk před zdaněním (CZK) 1 001 017  

Tab. 22 Zisk před zdaněním upravené společnosti v Německu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zisk v Německu podléhá několika daním dle kapitoly 1.2.5 této práce. VH je 

upraven o daňově neuznatelné náklady a osvobozené příjmy.  

Daňová povinnost je dle tab. 23 a v této výši musí být zaplacena státu. DPPO je ve 

výši 15% ze základu daně a solidární příspěvek 5,5% z vypočtené DPPO. Dále se 

vypočítá živnostenská daň jako: (ZD před zdaněním mínus 24 tisíc EUR) *3,5% sazba 

této daně * koeficient určený obcí (410% pro Berlín) (Gewerbesteuer-hebesatz, ©2015). 

Další hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3 v této práci. Tato daň lze odečíst od DPPO ve 



 

 

IV 

výši 3,8%. Celková daňová povinnost je vypočtena sečtením všech daní a odpočtem 

určené části živnostenské daně. Každý není povinen platit živnostenskou daň, pokud je 

ZD nižší než 24 tisíc EUR (Poznámky pana Bavora, ©2015).  

 

účetní VH (EUR) = ZD 36 357 

DPPO 15% 5 454 

solidární daň 5,5% 300 

živnostenská daň 3,5% + 410% 1 773 

daňová povinnost / ztráta (EUR) 7 511 

daňová povinnost / ztráta (CZK) 206 800 

zisk po zdanění = čistý zisk (EUR) 28 846 

zisk po zdanění = čistý zisk (CZK) 794 217 

Tab. 23 Zdanění upravené společnosti v Německu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Přehled celkových ročních nákladů pro upravenou společnost v tabulce 24. 

 

roční náklady na mzdy zaměstnanců (EUR) 346 401 

finanční analytici / rok 314 743 

HM + SP / měsíc  4 372 

4 finančních analytiků / měsíc 17 488 

1 finanční analytik (ředitel) / měsíc 8 744 

1/2 účetní / rok 21 105 

HM + SP / měsíc  2 949 

1/2 asistentky / rok 21 105 

HM + SP / měsíc  2 949 

roční náklady na kancelář (EUR) 16 142 

roční nemzdové náklady (EUR) 10 530 

1 zaměstnanec / rok 1 755 

ostatní roční náklady (EUR) 37 307 

celkové roční náklady (EUR) 410 380 

Tab. 24 Předpokládané náklady upravené společnosti v Německu (zdroj: vlastní zpracování)  



 

 

V 

Příloha 3: Koeficienty obcí živnostenské daně v Německu 

 

část Německa počet obcí sazba daně min. max. 

"Baden-Württemberg" 1 400 400 400 

Baden-Württemberg 1099 346,4 265 430 

Bayern 2056 333,2 230 490 

Berlin 1 410 410 410 

Brandenburg 419 316,6 200 450 

Bremen 2 417,5 395 440 

Hamburg 1 470 470 470 

Hessen 426 335,5 250 460 

Mecklenburg-Vorpommern 805 304,9 200 465 

Niedersachsen 1010 353,5 280 460 

Nordrhein-Westfalen 397 430,4 300 520 

Rheinland-Pfalz 2306 335 300 900 

Saarland 52 400,4 360 450 

Sachsen 468 386,3 275 60 

Sachsen-Anhalt 220 332 233 450 

Sachsen - Holstein 1116 327,1 235 450 

Thüringen 913 327,1 200 500 

Tab. 25 Sazby živnostenské daně v Německu (zdroj: Gewerbesteuer-hebesatz, ©2015) 

 


