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Abstrakt 

 

Při pohybu kapitálu a osob nejen v rámci EU mohou vznikat situace,  

ve kterých je příjem daňových poplatníků, v tomto případě zahraničních investorů, 

zdaněn dvakrát. Dvojí zdanění příjmů má za následek zvýšení daňové  

a administrativní zátěže zahraničních investorů, což může ovlivnit jejich rozhodnutí  

o alokaci vlastního kapitálu.  

 

Cílem práce je zhodnocení a kvantifikace vlivu dvojího ekonomického zdanění 

dividend na příliv zahraničních investic do zemí Visegrádské skupiny.  

Je nutno dodat, že cílem práce je zkoumat jen ten případ dvojího ekonomického 

zdanění, kdy je dividenda vyplácena společnosti (ne jednotlivci), která je zahraničním 

daňovým rezidentem. O dvojím ekonomickém zdanění dividend lze psát v situaci,  

ve které je dividenda zdaněna dvakrát a podléhá stejnému druhu daně  

(daň z příjmů), ale u dvou různých daňových poplatníků.  

 

K dosažení cíle práce je nutné určit výši efektivní sazby daně dvojího 

ekonomického zdanění dividend (etzd). Prostředkem pro dosažení cíle práce je 

především metoda regresní analýzy, pomocí které je vytvořen regresní model s více 

nezávisle proměnnými pro panelová data zemí Visegrádské skupiny. Tento model 

umožňuje kvantifikovat vliv dvojího ekonomického zdanění dividend (etzd) na příliv 

zahraničních investic do zemí Visegrádské skupiny. 

 Autor práce dochází k závěru, že efektivní sazba daně dvojího ekonomického 

zdanění dividend (etzd) má vliv na příliv přímých zahraničních investic do zemí 

Visegrádské skupiny. 

  

Klíčová slova: daň z dividend, dvojí ekonomické zdanění dividend, rezident, 

portfoliové investice, přímé zahraniční investice, panelová data 

 

 



 

 

Abstract 

 

The influence of economic double taxation of dividends on the inflow of foreign 

investments  

Movement of capital and persons not only within the EU can create situations 

when income of taxpayers, in this case foreign investors might be taxed twice. Double 

taxation of income causes increase of tax and administrative burden of foreign 

investors which can influence their decision about allocation of their capital. 

 

The objective of this paper is to evaluate and quantify the influence  

of economic double taxation of dividends on the inflow of foreign investments  

into countries of the Visegrad Group. It is necessary to add that the objective of this 

paper is to examine only the case of economic double taxation of dividends when the 

dividends are paid to companies (not individuals) which are foreign residents. 

Economic double taxation of dividends occurs when dividends are taxed twice by the 

same type of tax (income tax), but there are two different tax payers paying this tax. 

 

 In order to attain the objective of this paper it is necessary to determine  

an effective tax rate of economic double taxation of dividends (etzd). The method  

of regression analysis, specifically the regression model with more independent 

variables for panel data for countries of the Visegrad Group, is the main tool used  

to attain the objective of this paper. This model enables quantifying the influence  

of economic double taxation of dividends (etzd) on the inflow of foreign investments 

into countries of the Visegrad Group. 

The author of this paper has come to a conclusion that an effective tax rate  

of economic double taxation of dividends (etzd) influences the inflow of foreign direct 

investments into countries of the Visegrad Group.  

 

Key words: dividend tax, economic double taxation of dividends, resident, portfolio 

investments, foreign direct investments, panel data 



 

 

OBSAH 

 

Úvod              1 

1 Teoretická část            5 

1.1 Vymezení základních pojmů         5 

1.1.1 Daně z příjmů          5 

1.1.2 Daňové rezidenství poplatníka     12 

  1.1.3 Dvojí zdanění příjmů       17 

1.2 Základní přístupy ke zkoumané problematice    25 

1.2.1 Základní přístupy k daňovým principům    26 

1.2.2 Základní přístupy k otázce efektivnosti daní   29 

1.2.3 Základní přístupy k otázce spravedlnosti daní   30 

1.2.4 Otázka spravedlnosti dvojího ekonomického zdanění                    

                    dividend        31 

1.2.5 Otázka efektivnosti dvojího ekonomického zdanění              

                   dividend        33 

1.3 Zamezení dvojího zdanění příjmů      34 

1.3.1 Metody zamezení dvojího zdanění    34 

1.3.2 Metody zamezení dvojího ekonomického zdanění dividend 36             

1.3.3 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění  40 

1.3.4 Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění   42 



 

 

1.4 Daňová koordinace a harmonizace      45 

1.4.1 Daňová koordinace       45 

1.4.2 Daňová harmonizace      46 

1.4.3 Směrnice 90/435/EHS o společném systému zdanění   

                 mateřských a dceřiných společností    48 

1.5 Teorie zahraničních investic       51 

2 Cíl, metodika a metody doktorské disertační práce    57 

2.1 Cíl práce          57 

2.2  Metodika a metody disertační práce      57 

2.2.1 Korelační analýza       59 

2.2.2 Regresní analýza       61 

2.2.3 Ověření kvality nalezeného regresního modelu   65 

3 Praktická část          68 

 3.1 Výběr států pro analýzu vlivu dvojího ekonomického zdanění                        

       dividend na příliv zahraničních investic     68 

3.2 Analýza metod zamezení dvojího ekonomického zdanění dividend 

      a jejich vlivu na určení výše efektivní sazby daně dvojího  

      ekonomického zdanění dividend      70  

3.3 Analýza smluv o zamezení dvojího zdanění a jejich vlivu na určení 

      výše efektivní sazby daně dvojího ekonomického zdanění dividend 71 

3.3.1 Faktory ovlivňující výši efektivní sazby daně dvojího   

          ekonomického zdanění dividend     72 

  3.3.2 Určení sazby daně z dividend     74 

 



 

 

  3.4 Vliv dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv zahraničních                

        investic do jednotlivých států Visegrádské skupiny   77 

3.5 Vytvoření regresního modelu s jednou nezávisle  proměnnou pro 

 panelová data států Visegrádské skupiny     89 

3.6 Výběr faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních pro sestavení         

regresního modelu s více nezávisle proměnnými    92 

3.7 Vytvoření regresního modelu s více nezávisle proměnnými  

       pro panelová data států Visegrádské skupiny    95 

Diskuze                    100 

Závěr                    102 

Seznam literatury                  108 

Seznam zkratek                  118 

 

 

 

 



1 

 

Úvod 

 

 

 Česká republika společně s ostatními postkomunistickými zeměmi, včetně zemí 

Visegrádské skupiny, prošla za více jak 20 let procesem transformace z centrálně 

plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, s cílem dosáhnout ekonomické úrovně 

vyspělých tržních ekonomik. Proces transformace s sebou přinesl potřebu většího 

zapojení těchto ekonomik do mezinárodního obchodu (především vůči tzv. západním 

ekonomikám) a jeho struktur a uvolnění pravidel týkajících se mezinárodního pohybu 

práce a kapitálu. Posledně jmenovaný mezinárodní pohyb kapitálu, skládající se 

především z přímých a nepřímých zahraničních investic a jeho daňové aspekty, je pak 

předmětem zkoumání této práce. Hlavní důraz je věnován přímým zahraničním 

investicím (dále jen „PZI“), neboť ty tvoří největší část mezinárodních kapitálových 

toků a jsou zároveň velmi důležitým akcelerátorem procesu transformace. 

 

 Souběžně s touto transformací rovněž vyvstala potřeba úpravy právního  

a daňového prostředí. Co se týče právního prostředí, vyvstala potřeba, vedle řady 

jiných, zakotvit do právního rámce pravidla nutná pro efektivní fungování nově 

vzniklého tržního prostředí. Následně se vstupem zemí Visegrádské skupiny  

do Evropské unie (dále jen „EU“) bylo nutno implementovat řadu evropských právních 

norem, jako například Směrnici 90/435/EHS1 o společném systému zdanění 

mateřských a dceřiných společností z různých členských států.  

 

  Co se týče daňového prostředí, vznikla potřeba transformace domácí  

i zahraniční daňové politiky, a to tak, aby efektivně reagovala na nově vzniklé tržní 

prostředí a mezinárodní daňovou konkurenci a zároveň zajistila financování veřejných 

rozpočtů, pomocí kterých se realizuje veřejná politika.  

 

   

 

                                                           
1
 Tato směrnice je v disertační práci uvedena pod původním označením 90/435/EHS. V současnosti (10/2013) je 

její označení 2011/96/EU (viz Úřední věstník EU ze dne 29. 12. 2011).   
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 Daňová politika, která je více či méně spojena s aktivitami všech ekonomických 

subjektů, potřebuje pro své efektivní fungování právní prostředí, které je tvořeno jak 

národními, tak i z části mezinárodními institucemi, jakými jsou například Evropská 

komise, Evropský parlament či Soudní dvůr Evropské unie2 v rámci EU, v rámci celého 

světa potom Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“), 

Světová obchodní organizace (WTO) aj. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se řešená 

problematika dotýká i veřejné správy. 

 

 K financování veřejných rozpočtů dnes slouží řada daní, které lze klasifikovat 

do dvou hlavních skupin: daně přímé a nepřímé. Daně nepřímé zahrnují daň z přidané 

hodnoty a akcízy. Daně přímé lze také rozdělit do dvou skupin: daně z příjmů  

(daně důchodové) a daně z majetku, přičemž právě daně z příjmů jsou hlavním 

předmětem této práce. Daně z příjmů lze dále rozdělit na daně ze zisků společností 

(daň z příjmů právnických osob) a osobní důchodové daně (daň z příjmů fyzických 

osob). Náplní práce nejsou další odvody daňového charakteru, např. systém 

sociálního a zdravotního pojištění. 

Přestože jsou přímé daně nejčastěji sledovanými a diskutovanými daněmi, 

jejich celková i relativní výše oproti nepřímým daním v zemích EU dlouhodobě klesá. 

Aktéři veřejné politiky si totiž uvědomují, že výběr nepřímých daní je jednodušší, snáze 

kontrolovatelný a méně nákladný než výběr daní přímých. Dalším důvodem je stále  

se zvyšující daňová konkurence mezi státy EU, a to především u daně ze zisků 

společností. Jednou z hlavních příčin je vznik jednotného vnitřního trhu EU 

zajišťujícího volný pohyb osob a kapitálu, který například umožňuje společnostem 

přesunout své sídlo nebo místo vedení do státu s nižším zdaněním zisků. 

 

 

 

                                                           
2
 Evropský soudní dvůr v minulosti zasahoval v případech, kdy došlo k omezení volného pohybu kapitálu, jako 

například v situacích, kdy došlo k dvojímu zdanění příjmů, které bylo v rozporu se Směrnicí 90/435/EHS  
o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (blíže viz kapitola 
1.4.3 této práce). 
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Při pohybu kapitálu a osob nejen v rámci EU mohou vznikat situace, ve kterých 

je příjem daňových poplatníků, v tomto případě zahraničních investorů, zdaněn 

dvakrát. Dvojí zdanění příjmů má za následek zvýšení daňové a administrativní zátěže 

zahraničních investorů, což může ovlivnit jejich rozhodnutí o alokaci vlastního kapitálu. 

Z tohoto důvodu by měla být této problematice věnována pozornost při vytváření 

zahraniční daňové politiky, a to jak v rámci EU, tak i ve vztahu EU vůči ostatním 

nečlenským státům EU. 

Zamezení nebo alespoň snížení dvojího zdanění takovýchto příjmů se může 

pozitivně projevit zvýšením přílivu zahraničních investic a následně i zvýšením 

celkových daňových příjmů o zvýšené výnosy daní ze zisků, sociálního a zdravotního 

pojištění a případně jiných daňových příjmů. Negativním důsledkem však může být  

i naprostý opak, tedy snížení celkových daňových příjmů. Je tedy na rozhodnutí aktérů 

veřejné politiky, respektive na zvolené „nadnárodní veřejné politice3“, zda snižovat  

či zvyšovat daňové zatížení takovýchto příjmů. 

Před bližší analýzou této problematiky je nutné klasifikovat dvojí zdanění příjmů 

z dividend na zdanění ekonomické a právní. O právním dvojím zdanění dividend lze 

psát v situaci, ve které je dividenda zdaněna dvakrát a podléhá stejnému druhu daně  

u stejného poplatníka. Předmět, druh i poplatník daně je stejný. Nejznámějším 

subtypem právního dvojího zdanění je „mezinárodní dvojí zdanění“.  

O dvojím ekonomickém zdanění dividend (dále jen „DEZD“) lze psát  

v situaci, ve které je dividenda zdaněna dvakrát a podléhá stejnému druhu daně  

(daň z příjmů), ale u dvou různých daňových poplatníků. Předmět a druh daně je 

stejný, ale poplatník je různý. V praxi to vypadá následovně: zisk vykázaný akciovou 

společností je zdaněn příslušnou sazbou daně ze zisku a poté, když se tento zisk tato 

společnost rozhodne rozdělit svým akcionářům prostřednictvím dividendy, je tento zisk 

opět zdaněn příslušnou sazbou daně z dividend připadající akcionáři, který tuto 

dividendu obdržel. 

 

 

                                                           
3 

Ve smyslu veřejné politiky realizující se v rámci politik EU apod.
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Cílem této práce je zhodnocení a kvantifikace vlivu dvojího ekonomického 

zdanění dividend na příliv zahraničních investic do zemí Visegrádské skupiny. 

Je nutno dodat, že cílem této práce je zkoumat jen ten případ dvojího ekonomického 

zdanění, kdy je dividenda vyplácena společnosti (ne jednotlivci), která je zahraničním 

daňovým rezidentem. 

 

Obecněji lze předmět této práce definovat jako zkoumání vlivu (distorze)4 

dvojího zdanění příjmů na rozhodování ekonomických subjektů. Téma této práce 

spadá do oblasti mezinárodních financí a zahraniční daňové politiky, která je součástí 

veřejné politiky. 

 

Text dizertační práce je členěn následovně. V teoretické části jsou nejprve 

vymezeny základní pojmy používané v práci a hlavní přístupy ke zkoumané 

problematice. Teoretická část dále obsahuje způsoby zamezení dvojího zdanění 

příjmů v kontextu daňové harmonizace a koordinace. Jako poslední jsou v teoretické 

části definovány zahraniční investice a hlavní faktory, které ovlivňují rozhodování  

o umístění přímých zahraničních investic. V druhé kapitole je popsán cíl práce, metody 

a metodika práce. V praktické části jsou jako vhodné státy pro analýzu dané 

problematiky vybrány státy Visegrádské skupiny. V těchto státech jsou pak 

analyzovány systémy zamezení DEZD a určeny sazby daně DEZD (etzd) pro jednotlivé 

státy Visegrádské skupiny. V následujících kapitolách jsou vytvořeny jednoduché 

regresní modely jak pro jednotlivé státy skupiny, tak i pro panelová data států 

Visegrádské skupiny.  V poslední kapitole praktické části práce je vytvořen regresní 

model s více nezávisle proměnnými pro panelová data zemí Visegrádské skupiny, 

který umožňuje kvantifikovat vliv dvojího ekonomického zdanění dividend (etzd)  

na příliv zahraničních investic do zemí Visegrádské skupiny. 

 

 

 

 

                                                           
4
Jedinou nedistorzní daní (daňově neutrální) je daň z hlavy (poll-tax), ta však nebude předmětem plánované 

disertační práce. Daň z hlavy je tzv. „paušální daní“ (lump-sum tax) a je definovaná jako daň, které se nelze 
vyhnout, neberoucí v úvahu smrt poplatníka, nelegální činnost, či změnu daňového domicilu. V praxi se daň z hlavy 
využívá jen minimálně a na omezenou dobu. 
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1 Teoretická část 

 

 

V této kapitole jsou vymezeny a vysvětleny základní pojmy použité v práci. 

 

 

1.1  Vymezení základních pojmů 

 

Při vymezování odborných pojmů je použita nejen česká,  

ale i zahraniční literatura. Přesto, že je téma práce mezinárodního charakteru, jsou 

v následujících podkapitolách použita ustanovení ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), která jsou v případě potřeby 

doplňována definicemi a ustanoveními mezinárodních smluv o zamezení dvojího 

zdanění příjmů. Důvodem použití citací ZDP je fakt, že řada právních norem je z velké 

části odvozena z evropských právních norem5, které sdílejí všechny státy EU, tedy 

včetně států Visegrádské skupiny.  

 

1.1.1  Daně z příjmů  

 

Daně z příjmů neboli důchodové daně patří mezi hlavní a nejvíce diskutované 

daně daňových systémů. Z teoretických i praktických důvodů  

se daně z příjmů dělí na dvě hlavní skupiny, a to na osobní důchodové daně a daně  

ze zisků společnosti. 

 

                                                           
5
 Zákon 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů do svého textu povinně implementoval 

Směrnici Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 
společností z různých členských států, Směrnici 2009/133/ES o společném systému zdanění při fúzích, 
rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských 
států, Směrnici 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými 
společnostmi z různých členských států a Směrnici 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor 
v podobě úrokových plateb. 
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Osobní důchodové daně jsou daně placené6 jednotlivci (fyzické osoby) 

z příjmů dosažených v zaměstnání či drobném podnikání. Jednotlivci platící daň 

z příjmů jsou označováni jako „poplatníci daně“.  

Pojmy „osobní důchodová daň (anglicky „personal income tax“) a „daň z příjmů 

jednotlivce“ (anglicky „individual income tax“) jsou často používány v české  

i zahraniční odborné literatuře a mohou být vnímány jako ekvivalent českého pojmu 

„daň z příjmů fyzických osob“. 

 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou v ZDP (§ 2 odst. 1) vymezeni velmi 

jasně:  „Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby“. Určení poplatníka 

je tedy oproti dani ze zisků mnohem jednodušší (jedinečným rodným číslem  

a bydlištěm) a navíc zde nevznikají velké rozdíly v pojmosloví různých daňových 

systémů. V následujícím textu práce je používán jen pojem „osobní důchodová daň“. 

Stejně tak namísto pojmu „fyzická osoba“ je v následujícím textu používán pojem 

„jednotlivec“.  

 

Důvodem výběru těchto dvou pojmů je fakt, že zatímco pojmy „fyzická osoba“  

a „daň z příjmů fyzických osob“ jsou používány především v ZDP a české odborné 

literatuře, pojmy „osobní důchodová daň“ a „jednotlivec“ jsou používány jak v české, 

tak i v zahraniční literatuře.  

 

Daně ze zisků společností jsou daně placené společnostmi a firmami 

(právnické osoby) z dosažených zisků. Společnosti platící daň z příjmů jsou 

označováni jako „poplatníci daně“.  

                                                           
6
 Pojmem „placené“, respektive „platit“ je myšleno skutečně nést daňovou povinnost. Pojem „platit“ není v žádném 

případě shodný s pojmem „odvádět“. Pojmem „odvádět“ je myšleno pouze provést platbu za druhou osobu, která 
skutečně „platí“, čili nese daňovou povinnost. Typickým příkladem je např. srážková daň z dividend aplikovaná 
v některých státech EU (včetně ČR), kterou odvádí akciová společnost za své akcionáře (skutečné vlastníky 
dividend) finančnímu úřadu. Majitelé akcií pak obdrží čistou dividendu sníženou o daň, kterou za ně již odvedla 
akciová společnost. Dle sdělení Ministerstva financí (č. j. 251/122 867/2000) je „skutečný vlastník“ osoba, které lze 
tento příjem objektivně přisoudit a která ho také zdaňuje. Definice pojmu "skutečný vlastník" je důležitá  
pro správnou aplikaci mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. 
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Pojmy „daň ze zisků společností“ nebo „korporátní daň“ jsou velmi často 

používány v české odborné literatuře a mohou být vnímány jako ekvivalent českého 

pojmu „daň z příjmů právnických osob“ (dále jen „DPPO“), který je jako jediný z těchto 

pojmů právně vymezen v ZDP.  

Dle ZDP (§ 17, odst. 1) jsou poplatníky DPPO: 

1. „osoby, které nejsou fyzickými osobami, 

2. organizační složky státu, 

3. podílové fondy, 

4. fondy obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond.“  

 

Pojem „DPPO“ je používaný především v prostředí ČR. Je obsahově nejširším 

pojmem, neboť neomezuje výběr forem právnických osob. Problematický je však výraz 

„daň z příjmů“, který neodpovídá skutečnosti, neboť nejde o daň z příjmů, ale o daň  

ze zisků, jako rozdílu mezi výnosy a náklady. Navíc pojem „právnické osoby“ je 

zřídkakdy používán v zahraniční odborné literatuře. 

Pojem „daň ze zisků společností“ je často používaným pojmem v české 

odborné literatuře7. Co se týče zahraniční odborné literatury, anglickým ekvivalentem 

tohoto pojmu mohou být pojmy „company tax“, „corporate tax“ nebo „tax on profit“.  

Na rozdíl od pojmu „DPPO“ však správně označuje formu přímé daně, jako daně  

ze zisků (ne daně z příjmů). 

Pojem „korporátní daň“ může být vnímán pouze jako daň ze zisků akciové 

společnosti jako jedné z forem právnických osob. Rozdíly a nejasnosti mezi 

používanými pojmy jsou často příčinou existence rozdílných daňových a právních 

systémů v různých státech.  

Vzhledem k tomu, že tato práce řeší problematiku mezinárodního charakteru, je 

vhodné zvolit jeden pojem a tento používat i v následujících kapitolách. Z výše 

uvedených důvodů se jako nejvhodnější jeví pojem „daň ze zisků společností“  

(dále jen „daň ze zisků“).  

                                                           
7 

Například Kubátová (2006) a Široký (2008). 
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V dalším textu je dle definice modelové smlouvy OECD (článek 3) pojmem 

„společnost“ chápána jakákoliv nefyzická osoba (nejednotlivec), se kterou je 

z daňových důvodů zacházeno jako se společností. Pojmem „společnost“8 jsou tedy 

myšleny nejen obchodní společnosti9 vyjmenované v zákoně č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, ale i případné 

další zahraniční právní formy společností, které mohou dosahovat zisk a tento pak 

dále rozdělovat dalším osobám majícím podíl na vlastnictví této společnosti.  

V následujícím textu je použit vedle pojmu „společnost“ někdy i pojem „akciová 

společnost“, a to v případech, kdy je to vhodné pro lepší pochopení kontextu dané 

problematiky. Oba zmíněné pojmy jsou si však pro účely této práce obsahově rovny. 

 

Daň z příjmů dividend 

 

Vzhledem k tématu této práce je potřeba blíže vymezit daň z příjmů dividend 

(dále jen „daň z dividend“). Ještě předtím je však nutné definovat pojem „dividendy“.  

Pojem „dividendy“ se nejčastěji používá ve smyslu „podíly na zisku společnosti“ 

(nejčastěji akciové společnosti). Podíly na zisku jiných právních forem obchodních 

společností nemají svůj zvláštní výraz. Vzhledem k tomu, že je pojem „dividendy“ 

nejčastějším a nejznámějším případem vypláceného podílu na ziscích všech druhů 

obchodních společností, je pro účely této práce pojem „dividendy“ chápán jako 

veškeré příjmy z akcií nebo jiných práv s podílem na zisku (viz níže definice OECD). 

Zároveň je pojem „dividendy“ ekvivalentní pojmu „rozdělený zisk“.  

 

 

                                                           
8 

Zavedením pojmu „společnost“ se však neomezuje používání jednotlivých právnických forem obchodních 
společností v textu práce a to především pojmu „akciová společnost“. Důvodem je lepší porozumění problematice 
dvojího zdanění dividend. 
9
 Obchodními společnostmi jsou dle OZ akciová společnost (a.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.), 

komanditní společnost (k. s.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.) a nově Evropská společnost.  
V. o. s. jako jediná forma obchodní společnosti umožňuje úplnou transformaci DPPO do DPFO a to tak, že její zisk 
je rozdělen mezi jednatele společnosti dle jejich majetkového podílu ve v.o.s. a zdaněn příslušnou sazbou DPFO 
připadající jednotlivému majiteli. Společnost za své závazky ručí celým svým majetkem, a to společně  
a nerozdílně a také proto je „ušetřena“ dvojího ekonomického zdanění zisků (v.o.s. nemůže vyplácet dividendy). 
Plně za své závazky ručí také komanditní společnost, ale pouze její komplementáři. 
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V modelové smlouvě OECD (2010, s. 28) o zamezení dvojího zdanění jsou 

dividendy definovány jako: „……příjmy z akcií nebo jiných práv (kromě pohledávek), 

s podílem na zisku. Dále jiné příjmy, které jsou podrobeny stejnému režimu daně jako 

příjmy z akcií podle vnitrostátních právních předpisů státu, jehož je daňovým 

rezidentem společnost, která takovýto zisk rozděluje nebo tento příjem vyplácí.“  

Daní z dividend mohou být zatíženi jak jednotlivci, tak i společnosti. Nejdřív je 

popsáno zdaňování dividend společnostmi a později jednotlivci. 

 

Zdaňování dividend společnostmi dle ZDP 

 

Předmět DPPO je v ZDP (§ 18 odst. 1) vymezen sice jasně, ale za to velmi 

obšírně: „Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání  

s veškerým majetkem (dále jen "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak.“  

  Mnohem složitěji je v ZDP (§ 19) vymezeno, za jakých podmínek jsou příjmy 

z dividend osvobozeny od DPPO:  

 

„d)  příjmy z dividend podle § 36 odst. 1 a 2 plynoucí  

1. penzijnímu fondu, 

2. fondu penzijní společnosti, 

3. instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných 

příjmů podle odstavce 6, s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné 

společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění,  

(tato novelizace nabyla účinnosti 1. ledna 2013.)“ 

ze)  příjmy z 

1. dividend a jiných podílů na zisku, vyplácené dceřinou společností, která 

je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 (mající sídlo v ČR)10, mateřské 

společnosti, 

 

 

                                                           
10

 Poplatníci, kteří mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa,  
ze kterého je poplatník řízen (dále jen "sídlo"), mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí  
ze zdroje na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Podléhá-li podílový fond dohledu České 
národní banky, má se za to, že podílový fond má na území ČR své sídlo. (ZDP, § 17 odst. 3)  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par36
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx#par17
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx#par17
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zi)  příjmy z dividend a jiných podílů na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která 

je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, mateřské 

společnosti, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 (mající sídlo v ČR),  

a stálé provozovně mateřské společnosti, která je poplatníkem uvedeným  

v § 17 odst. 4 (nemající sídlo v ČR)11 a je umístěna na území ČR. Toto se 

nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku, vypořádací podíly a podíly na 

zisku vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci,“ 

Výše uvedené osvobození dle odstavce 1. písm. ze) a zi)  

lze uplatnit pouze za splnění podmínky vlastnění 10% podílu  

na základním kapitálu společnosti, i před splněním podmínky 12 měsíců nepřetržitého 

vlastnění podílu podle ZDP, § 19 odst. 3 (viz dále), avšak následně musí být tato 

podmínka splněna ZDP (§ 19 odst. 4). 

Dle ZDP (§ 19 odst. 9) lze výše uvedené osvobození dle odstavce 1. písm. ze) 

a zi) uplatnit pro příjmy plynoucí poplatníkovi majícímu sídlo v ČR a společnosti, která 

je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, z dividend vyplácených 

společností, pokud tato společnost: 

 

1. „je daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má ČR uzavřenou účinnou 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění, 

2. má právní formu srovnatelnou s akciovou společností, společnost s ručením 

omezeným nebo družstvem podle zvláštního právního předpisu,  

3. je v p vztahu vůči poplatníkovi, kterému příjmy z dividend a jiných podílů  

na zisku nebo z převodu podílu ve společnosti plynou, jako dceřiná společnost 

vůči mateřské společnosti za podmínek stanovených v odstavcích  

3 a 4, a 

4. podléhá dani, která je obdobná jako DPPO, u níž sazba daně není nižší než  

12 %. Za společnost podléhající takové dani se nepovažuje společnost, která je  

od daně osvobozena, nebo si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu  

od této daně.“ 

 

                                                           
11

 Poplatníci, kteří nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy  
ze zdrojů na území ČR. (ZDP, § 17 odst. 4) 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx#par17
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx#par17
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx#par17
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V ZDP (§ 19 odst. 3) je pojem „společnost“ vymezen následovně: „Pro účely 

tohoto zákona se rozumí 

a) společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské 

unie, společnost, která není poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 (nemající 

sídlo v ČR) a 

1. má některou z forem uvedených v předpisech Evropských společenství; 

tyto formy uveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v 

informačním systému s dálkovým přístupem a 

2. podle daňových zákonů členských států Evropské unie je považována za 

daňového rezidenta a není považována za daňového rezidenta mimo 

Evropskou unii podle ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění  

s třetím státem a 

3. podléhá některé z daní uvedených v příslušném právním předpisu 

Evropských společenství,) které mají stejný nebo podobný charakter jako 

daň z příjmů. Seznam těchto daní uveřejní Ministerstvo financí  

ve Finančním zpravodaji a v informačním systému s dálkovým přístupem. 

Za společnost podléhající těmto daním se nepovažuje společnost, která je 

od daně osvobozena nebo si může zvolit osvobození od daně, 

b)  mateřskou společností obchodní společnost nebo družstvo, je-li poplatníkem 

uvedeným v § 17 odst. 3 (nemající sídlo v ČR) a má formu akciové společnosti 

nebo společnosti s ručením omezeným nebo družstva, nebo společnost, která 

je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, a která má 

nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním 

kapitálu jiné společnosti, 

c) dceřinou společností obchodní společnost nebo družstvo, je-li poplatníkem 

uvedeným v § 17 odst. 3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti  

s ručením omezeným nebo družstva, nebo společnost, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu EU, na jejímž základním kapitálu má 

mateřská společnost nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% 

podíl, 

d) třetím státem stát, který není členským státem Evropské unie.“ 

 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx#par17
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/poznamky.aspx#poznamka93
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx#par17
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx#par17
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Zdaňování dividend jednotlivci dle ZDP 

 

Dle ZDP patří příjmy z dividend do skupiny příjmů z kapitálového majetku, což 

je v ZDP (§ 8 odst. 1 a) definováno následovně:  

 

„Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1  

nebo § 7 odst. 1 písm. d), jsou podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu  

na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní 

společnosti, podíly na zisku z členství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy z držby 

cenných papírů s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek 

nabývat výhradně fyzické osoby, příjmy z vyrovnání společníkovi, který není 

účastníkem smlouvy (dále jen "mimo stojící společník"), dosažené na základě smlouvy 

o převodu zisků podle zvláštního právního předpisu (dále jen "smlouva  

o převodu zisků") nebo ovládací smlouvy podle zvláštního právního předpisu  

(dále jen "ovládací smlouva"), úrokový výnos státních dluhopisů, které mohou podle 

emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, a to i v případě odkupu tohoto 

státního dluhopisu nebo při jeho splatnosti.“  

 

 

1.1.2 Daňové rezidenství poplatníka 

 

Pojem „daňový rezident“ bývá vymezen v mezinárodních smlouvách, 

modelových smlouvách OECD a UN a nepřímo také v ZDP. Obecně má vymezení 

podle mezinárodních smluv přednost před vymezením ve vnitrostátních předpisech. 

Není ovšem možné, aby byla osoba určena za daňového rezidenta jen na základě 

mezinárodní smlouvy bez toho, aby ji za daňového rezidenta určil i vnitrostátní 

předpis. 

Přestože je pojem „daňový rezident“ často používán v mezinárodních 

smlouvách a v odborné literatuře, není tento pojem přímo použit v ZDP. Jsou zde však 

uvedena kritéria, která jednotlivcům či společnostem přisuzují omezenou  

nebo neomezenou daňovou povinnost.  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx#par6
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx#par7
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Daňové rezidenství jednotlivce a společnosti je blíže popsáno v následujících 

kapitolách, a to na příkladu ČR.  Většina ustanovení ZDP vycházejí z modelových 

smluv OECD a UN. 

Pojem „daňový domicil“ vyjadřuje vztah daňového subjektu k danému státu. 

Daňový domicil je vymezen smlouvami o zamezení dvojího zdanění a je nadřazen 

pojmu daňový rezident.  Daňové rezidenství je vymezeno právním řádem daného 

státu. Smyslem pojmu „daňový domicil“ je určit daňové rezidenství jednotlivce 

v případě sporných situací a předejít tak situacím, kdy by jednotlivec mohl být 

daňovým rezidentem dvou států. Smlouvy uzavírané v současné době většinou již 

pojem „daňový domicil“ nepoužívají a používají pojem „daňový rezident“, který však 

vymezují mnohem podrobněji než vnitrostátní právní úprava.   

 

 

Daňové rezidenství jednotlivce 

 

Fyzické osoby (jednotlivci) jsou považovány za daňové rezidenty ČR v případě, 

že splňují níže uvedené podmínky stanovené v ZDP (§ 2). 

1. „Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby  

(dále jen "poplatníci"). 

2.  Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle 

zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí 

 ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů  

v zahraničí. 

3.  Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní 

smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí  

ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na území České 

republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, 

která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, 

i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par22
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4. Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde 

pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle  

nebo v několika obdobích; do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den 

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

místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat  

na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.“  

Z výše uvedeného lze shrnout, že daňový rezident je poplatník, který má 

daňovou povinnost vůči státu, jehož je daňovým rezidentem12, bez ohledu na to, 

v jakém státě se nachází jeho zdroj příjmů.  

Daňový nonrezident ČR je v ZDP vymezen jako poplatník, který nesplňuje 

výše uvedené podmínky daňového rezidenství ČR. Daňový nonrezident ČR však má 

vůči ČR daňovou povinnost z příjmů, které plynou ze zdrojů na jejím území.  

Za daňové nonrezidenty se považují i osoby, které se na území státu zdržují déle jak 

183 dnů, pokud se na území zdržují z důvodu studia nebo léčby. 

V případě, že státy mezi sebou nemají uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího 

zdanění, pak může nastat situace, ve které poplatník zaplatí daň 

ze stejného příjmu dvakrát. K tomuto dvojímu zdanění příjmů může dojít v situaci, kdy 

poplatník, který je daňovým rezidentem státu A, má příjmy plynoucí  

ze zdrojů na území státu B. Poprvé jsou příjmy tohoto poplatníka zdaněny daní  

z příjmů ve státě A, neboť plynou ze zdrojů na tomto území. Podruhé jsou tyto příjmy 

předmětem daně z příjmů ve státě B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Pojem „rezident“ nesouvisí s pojmem rezident státu, který se používá při určování státní příslušnosti nebo 
trvalého pobytu.  
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Daňové rezidenství společnosti  

 

Za daňové rezidenty ČR jsou dle DZP považovány společnosti  

(právnické osoby), které mají své sídlo nebo místo vedení na území ČR. Daňoví 

rezidenti mají vůči ČR daňovou povinnost nejen z příjmů, které plynou ze zdrojů  

na jejím území, ale i z příjmů plynoucích ze zdrojů v zahraničí.   

Za daňové nonrezidenty ČR jsou dle DZP považovány společnosti  

(právnické osoby), které nemají své sídlo nebo místo vedení na území ČR. Daňoví 

nonrezidenti však mají vůči ČR daňovou povinnost z příjmů, které plynou ze zdrojů  

na jejím území. 

Jelikož se sídlo společnosti zapisuje do obchodního rejstříku, nebývá 

problémem určit, jestli je toto sídlo v ČR nebo v zahraničí. Problémem ovšem je, že 

může jít pouze o formální sídlo a ne skutečné sídlo. Z toho důvodu byl zaveden pojem 

„místo vedení“, který je vysvětlen v následující kapitole. 

 

Stálá provozovna a místo vedení  

  

 V českém právu je význam pojmu „stálá provozovna“ možno zařadit vedle 

pojmu „daňový rezident“. Prostřednictvím stále provozovny vykonávají daňoví 

nerezidenti podnikatelskou činnost na území ČR. Stálá provozovna má na území ČR 

neomezenou daňovou povinnost, a tudíž daní celosvětové příjmy,  

i když její zakladatel je v ČR daňovým nerezidentem. 

Pojem "stálá provozovna" je definován v článku č. 5 obou modelových smluv 

OECD a UN, a to následovně: „Pro účely této smlouvy pojem stálá provozovna 

znamená trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela 

nebo zčásti vykonávána činnost podniku.  
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Pojem stálá provozovna zahrnuje obzvláště: 

a)    místo vedení části podniku;  

b)    pobočku;  

c)   kancelář;  

d)    továrnu;  

e)    dílnu a  

f)    důl, naleziště ropy nebo plynu, lom nebo jakékoliv jiné místo, kde se těží 

přírodní zdroje“ 

Za základní princip mezinárodního zdaňování pak lze považovat pravidlo,  

že zisky nerezidentních společností se zdaňují ve státě zdroje pouze v případě, že je 

lze přičíst stálé provozovně, která se v tomto státě nachází.  

 Pojem „místo vedení“ je definován ve sdělení Ministerstva financí ČR z roku 

2001 (č. j. 251/122 867/2000). Dle tohoto sdělení je za místo vedení považováno 

místo: „…kde jsou reálně prováděna obchodní a řídící rozhodnutí, která jsou nutná 

k provádění obchodní a průmyslové činnosti společnosti jako celku a která zároveň 

nemohou být měněna na nižších úrovních vedení. Místo vedení je většinou místem, 

kde ředitel společnosti nebo skupina představitelů přijímá svá rozhodnutí. Tento pojem 

definuje jedno z kritérií, na jehož základě vzniká daňově právní vztah mezi určitým 

subjektem (nejčastěji právnickou osobou) a státem, na jehož území se místo 

skutečného vedení nachází. Jde o existenci tzv. daňové rezidence (domicilu), která je 

určující pro vznik neomezené daňové povinnosti.“ 

Jak je uvedeno ve Sdělení Ministerstva financí ČR (č. j. 251/122 867/2000) je 

pojem „místo vedení“ již dlouho součástí české daňové legislativy, a to prostřednictvím 

mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Tato problematika je obsažena 

zejména v článku č. 4 těchto smluv, na jehož základě je posuzováno daňové 

rezidenství poplatníka.  
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Přesto tento pojem nebyl v samotné české legislativě blíže vysvětlen  

a neplynuly z něj ani žádné daňové důsledky. Z těchto důvodů byl tento pojem 

zakotven do novely ZDP, která vstoupila v platnost 1. ledna 2001. Zavedením tohoto 

pojmu do české daňové legislativy se česká legislativní úprava přiblížila úpravě  

v jiných státech, zejména v rámci EU a OECD.  

 

1.1.3 Dvojí zdanění příjmů 

 

Dvojí nebo vícenásobné zdanění vzniká, jestliže je na předmět daně, v tomto 

případě příjem poplatníka, uvalena opakovaně stejná či obdobná daň. Jestliže 

k tomuto dvojímu zdanění dojde v rámci jednoho daňově-právního systému, pak 

takovéto dvojí zdanění bývá označováno jako vnitrostátní dvojí zdanění.  

O mezinárodním dvojím zdanění lze psát v situaci, kdy je příjem poplatníka 

zdaněn v rámci dvou daňově-právních systémů (ve dvou nebo více zemích) současně. 

Státy se snaží předcházet tomuto dvojímu zdanění uzavíráním bilaterálních smluv 

nebo multilaterálních smluv v rámci určitého společenství více států (např. EU), blíže 

viz kapitoly 1.3 a 1.4 této práce. 

 

Příčiny vzniku dvojího zdanění  

 

Příčiny vzniku dvojího zdanění lze rozdělit na příčiny vnitrostátní  

a mezinárodní. Hlavní příčina vzniku vnitrostátního dvojího zdanění spočívá 

v daňově-právní úpravě daného státu, a je tedy na rozhodnutí jen tohoto státu, zda  

se toto dvojí zdanění rozhodne odstranit či nikoliv.  
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Hlavní příčiny vzniku mezinárodního dvojího zdanění uvádí Makarová (1998). 

První příčinou je střet dvou daňově-právních systémů dvou různých států v  částech 

daňových zákonů, které definují: 

1. daňovou příslušnost poplatníka (zdaňování dle daňového rezidenství 

poplatníka),  

2. a příjmy, které dotyčný stát považuje na svém území za zdanitelné (zdaňování 

dle zdroje příjmů). 

Příkladem může být situace, kdy osoba (jednotlivec či společnost), která je 

považována za daňového rezidenta státu A, vykonává podnikatelskou činnost  

na území státu B. Jednou jsou příjmy této osoby zdaněny dle daňově-právního řádu 

státu A, neboť je jejím daňovým rezidentem, a podruhé dle daňově-právního řádu 

státu B, kde podniká, čili kde je zdroj těchto příjmů.  

Druhou příčinou vzniku dvojího zdanění je nesoulad v definování jednotlivých 

druhů příjmů a způsobu jejich zdaňování. Například příjem z dividend vyplacených 

společností se sídlem v ČR je zdaněn srážkovou daní na úrovni společnosti a není již 

předmětem daně z příjmů akcionáře, ale v jiném státě je tento příjem z dividend 

předmětem daně z příjmů.  

Třetí příčinou může být nejednotná úprava podmínek osobní a věcné 

příslušnosti v jednotlivých státech.  Např. jedna osoba je považována za daňového 

rezidenta ve dvou státech současně. V jednom státě je považována za daňového 

rezidenta z důvodu trvalého bydliště a v druhém státě z důvodu, že se zde zdržuje 

zákonem stanovenou dobu. 
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Dvojí zdanění dividend 

 

Dvojí zdanění dividend je jedním z případů dvojího zdanění příjmů popsaném 

již v předchozí kapitole. Dvojí zdanění dividend může nabývat právní a ekonomickou 

formu.  

 

O dvojím právním (mezinárodním) zdanění dividend lze psát v situaci,  

ve které je jeden a ten samý příjem zdaněn dvakrát a podléhá stejnému druhu daně  

u stejného poplatníka. Předmět (příjem z dividend), druh (daň z příjmů) i poplatník 

daně (akcionář) je tedy stejný, což znamená, že lze tento druh dvojího zdanění označit 

za „dvojí právní zdanění“ viz tabulka 1.1 níže Valeriánová (2006)13.  

 

Obdobnou interpretaci dvojího právního zdanění uvádí rovněž Makarová (1998) 

a IBFD (2009). Co je ovšem různé, je stát, který tento příjem z dividend zdaňuje. 

Jednou je tento příjem z dividend zdaněn dle daňově-právního řádu státu, kde je 

poplatník daňovým rezidentem, podruhé v zahraničí.  

  

Dvojí právní zdanění dividend tedy může nastat jen v případě, kdy je 

dividenda společnosti vyplácena zahraničnímu daňovému rezidentovi.  

 

Jako příklad slouží následující situace: příjem akcionáře (tuzemského daňového 

rezidenta) z dividendy ze zdrojů v zahraničí je nejprve zdaněn v zahraničí  

a následovně je tento příjem zdaněn v tuzemsku. Předmětem daně je v obou 

případech příjem z dividend, druh daně je v obou případech daň z příjmů dividend  

a zdaněná osoba je v obou případech rovněž stejná.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Toto členění vychází z tabulky 1.1 této práce. 
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Výpočet dvojího právního zdanění dividend lze zapsat vztahem:  

 

etdd   =   tds + tda (1-tds), kde                                     (1.1) 

 

etdd  je efektivní sazba daně dvojího právního zdanění dividend, 

tds  je sazba daně z dividend placená akcionářem v zemi, ve které je akciová 

 společnost daňovým rezidentem, 

tda je sazba daně z dividend placená akcionářem v zemi, ve které je akcionář

 daňovým rezidentem. 

 

Vztah 1.1 odpovídá teoretické situaci, kdy neexistuje mezi státem, kde je 

společnost vyplácející dividendy daňovým rezidentem (stát zdroje), a státem, kde je 

akcionář této společnosti daňovým rezidentem, žádná smlouva o zamezení dvojího 

zdanění.  

 

Příčinou vzniku dvojího právního zdanění dividend je střet dvou  

daňově-právních systémů dvou různých států. Na jedné straně stát A, kde je 

poplatník (akcionář) daňovým rezidentem, zdaňuje veškeré příjmy z dividend svých 

daňových rezidentů bez ohledu na to, zda je zdroj těchto příjmů v tuzemsku  

či zahraniční. Na druhé straně stát B, ve kterém je akciová společnost vyplácející 

dividendy daňovým rezidentem, zdaňuje veškeré dividendy vyplacené touto akciovou 

společností bez ohledu na to, zda je jejich příjemcem tuzemský či zahraniční daňový 

rezident. Stát A tedy zdaňuje příjmy dle daňového rezidenství akcionáře, bez ohledu 

na to, zda zdroj těchto příjmů pochází z tuzemska či zahraničí. Stát B zdaňuje příjmy 

dle jejich zdroje, bez ohledu na to, zda je jejich příjemcem tuzemský či zahraniční 

daňový rezident.  
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O dvojím ekonomickém zdanění dividend (dále jen „DEZD“) lze psát  

v situaci, ve které je jeden a ten samý příjem (zisk společnosti) zdaněn dvakrát  

a podléhá stejnému druhu daně (daň z příjmů), ale u dvou různých daňových 

poplatníků. Předmět daně (zisk společnosti) a druh daně (daň z příjmů) je stejný, ale 

poplatník daně je různý, což znamená, že lze tento druh dvojího zdanění označit  

za „dvojí ekonomické zdanění“ - viz tabulka níže Valeriánová (2006)14. Obdobnou 

interpretaci DEZD uvádí rovněž Makarová (1998) a IBFD  (2009). Pro lepší  

a komplexnější pochopení problematiky slouží následující tabulka 1.1. 

 

Tabulka 1.1 Formy dvojího zdanění 

Pořadí Dvojí zdanění Předmět Daň Poplatník Příklad 

1 Nenastává Jiný Jiná Jiný 
Silniční daň z auta pan X a dar 

obrazu paní Y 

2 Nenastává Jiný Jiná Stejný 
Za zdaněnou mzdu si koupím 

oběd včetně DPH 

3 Nenastává Jiný Stejná Jiný 
DPH u prodeje zboží veřejnosti 

v obchodě 

4 Nenastává Stejný Jiná Jiný 
A daň z převodu domu B - daň z 

nemovitostí 

5 Nenastává Jiný Stejná Stejný 
Občan má příjem ze 

zaměstnání i z podnikání 

6 Ekonomické Stejný Stejná Jiný 
Podíl na zisku s.r.o. byl již 

zdaněn u s. r. o. 

7 
V obecném 

smyslu 
Stejný Jiná Stejný DPH a spotřební daň z piva 

8 Právní Stejný Stejná Stejný 
Příjem z podnikání pobočky v 

zahraničí 

Zdroj: Valeriánová (2006) 

 

Pro vyjasnění dopadu daňového břemena DEZD slouží následující vysvětlení. 

První osobou, na kterou je daň uvalena, je společnost platící daň ze zisků, druhou 

osobou je pak akcionář platící daň z příjmů z dividend.   

                                                           
14

 Autor této práce navíc dodává, že předmětem daně je sice v obou případech zisk společnosti, ale stejně tak lze 
na toto zdanění pohlížet jako na zdanění dvou různých předmětů, a to jednou zisk společnosti a podruhé příjem  
z dividend. Stejně tak lze na druh daně, kterým je v obou případech daň z příjmů, pohlížet jako na dva různé druhy 
daní, a to jednou daň ze zisků a podruhé daň z dividend. Pro účely této práce však tento možný pohled  
na tuto problematiku nebude brán v úvahu.  



22 

 

Jak společnost, tak i její akcionáři jsou jedinými osobami, jejichž příjmy ze zisků  

či dividend jsou zdaněny příslušnou daní z příjmů. Tyto dvě osoby mění prvotně svá 

ekonomická rozhodnutí z důvodu existence daně (daňová distorze), a to s cílem tuto 

daň minimalizovat (daňová optimalizace), či se ji vyhnout.  

Je pravdou, že ve skutečnosti žádná daň nedopadá pouze na jejího poplatníka. 

Dle Musgraveových (1994) je příčinou přenos této daňové zátěže poplatníkem na 

ostatní subjekty, a to prostřednictvím zvýšení cen svých ekonomických výstupů  

nebo snížením nabízeného množství svých výrobků či služeb, nebo naopak tlakem  

na snížení cen svých ekonomických vstupů nebo snížením poptávaného množství 

výrobků a služeb, to vše s cílem opět zvýšit čistý zisk na původně požadovanou 

úroveň.  

I přesto, že daň nedopadá pouze na jejího poplatníka, ale nepřímo i na ostatní 

subjekty, které také mění svá ekonomická rozhodnutí, je předmětem této práce pouze 

analýza vlivu (distorze) daně ze zisků a z dividend u zákonných poplatníků daně 

(společnost a její akcionáři). Důvodem tohoto zjednodušení je fakt, že vysledování 

vzájemné závislosti mezi výší daně a změnou v ekonomickém rozhodování třetích 

subjektů by bylo velice nepřesné, neboť v případě analyzované daně ze zisků může 

daňové břemeno nést vlastník firmy, může být přeneseno na kupující, ale také  

na zaměstnance (např. Musgrave, P. a Musgrave R. (1994), nebo Samuelson  

a Nordhaus (2007)).  

Hlavním rozdílem oproti dvojímu právnímu zdanění dividend, kdy je zdaněna 

jedna a tatáž osoba, jsou v případě DEZD zdaněny dvě různé osoby - jednou akciová 

společnost a podruhé její akcionář. Dalším rozdílem oproti dvojímu právnímu zdanění, 

kdy je dividenda zdaněna v rámci dvou daňově-právních systémů, je v případě DEZD 

zisk a následná dividenda společnosti zdaněna jen v jedné zemi, neboli jen v rámci 

jednoho daňově-právního systému. K DEZD může, na rozdíl od dvojího právního 

zdanění dividend, dojít v případě, kdy je dividenda společnosti vyplácena jak 

domácímu, tak i zahraničnímu daňovému rezidentovi.  
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Jako příklad slouží následující situace. Hrubý zisk vykázaný akciovou 

společností je zdaněn daní ze zisků a poté, když se již tento „čistý“ zisk rozhodne 

akciová společnost rozdělit svým zahraničním akcionářům prostřednictvím dividendy, 

je tato dividenda zdaněna podruhé, a to opět daní z příjmů připadající akcionáři, který 

tuto dividendu obdržel. Výpočet efektivní sazby daně DEZD (etzd) je možno zapsat 

vztahem 

 

etzd = tz + tds (1-tz),  kde                                          (1.2) 

 

etzd  je efektivní sazba dvojího ekonomického zdanění dividend, 

tz  je sazba daně ze zisků placená akciovou společností vyplácející dividendy,  

tds je sazba daně z dividend placená společností (akcionářem) v zemi, ve které je 

 akciová společnost vyplácející dividendy daňovým rezidentem. 

 

Vztah 1.2 odpovídá teoretické situaci, kdy neexistuje mezi státem, kde je 

společnost vyplácejícící dividendy daňovým rezidentem (stát zdroje), a státem, kde je 

akcionář této společnosti daňovým rezidentem, žádná smlouva o zamezení dvojího 

zdanění. 

 

Hlavní příčinou vzniku DEZD je přijetí koncepce společnosti  

(právnické osoby) jako samostatného právního subjektu s vlastní daňovou 

povinností. Z ekonomického hlediska lze toto zdanění označit jako dvojí, neboť je 

jeden a tentýž příjem z dividend zdaněný dvakrát. Tento příjem z dividend navíc  

ve skutečnosti připadá jedné osobě (akcionáři), která je skutečným vlastníkem 

společnosti a jejíž „čisté“ příjmy byly nejdříve zdaněny daní ze zisků a následovně 

daní z dividend. 

Je nutno dodat, že pojem „dvojí ekonomické zdanění dividend“ (DEZD), 

respektive „dvojí zdanění dividend“ není pojmem přesně vystihujícím skutečnost, 

neboť dividenda není zdaněna dvakrát, nýbrž jen jednou.  
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Dividenda vznikne, až když se společnost rozhodne rozdělit zdaněný zisk mezi své 

vlastníky (akcionáře) právě ve formě dividend. Jednou je tedy zdaněn zisk společnosti 

a podruhé již dividenda akcionáře. Přesto je tento pojem znám a používán v odborné 

literatuře.     

Touto problematikou se zabývají Trielweiler (2003), Miller (2003), Kent (2007), 

Graetz (2006), Kubátová (2006), Valeriánová (2006) a Makarová (1998). Tato 

problematika je rovněž předmětem daňového poradenství světových poradenských 

společností, například Deloitte, Ernst and Young, KMPG  

a  PricewaterhouseCoopers.  

V případě, kdy je dividenda vyplacena zahraničnímu daňovému rezidentovi, lze 

z ekonomického pohledu na dvojí právní zdanění dividend popsané v předchozí 

kapitole nahlížet de facto jako na trojí ekonomické zdanění dividend. Pro vysvětlení 

slouží následující příklad. Akciová společnost poprvé platí daň ze zisků ve státě,  

ve kterém je daňovým rezidentem (stát A). Podruhé platí daň z příjmů z dividend  

ve státě A jejich příjemce (akcionář), který je daňovým rezidentem státu B.  

 

Potřetí platí tentýž akcionář daň z příjmů z dividend, ale tentokrát ve svém 

„domácím“ státě B. Takovouto situaci lze zapsat pomocí vztahu  

 

etzdd = tz + tds (1-tz) + tda (1 – (tz + tds (1-tz))),  kde                           (1.3) 

 

etzdd  je efektivní sazba daně trojího ekonomicko-právního zdanění dividend, 

tda  je sazba daně z příjmů dividend placená akcionářem v zemi, ve které je

 daňovým rezidentem, 

tds je sazba daně z dividend placená zahraničním akcionářem v zemi, ve které je 

akciová společnost vyplácející tyto dividendy daňovým rezidentem, 

tz  je sazba daně ze zisků placená akciovou společností vyplácející dividendy.  

 

Vztah 1.3 nebere v úvahu případnou existenci bilaterální smlouvy zamezující 

dvojí zdanění mezi státem A a B. 
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K trojímu či potencionálně vícenásobnému ekonomickému zdanění dividend 

může dojít jen v případě, kdy je dividenda vyplácena zahraničnímu rezidentovi. 

Trojnásobné ekonomické zdanění je tedy kombinací DEZD a dvojího právního 

zdanění dividend. 

Pojem „dvojí ekonomické zdanění dividend“ přináší do této problematiky 

pojmovou nejednoznačnost, neboť obecně k  dvojímu ekonomickému zdanění 

příjmů dochází jak v případě „dvojího právního zdanění dividend“, tak i v případě 

„dvojího ekonomického zdanění dividend“, neboť předtím, než může být jakákoliv 

dividenda vyplacena akcionáři, je vždy nejprve zdaněna daní ze zisků.  

 

Nutno dodat, že samotný pojem „dvojí ekonomické zdanění“ může být vykládán  

i v jiném slova smyslu, např. v Ekonomickém slovníku (Hindls (2003)) je uvedena 

definice „dvojího ekonomického zdanění“ jako jev, kdy dceřiná firma je rozdílně 

zdaňována v jiném státě než mateřská společnost v tuzemsku (a naopak). 

 

Pojem „dvojí ekonomické zdanění“ je pro účely této práce definován v souladu 

s převládajícím názorem (Musgrave, P. a Musgrave R. (1994), Samuelson a Nordhaus 

(2007) v české literatuře například Kubátová (2010), Vítek (2008) nebo Kolář a kol., 

(2005)).     

 

 

1.2      Základní přístupy ke zkoumané problematice 

 

V této části práce budou představeny hlavní postoje předních ekonomů  

a filozofů zabývajících se otázkou daní, daňovými principy a jejich spravedlností  

a efektivitou. Jelikož je problém DEZD problémem dvojího zdanění jednoho příjmu 

(důchodu), je pozornost logicky věnována především daním z příjmů.  

Daň z příjmů je nejvíce diskutovanou daní z celého daňového systému, neboť 

je daní přímou s často nejvyššími mezními daňovými sazbami a progresivitou 

(většinou u osobní důchodové daně). Navíc výpočet této daně patří mezi nejsložitější.  
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Názory a pohledy na konstrukci přímé daně, její optimální výši, progresivitu, 

efektivitu, distorzi, rozdělení daňového břemene, incidenci, způsob a frekvenci výběru, 

spravedlnost daně samotné a funkci se přirozeně u jednotlivých autorů liší.  

Vybraná odborná literatura zahrnuje pohledy hlavních autorů na tuto 

problematiku.  Oblastí optimálního zdanění se zabývá Stiglitz (1985), daňovou 

incidencí Kotlikoff a Summers (1979), daňovou progresivitou a distorzí Mirrlees (1979), 

rovností a optimálním daňovým systémem Slemrod (1990), daňovými principy 

Musgrave, P. a Musgrave R. (1994), stejně tak Stiglitz (1997). Ke spravedlnosti  

a efektivnosti zdanění se často vyjadřovali Musgrave, P. a Musgrave R. (1994). 

V dalších kapitolách budou uvedeny názory hlavních autorů na problematiku daňové 

distorze a ekonomické efektivity. 

Právě James Mirrlees sleduje vliv daní (distorzi) na rozhodování ekonomických 

subjektů. Zdůrazňuje problém asymetrické informace, se kterým se stát setkává  

při nastavování daňového systému. Problém spočívá v tom, že stát nezná elasticitu 

produktivity (důchodový a substituční efekt) ekonomických subjektů, které hodlá 

zdanit.  

 

1.2.1 Základní přístupy k daňovým principům 

 

Tato podkapitola je věnována pohledům předních ekonomů a filozofů své doby 

na otázku daní obecně. Jedním z prvních filozofů vyjadřujících se k této problematice 

byl řecký filozof Aristoteles ze Stageiry (3. stol. př. n. l.). Aristoteles zkoumal otázku 

spravedlnosti daní a optimální výši zdanění. Dle jeho názoru by měl občan platit 

takovou daň, kterou si může dovolit.  

Dalším významným filozofem a ekonomem byl Tomáš Akvinský. Tomáš 

Akvinský byl však především scholastikem a jedním z nejvýznamnějších teologů  

a filozofů katolické církve. Scholastická filozofie se vedle řady teologických témat 

zabývá také spravedlností vybírání daně. Tomáš Akvinský ve svých spisech definoval 

daň jako dovolenou loupež, a tudíž logicky zastával názor, že daně by měly být pokud 

možno co nejnižší, tak, aby tato loupež byla co nejmenší.  
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Prvním představitelem klasické politické ekonomie byl Francois Quesnay  

(18. stol. n. l.). Ve svém stěžejním díle „Analyse du Tableau Économieque“  

(Analýza ekonomické tabulky), znázornil formou schématu reprodukční proces 

ekonomického systému a v souladu s fyziokratickými hodnotami označil daň 

z pozemku a jeho pronájmu jako dostačující příjem pro stát.   

Mezi přední světové ekonomy se jistě řadí skotský ekonom, filozof  

a představitel dnešní klasické ekonomie Adam Smith (17. stol. n. l.), který ve svém 

přelomovém spise z roku 1776 „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ 

navrhuje základní zásady týkající se daní, a sice: rovnost, přesnost, pohodlnost platby 

a nízké náklady výběru daně. 

Významným přelomem pro pohled na úlohu a funkci daňového systém byly 

názory britského ekonoma Johna Maynarda Keynese (19. – 20. stol. n. l.) prosazující 

silnou úlohu státu a jeho fiskální politiky s cílem podpořit ekonomiku investičními 

nástroji a daňovými úlevami v kombinaci s vysokými daněmi pro vysokopříjmovou část 

obyvatelstva. V roce 1936 napsal svou hlavní práci „Obecná teorie zaměstnanosti, 

úroku a peněz“. 

Stanovením zásad „dobrého“ daňového systému se zaobírá americký ekonom 

a držitel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2001 Joseph Stiglitz. Ve své práci 

„Ekonomie veřejného sektoru“ klade důraz na následujících pět zásad daňového 

systému Stiglitz (1997): 

1. Ekonomická efektivnost – daňový systém by neměl bránit efektivní alokaci 

zdrojů, 

2. administrativní jednoduchost – daňový systém by měl být relativně jednoduchý 

a snadno provozovatelný, 

3. flexibilita – systém by měl být schopný pružně reagovat na změny 

v ekonomických podmínkách, které vyžadují následně změny v daňových 

sazbách, 

4. politická průhlednost daňového systému – daňový systém by měl všem 

občanům umožnit snadný přehled o tom, kolik a kam platí a docílit toho,  

aby výsledek odpovídal skutečným preferencím občanů, 

5. spravedlnost – daňový systém by měl být spravedlivý při zdaňování různých 

skupin obyvatelstva.  
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Daňovými zásadami se zabývají i Musgraveovi a shrnují je  

do následujících bodů viz Musgrave, P. a Musgrave R. (1994):  

1. Rozdělení daňového břemene by mělo být rovnoměrné a každý občan by měl 

z něho platit spravedlivý podíl, 

2. daně by měly být citlivě alokovány nejen podle místa jejich výběru, ale i podle 

místa jejich skutečného dopadu, 

3. daně by se měly vybírat tak, aby minimalizovaly zásahy do ekonomických 

rozhodnutí na jinak efektivních trzích, 

4. daňový systém by měl usnadnit využívání stabilizační a prorůstové fiskální 

politiky, 

5. daňový systém by měl umožňovat levnou a jednotnou správu a měl by být  

pro daňového plátce srozumitelný, 

6. administrativní a další náklady daňové soustavy by měly být co nejnižší. 

I přes rozdílné pohledy na daňové principy se v zásadě většina autorů shoduje 

na dvou hlavních principech, a to na principu spravedlnosti a ekonomické efektivity. 

Ostatní jmenované principy je doplňují, nebo z nich vyplývají. 
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1.2.2 Základní přístupy k otázce efektivnosti daní 

 

Jak již bylo napsáno, otázka spravedlnosti zdaňování je problémem jak 

ekonomickým, tak filozofickým. Otázka daňové efektivnosti je již čistě ekonomickým 

problémem. Na problematiku efektivnosti daní lze pohlížet jako  

na přímé náklady na provoz daňového systému (administrativní) a náklady nepřímé 

(vyvolané). Tyto nepřímé náklady lze rozdělit na: 

1. náklady poplatníka daně (vedení daňové evidence, odměny daňovým 

poradcům apod.) a 

2. náklady související s distorzní vlastností daní vyvolávající ztrátu efektivnosti 

tržního mechanismu (tzv. ztráta mrtvé váhy neboli nadměrné daňové břemeno). 

 

Každá15 daň uvalená na poplatníka má distorzní charakter, neboli vyvolává 

substituční a důchodový efekt v chování poplatníka.  Každá daň způsobuje snížení 

důchodu poplatníka (důchodový efekt), čímž ovlivňuje minimálně jeho spotřební 

chování. Každá daň způsobuje také substituční efekt, čímž ovlivňuje nejen spotřební, 

ale i investiční chování poplatníka.  

Právě substituční efekt daně může mít za následek vznik nadměrného 

daňového břemene čili neefektivitu tržního mechanismu. Cílem moderních daňových 

teorií je neutralizovat substituční efekt daně. Neutralizovat důchodový efekt daně není 

možné, neboť je samotnou podstatou zdanění čili snížení příjmu jednotlivce  

za účelem zvýšení příjmů veřejného sektoru. 

                                                           
15 

Jedinou daní, která nemá substituční efekt, je daň z hlavy (anglicky „poll tax“, „head tax“ nebo „capitation tax“).  
Daň z hlavy je tzv. „paušální daní“ (anglicky „lump-sum tax“) a je definovaná jako daň, které se nelze vyhnout, 
neberouce v úvahu smrt poplatníka, nelegální činnost či změnu daňového domicilu. V praxi se daň z hlavy využívá 
jen minimálně a na omezenou dobu. Z historických análů jsou nejznámější příklady z roku 1377 ve Velké Británii,  
z roku 1522 v českých zemích a z 20. století opět ve Velké Británii za vlády Margaret Thatcher. 
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1.2.3 Základní přístupy k otázce spravedlnosti daní 

 

Spravedlnost lze obecně definovat jako dobrý řád lidských vztahů, regulativní 

myšlenku pro uspořádání společnosti a hlavně jako právo. V oblastech různých vztahů 

– osobních, pracovních, právních – kde by měla vládnout spravedlnost, ji lze 

charakterizovat několika principy:  

1. Rovné zacházení se všemi – spravedlnost jako rovnost před zákonem, 

2. přiměřené tresty i odměny – retributivní spravedlnost, 

3. spravedlivé rozdělování požitků i břemen – distributivní spravedlnost, 

4. rozhodovat stejné případy stejně a nestejné odlišně – procesní spravedlnost. 

Někteří autoři se přiklání k názoru, že teorie daňové spravedlnosti „…nepatří  

do čisté ekonomie a měla by se ponechat filozofům“ Musgrave, P.  

a Musgrave R. (1994, s. 69). 

Ze současných domácích autorů se problematikou spravedlnosti daní zabývají 

např. Kinkor (1994) a Kubátová (1997,2006).  

Dle Kubátové (2006, s. 102) „Otázky typu: co je a co není spravedlivé, jak má 

vypadat spravedlivá daňová redistribuce apod. musí být řešeny vně ekonomie. Avšak 

ekonomové mohou poskytovat různé užitečné návrhy – např. jak mohou daně 

přispívat k žádoucí spravedlivé struktuře důchodů, bohatství, užitku atd.“  

Ve většině odborné literatury se rozlišují v zásadě dva základní přístupy  

ke zdaňování. 

Prvním přístupem je zdaňování dle užitku poplatníka z využívání veřejných 

služeb. Ten, kdo využívá veřejné služby (statky), by měl platit daň odpovídající jeho 

podílu na celkové spotřebě veřejných statků. Nevýhodou tohoto způsobu zdaňování je 

především jeho nereálnost uvedení v praxi. Vyvstává zde několik problémů. Hlavním 

problémem je způsob měření užitku a výběr daně, prostřednictvím které by byl 

poplatník zdaňován.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
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Další nevýhodou je ztráta redistribuční funkce daně. Stejně jako ostatní 

způsoby zdaňování se i tento potýká s problémem stanovení výše daně na základě 

důchodové a cenové elasticity poplatníka. Důvodem je neznalost cenové  

a důchodové elasticity poplatníka, neboť žádný poplatník dobrovolně nesdělí 

informace o tom, kolik je ochoten zaplatit za veřejný statek. Široký (2008) 

Druhým přístupem je zdaňování dle platební schopnosti poplatníka. 

Poplatník je zdaněn dle toho, jaká je jeho platební kapacita, respektive platební 

schopnost. Aby bylo spravedlnosti dosaženo, musí platit následující principy  

Široký (2008): 

1. princip horizontální spravedlnosti znamená, že poplatníci se stejnou schopností 

platit daň by měli platit stejně vysokou daň, 

2. princip vertikální spravedlnosti znamená, že dva poplatníci s různou platební 

schopností by měli platit různě velikou daň. 

 

 

1.2.4 Otázka spravedlnosti dvojího ekonomického zdanění dividend 

 

 

U zdaňování zisků i dividend se v ČR i ostatních státech EU používá princip 

zdaňování dle platební schopnosti poplatníka. Ke zjištění, zda je toto zdanění 

spravedlivé, by měly být obě daně podrobeny testu horizontální a vertikální 

spravedlnosti. 

 

Vzhledem k tomu, že sazba daně ze zisků (tz) a sazba daně z dividend (tds) je 

většinou lineární, se na první pohled může zdát, že obě daně splňují horizontální  

i vertikální spravedlnost. Situace je ovšem složitější, a to zejména u daně ze zisků (tz). 

Zde totiž vzniká problém související se stanovením daňového základu, ze kterého se 

následně počítá daň. Způsob stanovení základu daně se výrazně liší mezi zeměmi  

a navíc společnosti mají řadu legálních možností úpravy základu daně. V praxi se tedy 

může stát, že dvě společnosti se stejnou „skutečnou“ platební schopností budou platit 

různě vysokou daň, a to právě díky způsobu stanovení daňového základu.  
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Mezi nejčastěji uváděné argumenty pro zdaňování společností patří: 

 

1. Jde o platbu za právní subjektivitu společností a za omezené právní ručení 

vlastníků společnosti. Vlastníci ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu  

do základního kapitálu společnosti.  

2. Jde o platbu za využívání veřejných statků. Společnosti stejně jako jednotlivci 

využívají poskytované veřejné statky ke své činnosti a není tedy důvod, proč je 

stejně jako jednotlivce nezdanit daní z příjmů. 

3. Zdanění společností může sloužit jako nástroj zdanění zadržených zisků, neboli 

jde o způsob ochrany před vyhýbáním se osobní důchodové dani zadržením 

dosažených zisků. 

4. Výše nominální sazby daně ze zisků, konstrukce daňového základu a systém 

odpočitatelných položek ovlivňuje chování ekonomických subjektů a může tedy 

sloužit jako významný nástroj veřejných financí.   

5. Je nástrojem stabilizační politiky státu. V období velkých zisků (konjunktury) 

snižuje daň čistý zisk firem a tvoří rezervu pro období ztrát (recese) ekonomiky. 

Daň ze zisků tedy působí jako automatický stabilizátor (dle keynesiánské 

teorie). 

 

Mezi nejčastěji uváděné argumenty proti zdaňování společností patří: 

 

1. Společnost není skutečný subjekt, ale pouze právní subjekt vytvořený 

jednotlivcem. Ve skutečnosti každá daň dopadá na jednotlivce a není tedy 

důvod proč navíc zdaňovat subjekty vytvořené těmito jednotlivci a vytvářet tak 

dvojí zdanění. 

2. Stejně jako všechny ostatní daně (kromě daně z hlavy) je daň ze zisků daní  

distorzní a ovlivňuje tedy rozhodování ekonomických subjektů. Při tomto 

daňovém zatížení může dojít ke vzniku nadměrného daňového břemene  

(ztráta mrtvé váhy), což má nepříznivý vliv na celou ekonomiku. 
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3. Stejně jako ostatní daně i daň ze zisků s sebou přináší administrativní náklady 

spojené s vybíráním, kontrolou a evidencí daně.  

4. Je těžké definovat, co je zdanitelný zisk, a navíc názory na jeho sestavení  

se v jednotlivých zemích velmi liší. Navíc při aplikaci této daně mohou nastat 

situace, kdy není splněn ani princip horizontální spravedlnosti. 

5. Výše sazby daně ze zisků je faktorem ovlivňujícím rozhodování investorů  

o vstupu do dané investice. Zrušením daně ze zisků by se především 

z mezinárodního hlediska zvýšila konkurenceschopnost investičních projektů 

v dané zemi. 

Například Kolář a Vítek (2005, s. 145) vidí hlavní příčinu vzniku DEZD 

„v existenci společností (PO) se samostatnou daňovou subjektivitou, kdy v minulosti  

i nyní byla důchodová daň společností odůvodňována jakousi zvýšenou platební 

schopností velkých kapitálových společností.“  Z výše uvedeného tvrzení vyplývá,  

že kdyby neexistovaly společnosti (právnické osoby), nebo kdyby společnosti nebyly 

vůbec zdaňovány, pak by ani nevyvstal problém DEZD.   

 

1.2.5 Otázka efektivnosti dvojího ekonomického zdanění dividend 

 

Co se týče efektivnosti DEZD, je nutno ji poměřovat dle již uvedených 

nákladových hledisek (administrativní, vyvolané a náklady ztráty mrtvé váhy). DEZD je 

ve skutečnosti dvojím zdaněním příjmů16. Daně z příjmů jsou nejvíce diskutovanou 

skupinou daní z celého daňového systému, neboť jsou daněmi přímými, a tedy i jasně 

identifikovatelnými, daněmi s nejvyššími mezními sazbami, progresivitou (především 

osobní důchodové daně) a patřící výpočtem mezi nejsložitější. Z výše uvedeného je 

možné odvodit, že jak přímé (administrativní) náklady, tak i vyvolané náklady budou  

u DEZD patřit ve srovnání s ostatními daněmi mezi nejvyšší. Co se týče nákladů ztráty 

mrtvé váhy, ty jsou ovlivňovány výší sazby daně a elasticitou celkově vybrané daně   

na výši sazby daně. Jelikož přímé daně patří mezi daně s nejvyššími mezními 

sazbami a elasticitou, logicky i ztráta mrtvé váhy bude patřit mezi největší.  
                                                           
16

 Ve smyslu této disertační práce. Blíže poslední odstavec kapitoly 1.1 této práce. 
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1.3 Zamezení dvojího zdanění příjmů  

 

Tato kapitola, respektive podkapitoly, se věnují problematice dvojího zdanění 

příjmů a obecným způsobům, jak tomuto dvojímu zdanění úplně či částečně zamezit. 

V návaznosti na dvojí zdanění je zde blíže definována problematika DEZD jako hlavní 

předmět této práce. Dále jsou uvedeny konkrétní mezinárodní smlouvy upravující tuto 

problematiku a modelové smlouvy, které často slouží jako podklad pro tvorbu 

bilaterálních smluv. 

 

1.3.1 Metody zamezení dvojího zdanění  

 

Zamezení dvojího zdanění je možno dosáhnout pomocí různých metod.  

První metodou je metoda vynětí zahraničních příjmů ze zdaňovacího základu. 

V případě použití této metody se příjem dosažený v zahraničí vyjme  

(nezapočítá se do daňového základu příjemce). Pokud se tento příjem již dále nebere 

v úvahu, pak se jedná o úplné vynětí. Tato metoda vynětí se obvykle užívá v podobě 

vynětí s výhradou progrese.  

Výhrada progrese znamená, že v zemi příjemce se do daňového základu 

nezahrne příjem ze zahraničí, který byl vyjmut, ale pro výpočet daně je aplikována 

sazba daně z daňového pásma odpovídajícího součtu zahraničních i tuzemských 

příjmů. Tato metoda má tedy svůj smysl jen tehdy, pokud je sazba daně progresivní.  

Dle metody zápočtu se daň zaplacená poplatníkem v zahraničí zahrne  

do daňového základu v zemi, jejíž je daňovým rezidentem, společně s příjmy 

z tuzemska. Z tohoto daňového základu se vypočítá daň, od které se poté odečte daň 

již zaplacená v zahraničí. Tato metoda má své varianty lišící se podle způsobu 

zápočtu daně zaplacené v zahraničí. V případě použití metody plného zápočtu se  

od celkové daně vypočítané v tuzemsku odečte celá výše daně zaplacené v zahraničí.  
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V případě použití metody prostého zápočtu se daň zaplacená v zahraničí 

započte na daňovou povinnost v tuzemsku, ale maximálně do výše daně, kterou by 

poplatník zaplatil, kdyby příjmy pocházely z tuzemska.  

Další, avšak málo používanou metodou, je metoda zahrnutí zahraniční daně  

do nákladů. Tato metoda se využívá v situaci, kdy mezi státy neexistuje smlouva 

upravující tuto problematiku nebo poplatníkovi nebyla přiznána daň, kterou zaplatil 

v zahraničí. V takovém případě bude zahraniční daň zahrnuta v následujícím roce  

do daňově uznatelných nákladů poplatníka.  
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1.3.2 Metody zamezení dvojího ekonomického zdanění dividend 

 

Metody zamezení DEZD v zásadě vycházejí z „obecných“ metod zamezení 

dvojího zdanění příjmů uvedených již v předchozí kapitole. Na obrázku 1.1 jsou 

zobrazeny hlavní metody zamezení DEZD, neboli systémy integrace DEZD, které jsou 

nebo mohou být aplikovány v praxi. 

 

Obrázek 1.1 Systémy integrace DEZD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování a úpravy na základě Kolář (2005), Široký (2012) 

Systém nulové integrace je také označován jako klasický systém, systém  

bez propojení nebo jako rozdělený systém. Tento systém nedovoluje žádné odpočty, 

úlevy či slevy ani na úrovni společnosti, ani na úrovni akcionáře. Poprvé je zisk 

zdaněn na úrovni společnosti daní ze zisků a podruhé je zdaněn, když se společnost 

rozhodne rozdělit tento již jednou zdaněný zisk ve formě dividend mezi své akcionáře. 
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V systému plné integrace (konduitní systém) je akciová společnost chápána 

pouze jako kanál, kterým zisky plynou akcionářům, na jejichž úrovni jsou teprve 

předmětem daně z příjmů. Systém plné integrace umožňuje akcionáři plně započíst 

daň, kterou zaplatila akciová společnost. Tento systém je tedy naprostým opakem 

klasického systému a zatím není uplatňován v žádném ze států EU. 

V případě aplikace systému částečné integrace dochází ke snížení daňového 

zatížení zisků buď na straně akcionáře, nebo akciové společnosti, a to pomocí 

systémů různých odpočtů, zápočtů, snížených základů pro výpočet daně  

a rozdělených daňových sazeb.  

Systémy částečné integrace na úrovni společnosti jsou: 

1. systém dělené sazby používá dvojí sazbu daně pro rozdělený a zadržený zisk, 

2. systém odpočtu dividend umožňuje odečíst od zdanitelného základu poměrnou 

část základního nebo vlastního kapitálu. Tento druh částečné integrace se 

využívá např. ve Finsku a Norsku. 

 

Systémy částečné integrace na úrovni akcionáře jsou: 

1. systém částečné imputace dividend neboli systém částečného zápočtu využívá 

tzv. „imputační koeficient“, kterým si akcionář navýší svůj hrubý dividendový 

příjem, zdaní jej, od výsledné daně odečte tento podíl hrubého dividendového 

příjmu a rozdíl představuje jeho konečnou daňovou povinnost. “Tento podíl se 

pochopitelně v jednotlivých zemích uplatňujících tento systém může lišit. Je 

potřeba zdůraznit, že částka imputovaná u akcionáře není podílem daně 

zaplacené společností, ale je podílem na hrubé dividendě.“  

Kolář (2005, s. 152), 

2. systém plné imputace neboli systém plného odpočtu umožňuje akcionáři 

odpočíst si částku daně, kterou by převyšoval částku daně odvedené 

společností. 
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Variantami systému plné imputace jsou: 

1. zvláštní (nižší) sazba daně na obdržené dividendy, 

2. metoda daňového zápočtu, kdy určitý procentní podíl dividend nepodléhá dani. 

 

„Všechny výše uvedené metody lze teoreticky nastavit tak, aby výsledné 

daňové zatížení dividend bylo stejné.“ Dale Chua King (1995, s. 155) 

Logicky pak vyvstává otázka, proč existuje taková řada metod k zamezení 

DEZD. Za hlavní příčiny lze označit: 

1. existenci rozdílných systémů daní z příjmů, jejich správy a časové realizace, 

2. existenci řady bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění upravujících 

individuální potřeby států.   

Mezi hlavní organizace snažící se o zpřehlednění a koordinaci způsobů 

zamezení dvojího zdanění patří OECD, Organizace pro ekonomickou spolupráci  

a rozvoj (dále jen „UN“) a EU. EU dlouhodobě usiluje o koordinaci a harmonizaci 

systémů daní z příjmů. Dosavadní výsledky těchto snah jsou zatím velmi malé  

a vzhledem k stále větším rozporům v rámci EU se v blízké budoucnosti neočekávají 

zásadní úpravy v této oblasti.  

Následující tabulka 1.2 pak zobrazuje konkrétní výpočet výsledné daňové zátěže 

při aplikaci systému v ČR. Nejen názvy, ale i skutečné obsahy metod zamezení DEZD 

jsou obdobné metodám zamezení dvojímu zdanění popsaným v předchozí kapitole. 
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Tabulka 1.2 Výpočet daňové zátěže při aplikaci klasického systému DEZD v ČR 

Číslo 
řádku/  

operace 
Položka Výpočet 

Vyjádření 
v Kč 

nebo v % 

Zdanění na úrovni společnosti (tz) 

0) 
Sazba daně ze zisků platná roku 

2005 
 

26 %  

1) hrubý zisk 
 

Kč 1000 

2) 
 

daně ze zisků 26 % = 1) x 0) Kč 260 

3) čistý zisk k rozdělení = 1) - 2) Kč 740 

Zdanění na úrovni akcionáře  

4) 
sazba daně z dividend 15 % 

srážková daň 
 

15 % 

5) dividendový příjem = 3) Kč 740 

6) daň z dividend 15 % = 4) x 5) Kč 111 

7) zdaněný rozdělený zisk = 5) - 6) Kč 629 

8) celková zaplacená daň = 2) + 6) Kč 371 

9) 
výsledné (efektivní) daňové 

zatížení zisků (etzd) = 8) : 1) 
37 % 

Zdroj:  Bogdanovič (2008) a úpravy 

 

Výsledné (efektivní) daňové zatížení zisků ve výši 37 % není jen prostým 

součtem sazeb daně ze zisků ve výši 26 % a 15 % srážkové daně z dividend, nýbrž 

vyjádřením efektivního (skutečného) daňového zatížení zisků (etzd). V tomto případě 

bylo z hrubého zisku 1000 Kč odvedeno 371 Kč na daních, což znamená, že zisk byl  

celkově zatížen daní ve výši 37 % (etzd). Z celkově zaplacené daně 371 Kč zaplatila 

společnost 260 Kč ve formě daně ze zisků a akcionář 111 Kč ve formě srážkové daně 

z příjmů z dividend.  
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1.3.3 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění  

 

Mezinárodní smlouvy řeší nejčastěji politické a ekonomické vztahy mezi dvěma 

(bilaterální) nebo více státy (multilaterální). Předmětem mezinárodních smluv 

upravujících daňovou problematiku jsou většinou přímé důchodové daně. 

 Cílem smluv o zamezení dvojího zdanění není jen zamezit dvojímu zdanění,  

ale také zpřehlednit, zjednodušit a zefektivnit stávající systém mezinárodních 

obchodních a finančních vztahů mezi státy, a to vše s cílem podpořit další rozvoj 

mezinárodního obchodu. Cílem těchto smluv je také zabránění mezinárodním 

daňovým únikům (formou dvojího nezdanění) a zamezení škodlivé daňové 

konkurence mezi jednotlivými státy. 

 Principem při zdaňování mezinárodních příjmů je přednost smluv o zamezení 

dvojího zdanění před vnitrostátní právní úpravou. Smlouvy tedy nenahrazují 

vnitrostátní daňové předpisy, ale pouze upravují povinnost vyplývající z vnitrostátních 

předpisů. Stejně je tomu i v ČR, kde je tento princip vymezen jak v předpisech 

daňových, tak devizových.  

Zřejmě první mezinárodní smlouvou, která se týkala vedle jiných i zamezení 

dvojího zdanění, byla bilaterální smlouva mezi Francií a Belgií z roku 1843.  Dalšími 

obdobnými smlouvami byly smlouvy mezi Pruskem a Saskem z roku 1869, 

Rakouskem a Uherskem z roku 1898 a mezi Německem a Nizozemím z roku 1901. 

Významný nárůst počtu těchto smluv je možno zaznamenat po 1. světové válce, a to 

díky nárůstu mezinárodních obchodních aktivit, které vyvolaly potřebu úpravy 

vzájemných daňových vztahů. V roce 1928 byla daňovými odborníky jmenovanými 

Ligou národů17 představena první vzorová smlouva upravující způsob zamezení 

dvojího zdanění.  

                                                           
17

 Liga národů (anglicky „League of Nations“) byla založena roku 1919. Zakládajícím členem bylo  
i Československo. Roku 1945 byla Liga národů nahrazena Organizací spojených národů (UN). 
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Tato vzorová smlouva v zásadě upravuje všechny základní principy, ze kterých 

většina států vychází i dnes. Dnes má ČR uzavřeny smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění s více jak 80 státy (stav platný k 1. 2. 2013). 

„Skutečně základní struktura pro mezinárodní zdanění příjmů, která byla 

definována před skoro 70 lety ve vzorové smlouvě OSN z roku 1928, tvoří společný 

základ pro víc jak 1200 bilaterálních smluv platných po celém světě.“  

(Graetz 1997, s. 242) 

Na úpravě mezinárodních daňových vztahů se od roku 1954 podílejí organizace 

UN a OECD. Výsledkem jejich spolupráce jsou modelové smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění, jejichž smyslem je řešit problematiku mezinárodního zdanění a tedy  

i problematiku dvojího zdanění. Tyto modelové smlouvy jsou vhodné jak pro členské, 

tak i nečlenské státy těchto organizací.  
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1.3.4 Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění  

 

Modelovou smlouvu OECD o zamezení dvojího zdanění,18 která byla poprvé 

vytvořena roku 1963 a později byla dále novelizována, lze považovat za smlouvu, 

která spíše zvýhodňuje státy exportující svůj kapitál. Příjem je zdaňován v zemi, kde je 

poplatník daňovým rezidentem. Tato smlouva je tedy výhodnější pro více hospodářsky 

rozvinuté státy, které více kapitál exportují, než importují. 

Modelovou smlouvu UN o zamezení dvojího zdanění, 19 která byla poprvé 

vytvořena roku 1979 a později byla dále novelizována, lze považovat za smlouvu, 

která spíše zvýhodňuje státy méně hospodářsky rozvinuté, které kapitál spíše 

importují, než exportují. Příjem poplatníka je zdaňován v zemi jeho zdroje. Jak je 

uvedeno v samotném úvodním textu (s. vi) modelové smlouvy UN: „Modelová smlouva 

UN favorizuje daňová práva země zdroje oproti zemi rezidence investora.“ 

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené dle modelové 

smlouvy OECD mají strukturu uvedenou v níže uvedené tabulce 1.3. Struktura 

 i obsah je velmi podobný rovněž u modelové smlouvy UN. 

Tabulka 1.3 Modelová struktura smlouvy dle OECD 

Číslo 

článku 
Obsah článku smlouvy (anglický název) 

1 Osoby, na které se smlouva vztahuje (Persons Covered) 

2 Daně, na které se smlouva vztahuje (Taxes Covered) 

3 Všeobecné definice (General Definitions) 

4 Rezident (Resident) 

5 Stálá provozovna (Permanent establishment) 

6 Příjmy z nemovitého majetku (Income from immovable property) 

7 Zisky podniků (Business profits) 

                                                           
18

 Plný anglický název této smlouvy je „Model Tax Convention on Income and on Capital“. 
19 

Plný anglický název této smlouvy je „United Nations Double Taxation Convention between Developed  
and Developing Countries.“ Tato smlouva je vytvořena organizací UNCTAD (anglicky „United Nations conference 
on trade and developement“), která je součástí UN.  
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8 Mezinárodní doprava (Shipping, inland waterways and air transport) 

9 Sdružené podniky (Associated Enterprises) 

10 Dividendy (Dividends) 

11 Úroky (Interests) 

12 Licenční poplatky (Royalties) 

13 Zisky ze zcizení majetku (Capital gains) 

14 Vypuštěn 

15 Příjmy ze zaměstnání (Income from employment); 

16 Tantiémy (Directors’ fees) 

17 Umělci a sportovci (Artists and Sportsmen) 

18 Penze (Pensions) 

19 Veřejné funkce (Government Service) 

20 Studenti (Students) 

21 Ostatní příjmy (Other income) 

22 Majetek (Capital) 

23 Vyloučení dvojího zdanění 

-23A Metoda vynětí (Exemption Method) 

-23B Metoda zápočtu (Credit Method) 

24 Zákaz diskriminace (Non discrimination) 

25 Řešení případů dohodou (Mutual Agreement procedure) 

26 Výměna informací (Exchange of information) 

27 Pomoc při výběru daní (Assistance in the collection of taxes) 

28 
Členové diplomatických a konzulárních úřadů (Members of diplomatic 

missions and consular posts) 

29 Územní působnost (Territorial extension) 

30 Vstup v platnost (Entry into force) 

31 Výpověď (Termination) 

Zdroj: OECD (2010) 
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Pro účely této práce jsou významné zejména články č. 1 - 5, 7 a 10.  

Obsah těchto článků je uveden v následujícím textu, který je navíc doplněn  

o komparaci některých ustanovení v modelových smlouvách OECD a UN.  

V článku č. 1 jsou určeny osoby, na které se smlouva vztahuje. Těmito 

osobami mohou být jednotlivci, kteří mají bydliště v jednom nebo více státech nebo 

společnosti, které mají sídlo v jednom nebo ve více státech. V článku č. 2 jsou 

stanoveny daně, na které se smlouva vztahuje. Těmito daněmi jsou daň z příjmů  

a daň z majetku. V článku č. 3 jsou uvedeny základní definice pojmů použitých  

ve smlouvě. 

V článku č. 4 je vymezeno daňové rezidenství poplatníka jednotlivce, který je 

podle právní úpravy daného státu zatížen osobní důchodovou daní na základě svého 

bydliště, stálého bytu, střediska svých životních zájmů a státní příslušnosti.  Dále je 

zde vymezeno daňové rezidenství společnosti, která je podle právní úpravy daného 

státu zatížena daní ze zisků (tz) na základě svého sídla nebo místa vedení. 

V článku č. 5 je vymezena stálá provozovna, kterou je myšleno jakékoliv trvalé 

zařízení pro podnikání. Jsou zde uvedeny konkrétní příklady zařízení, které je možno 

označit jako stálou provozovnu. Blíže je stálá provozovna definována v kapitole 1.2.2 

této práce. 

V článku č. 7 je stanoveno, že smluvní státy se dohodly na tom, že zisky 

podniků budou zdaňovány jen v tom státě, jehož daňovým rezidentem je provozovatel 

podniku. Vyjmuty jsou případy, kdy je činnost vykonávána prostřednictvím stálé 

provozovny na území druhého státu. Dále se tento článek zabývá stanovením zisků 

stálé provozovny a nákladů přiznatelných v rámci stanovování zisků stálé provozovny.  

V článku č. 10 je definován pojem „dividendy“ jako příjmy z akcií nebo jiných 

práv (kromě pohledávek) s podílem na zisku. Dále je tento pojem definován jako jiné 

příjmy, které jsou podrobeny stejnému režimu daně jako příjmy z akcií podle 

vnitrostátních právních předpisů státu, jehož je daňovým rezidentem společnost, která 

takovýto zisk rozděluje nebo tento příjem vyplácí. Dále je v tomto článku uvedeno, že 

se smlouva vztahuje pouze na dividendy, které plynou od společnosti, která je 

daňovým rezidentem jednoho smluvního státu daňovému rezidentovi druhého 



45 

 

smluvního státu. Dále je ve smlouvě uvedeno, že stát daňového rezidenta má právo 

na neomezené zdanění dividend.   

Ustanovení tohoto článku přímo nezakazuje zdaňovat dividendy v zemi jejich 

zdroje, avšak stanovuje maximální sazbu daně, které mohou státy zdroje uvalit  

na tyto dividendy, a to 5 % pro přímé investice (vlastnictví 25% podílu na společnosti)  

a 15 % pro portfoliové investice. Modelová smlouva UN o zamezení dvojího zdanění 

naopak nestanovuje žádné maximální sazby daně z dividend v zemi jejich zdroje  

a ponechává tak jejich výši na bilaterální dohodě mezi smluvními státy. 

Dále je v tomto článku stanoveno, kdy jsou dividendy součástí zisků stálé 

provozovny. Pokud nastane tato situace, uplatní se přednost článku 7 této smlouvy. 

Stát, ve kterém je zdroj dividend, je zproštěn omezení uvedených v tomto článku. 

Podmínkou je, že stálá provozovna je ve vlastnictví skutečného vlastníka dividend, 

který je daňovým rezidentem druhého smluvního státu, a dividendy jsou mu vypláceny  

na základě podílu na společnosti, který je v majetku stálé provozovny nebo je s touto 

provozovnou jinak spojen.  

 

1.4 Daňová koordinace a harmonizace 

 

Mezinárodní spolupráci v oboru daní, respektive míru sbližování daňových 

systémů různých států, lze rozdělit na fázi koordinační a harmonizační.  

 

1.4.1 Daňová koordinace  

 

Daňová koordinace představuje první stupeň ke sbližování existujících 

daňových systémů jednotlivých zemí. Na tomto stupni dochází k vytváření bilaterálních 

a multilaterálních smluv a dohod za účelem zjednodušení  

a zpřehlednění obchodních a finančních vztahů týkajících se daňové problematiky. 

Snahou organizací OECD a UN je koordinace daňových systémů. 
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1.4.2 Daňová harmonizace  

 

Daňová harmonizace představuje druhý stupeň ve sbližování existujících 

daňových systémů jednotlivých zemí. Harmonizace každé daně probíhá  

ve třech stádiích:  

1. stanovení daně, která má být harmonizována, 

2. harmonizace daňového základu, 

3. a harmonizace daňové sazby. 

Pohledy na daňovou harmonizaci se liší. Skupina zastánců daňové 

harmonizace v ní spatřuje příležitost odstranit škodlivou daňovou konkurenci, podpořit  

a zjednodušit mezinárodní obchod a obecně zefektivnit celý daňový systém a tedy  

i ekonomický systém.  

Druhá skupina, která je více liberální, spatřuje v daňové harmonizaci snahu  

o vládní zásah do fungování volného trhu, což má dle jejich názoru za následek 

neefektivitu ekonomického systému a omezení „zdravé“ daňové konkurence. Daňová 

konkurence ovšem nemůže být vnímána jako naprostý opak daňové harmonizace. 

Dle bývalého evropského komisaře Kovácze (2006) lze daňovou konkurenci 

rozdělit do tří skupin na: 

1. poctivou konkurenci, která vyplývá z rozdílné úrovně celkového daňového 

zatížení obyvatelstva, která je výsledkem preferencí voličů, jež přikládají stupni 

zabezpečovaných veřejných statků, vzdělávacímu systému a infrastruktuře,  

2. škodlivou konkurenci, která se zaměřuje na získávání zahraničního kapitálu  

při současné ochraně svého trhu a vytváří tak podmínky pro zvýšení 

nezaměstnanosti, 

3. spornou konkurenci, která je na rozhraní škodlivé a poctivé konkurence  

a která se hlavně týká vlažnosti předávání daňový informací.  
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Typickou organizací, respektive společenstvím či unií, snažící se  

o harmonizaci daňových systémů svých členů, je EU. Harmonizace v oblasti přímých 

daní je v EU mnohem méně rozvinutá než v oblasti daní nepřímých. Přesto bylo 

v oblasti přímých daní přijato několik směrnic, které tuto oblast výrazně upravují. 

Jedná se především o tyto čtyři směrnice: 

1. Směrnice 90/434/EHS o fúzích (anglicky „The Merge Directive“), která byla 

novelizována Směrnicí 2009/133/EHS, 

2. Směrnice 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských  

a dceřiných společností (anglicky „The Parent-Subsidiary Directive“). Tato 

směrnice byla novelizována Směrnicemi 2003/123/ES  a 2006/98/ES  

a Směrnicí 2011/96/EU, 

3. Směrnice 2003/48/EHS o zdanění příjmů z úspor ve formě plateb úrokového 

charakteru (anglicky „The Savings Directive“), 

4. Směrnice 2003/49/EHS o zdaňování úroků a licenčních poplatků  

(anglicky „The Interest and Royalties Directive“). 

Směrnice (90/434/EHS a 90/435/EHS) byly přijaty ve spojitosti s přípravou  

na vznik jednotného vnitřního trhu EU. Cílem těchto směrnic je odstraňovat překážky 

koncentrace kapitálu přes hranice států a pomoci konkurenceschopnosti společností 

se sídlem v EU na celosvětovém trhu. Pro účely práce je blíže charakterizována  

a analyzována pouze Směrnice 90/435/EHS o společném systému zdanění 

mateřských a dceřiných společností (nyní vedená pod označením 20011/96/EU). 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0098:CS:NOT
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1.4.3 Směrnice 90/435/EHS o společném systému zdanění 

mateřských a dceřiných společností  

Daňové předpisy, které upravovaly vztahy mezi mateřskými a dceřinými 

společnostmi různých členských států se mezi jednotlivými členskými státy zásadně 

lišily a byly obecně méně výhodné než ty, které se týkaly vztahů mezi mateřskými  

a dceřinými společnostmi téhož členského státu. Především z tohoto důvodu byla 

v roce 1990 uvedena v platnost Směrnice 90/435/EHS, jejímž cílem je zamezit tomuto 

znevýhodnění zavedením společného systému zdanění a zajistit tak podmínky  

pro řádné fungování společného trhu. Tato směrnice byla dále doplněna  

a upravena Směrnicemi 2003/123/EHS, 2006/98/EHS20 a Směrnicí 2011/96/EU. 

„Každý členský stát použije tuto směrnici: 

1. na rozdělování zisků obdrženého společnostmi21 tohoto státu, který pochází  

od jejich dceřiných společností ostatních členských států,  

2. na rozdělování zisku vytvořeného společnostmi tohoto státu společnostem 

ostatních členských států, jichž jsou dceřinými společnostmi, 

3. na rozdělování zisku obdrženého v tomto státě se nacházejícími stálými 

provozovnami společností jiných členských států, který pochází od jejich 

dceřiných společností jiného členského státu, než ve kterém se stálá 

provozovna nachází22, 

4. na rozdělování zisků vytvořeného společnostmi tohoto státu v jiném členském 

státě se nacházejícím stálým provozovnám společností stejného členského 

státu, jichž jsou dceřinými společnostmi." (Směrnice 90/435/EHS a 

2003/123/ES, čl. 1, odst. 1). 

                                                           

20
 Tato směrnice vznikla s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska do EU. 

21
 Pro potřeby uplatnění této směrnice pojem „společnost členského státu“ označuje každou společnost, která má 

některou z forem uvedených na novém seznamu přiloženém ke Směrnici 2003/123/ES, kam se nově řadí právnické 
osoby, jako jsou družstva, vzájemné společnosti, společnosti bez vstupního kapitálu, spořitelny  
a penzijní fondy nebo sdružení provozující obchodní činnost.  Jde o společnost, která podle daňové legislativy 
členského státu má v tomto státu daňový domicil a která nemá podle úmluvy o dvojím zdanění se třetím státem 
daňový domicil mimo Společenství. Jde o společnost, která kromě toho podléhá dani z podnikání bez možnosti 
výjimky či osvobození. 
22

  Pojem „stálá provozovna“ označuje každé „stálé obchodní zařízení“ (situované v členském státě), kde je celkově 
nebo částečně provozována činnost společnosti z jiného členského státu a kde zisky podléhají dani  
v členském státě, v němž se nachází, na základě bilaterální daňové smlouvy nebo národního práva. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0098:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:CS:NOT
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Označení „mateřská společnost“ je uznáno každé společnosti členského 

státu, která ve společnosti jiného členského státu drží minimálně 20% podíl  

na základním kapitálu. V roce 2007 byl tento podíl snížen na 15 % a od roku 2009  

na 10 %. (Směrnice 90/435/EHS a 2003/123/EHS) 

 

Označení „dceřiná společnost“ je uznáno každé společnosti členského státu, 

na jejímž základním kapitálu je společností jiného členského státu  

(mateřská společnost) držen výše uvedený podíl na základním kapitálu. 

(Směrnice 90/435/EHS a 2003/123/EHS) 

Výplata rozděleného zisku (dividend) stálé provozovně mateřské společnosti  

a příjem rozděleného zisku touto provozovnou by měly zakládat identické zacházení 

jako ve výše uvedeném vztahu mezi dceřinou a mateřskou společností. Tato úprava 

by měla zahrnovat i ty případy, ve kterých se mateřská a dceřiná společnost nachází 

ve stejném členském státě a stálá provozovna se nachází v jiném členském 

státě.(Směrnice 90/435/EHS a 2003/123/EHS) 

Až do skutečného zavedení společného systému zdanění společností uplatňují 

členské státy následující pravidla. (Směrnice 90/435/EHS a 2003/123/EHS) 

 Jakmile mateřská společnost nebo její stálá provozovna obdrží z titulu svazku 

mateřské a dceřiné společnosti zisky rozdělené jinak než při její likvidaci,  

stát mateřské společnosti a stát její stálé provozovny: 

1. buď tyto zisky nezdaňují, 

2. nebo zdaní vše a povolí mateřské společnosti a její stálé provozovně odečíst  

od daně příslušnou část korporační daně, která se vztahuje k těmto ziskům  

a kterou uhradila dceřiná společnost nebo její dceřiná společnost  

(s ohledem na uvedené podmínky týkající se určení minimálního procenta 

účasti). (Směrnice 90/435/EHS a 2003/123/EHS) 

Kromě toho směrnice počítá s daní úplně odečitatelnou mateřskou společností  

(se zahrnutím daní zaplacených společnostmi podřízenými dceřiným společnostem),  

aby zcela odstranila dvojí zdanění. Tímto způsobem směrnice zahrnuje do daně, 

kterou je třeba odečíst od zisků mateřské společnosti, veškeré daně zaplacené 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:CS:NOT
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dceřinými společnostmi v jednotlivých členských státech, i když neexistuje společný 

systém dvojího zdanění. (Směrnice 90/435/EHS a 2003/123/EHS) 

Členské státy mají nadále možnost počítat s tím, že náklady spojené s účastí  

a poklesem hodnoty vyplývající z rozdělení zisků dceřiné společnosti nejsou 

odečitatelné od zdanitelného zisku mateřské společnosti. Zisky přidělené dceřinou 

společností mateřské společnosti jsou osvobozené od srážkové daně. Členský stát 

EU, ve kterém je mateřská společnost daňovým rezidentem, nemůže vybírat daň 

z dividend (tds), které tato společnost získala od své dceřiné společnosti, která je 

rovněž daňovým rezidentem některého z členských států EU. (Směrnice 90/435/EHS  

a 2003/123/EHS)  

Zajímavé jsou případy, kdy Evropský soudní dvůr rozhodoval v případech, kdy 

členský stát neoprávněně zvýhodňoval domácí společnosti a jejich vlastníky 

(akcionáře) oproti zahraničním společnostem a jejich vlastníkům. Mezi nejznámější 

případy týkající se neoprávněného zdanění dividend patří: 

1. Případ C-170/05 Denkavit. V případě Denkavit bylo judikováno, že rozdílné 

daňové zacházení s dividendami mezi mateřskými společnostmi  

na základě místa jejich sídla představuje omezení svobody usazování. 

2. Případ C-319/02, In re Manninen, 2004 E.C.R. I-7477. Finsko poskytlo daňový 

odpočet pouze těm finským akcionářům, kteří vlastnili finské společnosti,  

3. Případ C-315/02, Lenz v. Finanzlandesdirektion für Tirol, 2004 E.C.R.  

I-7063. Rakousko zdaňovalo dividendy, které rakouští akcionáři obdrželi  

od zahraničních společností, vyšší sazbou než ty, které obdržely od rakouských 

společností, 

4. Případ C-35/98, Staatssecretaris van Financiën v. B.G.M. Verkooijen, 2000 

E.C.R. I-4071. Nizozemí zdaňovalo dividendy, které nizozemští akcionáři 

obdrželi od zahraničních společností, ale nezdaňovalo dividendy, které 

nizozemští akcionáři obdrželi od nizozemských společností. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:CS:NOT
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1.5  Teorie zahraničních investic  

  

 Zahraniční investice patří společně se zahraničními úvěry a půjčkami  

do skupiny mezinárodních kapitálových toků. Dle Durčákové a Mandela (2010) lze 

zahraniční investice dále rozdělit na přímé zahraniční investice, nepřímé zahraniční 

investice (portfoliové investice) a ostatní zahraniční investice.  

Přesná definice PZI vychází z definice České národní banky (dále jen „ČNB“). 

Tato definice je odvozena z definice OECD a je v souladu s EUROSTATem  

a Mezinárodním měnovým fondem. PZI jsou zde definovány následovně:  „Přímá 

zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat 

trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika 

investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi 

přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá 

investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující 

kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými 

v obchodním rejstříku.“ Podnik – přímá investice je dále definován jako „Podnik 

zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní  

10 a více procent akcií (podílu) nebo hlasovacích práv u zapsaného podniku nebo 

ekvivalent u nezapsaného podniku.“   

 Naopak nepřímé zahraniční investice (portfoliové investice) jsou investice, 

jejichž podíl na základním kapitálu společnosti nepřesahuje 10 %. Portfoliové investice 

mají spíše krátkodobý a spekulativní charakter. Portfoliový investoři většinou nemají 

zájem o podíl na řízení těchto společností, neboť jsou spíše přitahováni krátkodobými 

možnostmi zisku. V praxi jde nejčastěji o nákup akcií a dluhopisů.  

 Další formou zahraničních investic, často označovanou jako ostatní zahraniční 

investice, jsou poskytnuté a přijaté dlouhodobé úvěry podniků, obchodních  

a centrálních bank, států a jiné krátkodobé mezinárodní pohyby kapitálu.  

Tento druh zahraničních investic není předmětem dalšího zkoumání.  
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Faktory ovlivňující rozhodování o umístění přímých  zahraničních 

investic 

  

 Dle UN (1998) jsou hlavními faktory ovlivňujícími umístění přímých zahraničních 

investic v dané zemi (blíže viz příloha 3): 

1. zahraničí politika hostitelské země, 

2. opatření k podpoře investic  

3. a ekonomické faktory.  

  

 Významnost těchto faktorů se mění v závislosti na motivu, druhu, velikosti  

a odvětví, ve kterém bude plánovaná PZI realizována. Co se týče zahraniční politiky 

hostitelských států, kam patří i zahraniční daňová politika, je patrné, že tato se stává 

relativně méně důležitou s postupující liberalizací a globalizací. Co se týče opatření 

k podpoře investic, důležitost těchto faktorů stoupá s tím, jak se sbližuje celková 

politika hostitelských zemí a stává se více sofistikovanou a zaměřenou na jednotlivé 

investory. Co se týče ekonomických faktorů, ty je možno rozdělit dle Dunninga (1982) 

na základě motivu vstupu investora na zahraniční trh do následujících tří skupin:  

1. „Trhy vyhledávající“ (anglicky „Market seeking“) – cílem je získání či růst podílu  

na zahraničním trhu a pokles nákladů na jeho zásobování. Tyto investice 

vytlačují domácí produkci nebo ji nahrazují. 

2. „Zdroje vyhledávající“ (anglicky „Asset seeking“) – cílem je získání specifických 

aktiv, jako jsou levná nekvalifikovaná pracovní síla, patenty, technologie a 

obchodní značka. 

3. „Efektivitu vyhledávající“ (anglicky „Effeciency seeking“) – cílem je optimalizace 

výroby a snížení nákladů na nákup aktiv uvedených v předchozím bodě 2. 
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Dle Durčákové a Mandela (2010) jsou hlavními faktory ovlivňujícími 

rozhodování zahraničních investorů o umístění své investice: 

1. využití levnějších výrobních podmínek, 

2. odbourání nákladů spojených se zahraničním obchodem, 

3. využití výhodnějších daňových podmínek, 

4. snížení devizového rizika, 

5. diverzifikace vstupů, výstupů a zisku a následování obchodních partnerů. 

Je nutné zmínit, že důležitým faktorem ovlivňujícím výši daňového břemene 

dopadajícího na zahraničního investora jsou investiční pobídky. Cílem investičních 

pobídek je podpora konkrétních PZI, například snížením či naprostým zrušením 

povinnosti placení daně ze zisků (tz) na několik předem dohodnutých let,  

což samozřejmě výrazně ovlivňuje výši výsledné etzd. Náplní této práce však není 

zkoumat systém investičních pobídek v jednotlivých zemích či jednotlivé investiční 

pobídky realizované v minulosti, ale zaměřit se na zkoumání vlivu efektivních 

daňových sazeb (etzd) na příliv PZI. 

 Například Woodward (2000), který zkoumal vliv daní na příliv PZI do zemí  

střední Evropy, došel k závěru, že daňové faktory sice obecně nedominují  

při investorském rozhodování, ovšem mohou být důležitým faktorem při rozhodování  

o umístění investice mezi vzájemně soupeřícími zeměmi. 

 

 Například dle Šindele (2001) se mohou za události, které významně ovlivnily 

příliv přímých zahraničních investic do ČR, považovat výsledky parlamentních voleb  

v roce 1992, následnou nejistotu při dělení státu, daňovou reformu, členství  

v GATT-WTO, průběh druhé vlny kupónové privatizace, makro-ekonomickou stabilitu  

v roce 1995, členství v OECD, výsledky parlamentních voleb v roce 1996, měnovou 

krizi z roku 1997 a systém investičních pobídek z roku 1998.  
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Dle studie Demirhana a Masca (2008) jsou statutární daňové sazby korporací  

jedním z hlavních faktorů, které negativně ovlivňují příliv PZI. 

  

 Například Parikh (2011) ve své studii došel k závěru, že náklady vlastního 

kapitálu se snižují s přibývajícím počtem podepsaných smluv o zamezení dvojího 

zdanění. Čím více těchto podepsaných smluv státy mají, tím více uznání, daňové 

jistoty a transparence získávají, což vede k postupnému zvyšování zahraničních toků 

do těchto zemí. 

   

 Zhiyong (2011) ve své studii mimo jiné uvádí relativně rozsáhlou rešerši 

odborných studií sledujících vliv daní na umístění PZI. Výsledky většiny těchto prací 

potvrdily, že daně mají vliv na umístění PZI. 

  

 Dle světové investiční zprávy UNCTAD (2012) jsou smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění obecně efektivním nástrojem pro získávání přímých 

zahraničních investic. Například Mauritius se díky uzavření smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění s Indií stal v posledních letech jedním z největších příjemců přímých 

investic z Indie. 

Cedidlová (2013) provedla dotazníkový průzkum mezi finančními manažery 

významných zahraničních investorů s cílem zjistit, které faktory ovlivnily jejich 

rozhodnutí investovat do ČR. Mezi významné faktory se mezi jinými zařadily existence 

smluv o zamezení dvojího zdanění a výhodný daňový systém (viz obrázek 1.2).  
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Obrázek 1.2 Faktory ovlivňující zahraniční investory 

 

Zdroj: Cedidlová (2013)  

Výsledky uvedeného průzkumu ukazují, že úloha dvojího zdanění není  

při rozhodování investorů prioritní, nicméně také není zanedbatelná. Problematika 

DEZD navíc není jen otázkou smluv o zamezení dvojího zdanění  

(viz obrázek 1.2 „3 Agreement about double taxation“), ale také „prospěšného“ 

daňového systému (viz obrázek 1.2 „16 Benefitial tax system“).  Navíc, tyto různé typy 

dotazníků mohou mít více různých výsledků. Příčinou je odlišná skladba respondentů, 

jiné položené otázky a především metodika vyhodnocení (jak ocenit a kvantifikovat 

korupci, právní systém apod.).    

Z výše uvedené rešerše literatury vyplývá, že faktorů ovlivňujících příliv PZI je 

celá řada, přičemž jejich významnost se liší především v závislosti na motivu, druhu, 

velikosti  PZI  a odvětví, ve kterém bude plánovaná PZI realizována. Navíc výsledky 

uvedených odborných studií zabývajících se vlivem daní na PZI se rovněž často liší. 

Pro státy snažící se přilákat PZI je tedy velmi obtížné zvolit ty hlavní faktory a na ty 

pak zaměřit svou zahraniční investiční politiku pro podporu PZI. 
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I přes diskutovaný možný pokles důležitosti „dvojího zdanění dividend“ je 

zřejmé, že i tento faktor ovlivňuje chování investorů. Je potřeba si také uvědomit,  

že členské státy EU (tedy i zkoumané země Visegrádské skupiny) jsou sice povinny 

dodržovat Směrnici Rady 90/435/EHS (resp. Směrnici Rady 2011/96/EU), mohou však 

vůči státům EU mít podmínky nastaveny výhodněji. Ve vztahu k nečlenským zemím 

EU mohou státy Visegrádské skupiny mít nastaveny podmínky zdaňování dividend 

prakticky libovolné.    
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2.  Cíl, metodika a metody doktorské disertační 

práce 

 

V této kapitole je popsán cíl, metodika a metody práce, které jsou v práci 

použity. 

 

2.1 Cíl práce 

  

Cílem této práce je zhodnocení a kvantifikace vlivu dvojího ekonomického 

zdanění dividend na příliv zahraničních investic do zemí Visegrádské skupiny. 

Je nutno dodat, že cílem práce je zkoumat jen ten případ dvojího ekonomického 

zdanění, kdy je dividenda vyplácena společnosti (ne jednotlivci), která je zahraničním 

daňovým rezidentem. 

 

2.2 Metodika a metody disertační práce 

 

Metodika práce je uvedena v následujících krocích. Prvním krokem je výběr 

států EU vhodných pro zkoumání této problematiky (viz kapitola 3.1). 

  Druhým krokem je analýza a komparace systémů zamezení DEZD  

a smluv o zamezení dvojího zdanění ve všech státech Visegrádské skupiny  

(viz kapitoly  3.2 a 3.3).  
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Na základě těchto výsledků jsou v jednotlivých státech určeny efektivní sazby 

daně DEZD (etzd) za pomoci vztahu  

etzd = tz + tds (1-tz),  kde                                        (2.1) 

 

etzd  je efektivní sazba daně dvojího ekonomického zdanění dividend, 

tz  je sazba daně ze zisků placená akciovou společností vyplácející dividendy,  

tds je sazba daně z dividend placená společností (akcionářem) v zemi, ve které je 

 akciová společnost vyplácející dividendy daňovým rezidentem.  

 

Třetím krokem je vytvoření jednoduchých lineárních regresních modelů 

s jednou nezávisle proměnnou, které zachycují vzájemný vztah mezi přílivem 

zahraničních investic a efektivní sazbou daně DEZD (etzd) pro jednotlivé státy 

Visegrádské skupiny (viz kapitola 3.4). Následně je vytvořen „společný“ lineární 

regresní model pro panelová data všech států Visegrádské skupiny (viz kapitola 3.5). 

Čtvrtým a posledním krokem je výběr hlavních faktorů ovlivňujících příliv PZI 

do zemí Visegrádské skupiny (viz kapitola 3.6). Tyto faktory, respektive nezávisle 

proměnné, jsou pak použity k sestavení lineárního regresního modelu s více nezávisle 

proměnnými pro panelová data států Visegrádské skupiny společně  

(viz kapitola 3.7). 

K vytvoření jednoduchých lineárních regresních modelů s jednou nezávisle 

proměnnou je použit především program Microsoft Excel. K vytvoření komplexnějších 

lineárních regresních modelů s více nezávisle proměnnými pro panelová data států 

Visegrádské skupiny je použit statistický program Gretl. Program Gretl je 

multiplatformní software určený pro ekonometrické analýzy. Bližší informace 

k použitým statistickým metodám jsou uvedeny v následujících dvou podkapitolách. 
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2.2.1 Korelační analýza 

 

Pro zjištění míry korelace mezi dvěma zvolenými proměnnými je použit 

Pearsonův koeficient korelace R. Pro nestranný odhad Pearsonova korelačního 

koeficientu R je použit výběrový korelační koeficient r definovaný vztahem 

22
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Označení r je zde používáno jak pro náhodnou proměnnou, tak pro její konkrétní 

realizaci. 

Koeficient r vychází z náhodného výběru (X1; Y1),…, (Xn; Yn) z dvourozměrného 

normálního rozdělení a může nabývat krajních mezních hodnot -1 nebo 1. 

Pokud je absolutní hodnota Pearsonova korelačního koeficientu R 

v rozmezí 3,00  R , pak jde o slabou míru korelace mezi proměnnými.  Pokud je 

absolutní hodnota Pearsonova korelačního koeficientu R v rozmezí 7,03,0  R , 

pak jde o středně silnou míru korelace mezi proměnnými.  
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Pokud je absolutní hodnota Pearsonova korelačního koeficientu R v rozmezí 

17,0  R , pak jde o silnou míru korelace mezi proměnnými. Záporná hodnota 

Pearsonova korelačního koeficientu R naznačuje negativní korelaci mezi proměnnými, 

čili s růstem hodnot jedné proměnné klesají hodnoty druhé proměnné. Kladná hodnota 

Pearsonova korelačního koeficientu R naznačuje pozitivní korelaci mezi proměnnými, 

čili s růstem hodnot jedné proměnné rostou rovněž hodnoty druhé proměnné.  

V této práci proměnná X reprezentuje hodnoty efektivní sazby daně DEZD (etzd) 

v jednotlivých státech Visegrádské skupiny ve sledovaném období.  Závisle proměnná 

Y reprezentuje hodnoty přílivu PZI do států Visegrádské skupiny ve sledovaném 

období. Je třeba zdůraznit, že nezávisle proměnná etzd je zde uvažována jako fixní 

a její změny ovlivňují hodnotu závisle proměnné příliv PZI. 

Jestliže je hodnota výběrového korelačního koeficientu r blízká nule, pak je 

nutno ověřit, zda je indikovaná korelace statisticky významná na dané hladině 

významnosti  . K tomuto zjištění je potřeba testovat nulovou hypotézu H0 : R = 0, vůči 

alternativní hypotéze HA : R ≠  0. Za předpokladu platnosti nulové hypotézy má testová 

statistika  

 

21

2

r

nr
T




                         (2.3)        

 

Studentovo rozdělení s (n – 2) stupni volnosti, kde n je rozsah náhodného výběru 

z dvourozměrného normálního rozdělení.  

 

Rozhodnutí o výsledku testu bude provedeno na základě výsledné hodnoty T.  

V případě kdy )(2  ntT , kde )(2 nt  je             - kvantil příslušného Studentova 

rozdělení, pak se zamítá nulová hypotéza H0 : R = 0 na zvolené hladině významnosti 

  a přijímá se alternativní hypotéza HA : R ≠ 0. V této práci je používána 5% hladina 

významnosti ( = 0,05).  
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2.2.2 Regresní analýza  

 

 Další použitou metodou je metoda nejmenších čtverců, která spadá  

do tzv. regresní analýzy. Zatímco korelační analýza se zabývá popisem síly závislosti 

mezi proměnnými, regresní analýza umožňuje získávat informace o tvaru závislosti 

mezi proměnnými. Lineární regresní model s jednou nezávisle proměnnou lze zapsat 

v tomto tvaru: 

 

  ii xY 10  , kde            (2.4) 

 

10 ,   jsou neznámé regresní parametry,  

ix   jsou dané hodnoty nezávisle proměnné X, 

iY   je závisle proměnná odpovídající hodnotě xi, 

   je náhodná chyba s normálním rozdělením pravděpodobnosti. 

  

Regresní funkce, která udává závislost střední hodnoty závisle proměnné Y  

na hodnotě nezávisle proměnné, má v tomto případě tvar: 

   xxYE 10                        (2.5)       

Nestranné odhady b0, b1 neznámých regresních koeficientů 10 ,  jsou získány 

pomocí metody nejmenších čtverců tak, aby součet čtverců odchylek empiricky 

získaných hodnot yi a hodnot určených regresní přímkou byl minimální, neboli 

           

                                    (2.6)       
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Lineární regresní model s více než jednou nezávisle proměnnou lze zapsat  

ve tvaru: 

   kikiii xxxY .....22110 , kde                   (2.7) 

 

k ,...,, 10    jsou neznámé regresní parametry,  

kii xx ,...,1    jsou hodnoty nezávisle proměnných x1,…,xk, 

iY     jsou závisle proměnná odpovídající hodnotám x1i,…,xki, 

     je náhodná chyba s normálním rozdělením pravděpodobnosti. 

 

 Regresní funkci pro tento případ lze pak zapsat ve tvaru: 

 

   kkk xxxxxxYE   ...,..., 221102,1 .       (2.8) 

  

Pro nestranné odhady b0,b1,b2,…,bk neznámých regresních 

koeficientů k ,...,,, 210 je použita metoda nejmenších čtverců, tj. jsou určeny tak, aby  

             

               (2.9) 
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Minimalizace výše uvedené funkce S definované vztahem (2.9) vede  

na následující soustavu lineárních rovnic 

 

                       (2.10) 

 

 

…….. 

 

 

 

……. 

             . 

      

 

Regresní analýza pro panelová data 

 

Při analýze panelových dat existují dva hlavní přístupy, a to regresní model 

s fixními efekty a regresní model s náhodnými efekty. Rozdíly mezi těmito modely lze 

popsat dle Verbeeka (2008) následovně. V případě, kdy jsou jednotlivé veličiny 

vybrány náhodně z určité skupiny (např. populace), pak je vhodné použít model 

s náhodnými efekty. V případě, kdy jsou jednotlivé veličiny vybrány nenáhodně  

(např. určité státy, firmy či jiné subjekty jednoho „druhu“), pak je vhodnější použít 

model s fixními efekty. Vzhledem k tomu, že státy Visegrádské skupiny byly vybrány 

záměrně (nenáhodně), pak je vhodnější použít model s fixními efekty.  
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.

Model s fixními efekty lze definovat jako lineární regresní model, kdy existuje 

specifická konstanata ai pro každou průřezovou jednotku (v tomto případě stát).  

 

Model s fixními efekty lze zapsat pomocí vztahu 

 

,...2211 itkitkititiit uxxxy  
   

 2,0~ uit IIDu  .        (2.11) 

 

Tento model je vhodné používat v situaci, kdy individuální efekty ai jsou 

nepozorovatelné, ale korelované s hodnotami xit. 
   

 

Model s náhodnými efekty lze zapsat pomocí vztahu 

 

              kde                              (2.12) 

 

       ;          
 

Jde o případ, kdy individuální ai efekty jsou nepozorovatelné, ale nekorelované 

s hodnotami xit.  

 

 

Robustní regrese 

 

Účelem robustní regrese je nalezení metod, které upravují metodu nejmenších 

čtverců tak, aby byla redukována její citlivost na odlehlá a vybočující pozorování, ale 

současně byly zachovány její dobré vlastnosti odhadů. Regresní modely zpracované 

pomocí robustní regrese dle Arellana (1987) v programu Gretl jsou v této práci 

označeny „Robustní (HAC) 23 směrodatné chyby“, což znamená, že směrodatné chyby 

jsou konzistentní i za předpokladu případného výskytu heteroskedasticity  

a autokorelace.  

 

                                                           
23

 Zkratka „HAC“ vychází z angličtiny a znamená „heteroskedasticity-and-autocorrelation-consistent". 

,...22110 itikitkititit uxxxy  

 2,0~  IIDi  2,0~ uit IIDu 
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2.2.3 Ověření kvality nalezeného regresního modelu 

 

 

K testování významnosti jednotlivých koeficientů odhadnuté regresní funkce 

slouží dílčí t-test. Testuje se nulová hypotéza 0:0 iH   vůči alternativní hypotéze 

0: iAH  . Za předpokladu platnosti nulové hypotézy má testová statistika  

 

ib

i

s

b
T     , kde                                                      (2.13) 

ib
s je odhad směrodatné odchylky koeficientu bi, Studentovo rozdělení  

s n-(k+1) stupni volnosti. 

 V případě kdy   )(1  kntT , kde   )(1  knt  je - kvantil příslušného 

Studentova rozdělení, pak se zamítá nulová hypotéza  

0:0 iH  na zvolené hladině významnosti   a přijímá se alternativní hypotéza  

0: iAH  . 

 K ověření, zda byl zvolen správný typ regresní funkce, je použit celkový  

F-test. V tomto případě je testována nulová hypotéza 0,..,: 10 kH  vůči 

alternativní hypotéze 0,..,: 1 kAH  na zvolené hladině významnosti  .  

Za předpokladu platnosti nulové hypotézy má testová statistika  
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Fisher-Snedecorovo rozdělení s k stupni volnosti v čitateli a n – (k+1) stupni volnosti 

ve jmenovateli, kde k je počet uvažovaných nezávisle proměnných a n je rozsah 

výběru.  
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 Výraz v čitateli 
k

ss
Ŷ

 je označován jako průměrný čtverec modelu a výraz  

ve jmenovateli 
)1(  kn

sse  jako průměrný čtverec reziduí (nebo také reziduální rozptyl  

či odhad rozptylu náhodné složky).  

  

 V případě, kdy hodnota testové statistiky 

)()1,(  knkFF , kde                   (2.15) 

 

)()1,( knkF  je (1- )-kvantil příslušného Fisher-Snedecorova rozdělení, zamítá se 

nulová hypotéza 0,..,: 10 kH  a přijímá se alternativní hypotéza  

0:HH A  na dané hladině významnosti  . 

 

 O výsledku testu lze rozhodnout také na základě tzv. P-hodnoty, což je 

nejnižší hladina významnosti, na níž můžeme nulovou hypotézu zamítnout a zároveň 

nejvyšší hladiny významnosti, na níž se již nulová hypotéza nezamítá. Výsledky testů 

na základě P-hodnoty jsou využívány především v těch částech práce, kde je 

k vytvoření regresního modelu použit ekonometrický software Gretl. 
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K ověření kvality nalezeného regresního modelu slouží rovněž index 

determinace r2 definovaný vztahem  

Y

e

Y

Y

SS

SS

SS

SS
r  1

ˆ2
  , kde                   (2.16) 

  


n

i iY yySS
1

2
je celkový součet čtverců, 

  


n

i iY
yYSS

1

2

ˆ
ˆ

 
je součet čtverců modelu, 

  


n

i iie YySS
1

2
ˆ je reziduální součet čtverců, 

y       je průměr z napozorovaných hodnot, 

iŶ      je hodnota určená odhadnutou regresní funkcí v i-tém bodě. 

Index determinace r2 určuje míru spolehlivosti, jakou je rozptyl hodnot závisle 

proměnné Y vysvětlen hodnotami nezávisle proměnné X. Index determinace r2 bývá 

často vyjadřován v procentech a určuje, jaká část rozptylu závisle proměnné je 

vysvětlena nalezeným regresním modelem. Index determinace r2 nabývá hodnot  

od 0 do 1. Čím je hodnota tohoto indexu vyšší, tím je nalezený regresní model 

kvalitnější.  

 

Test multikolinearity 

 
 Dalším způsobem ověření kvality nalezeného regresního modelu je test 

multikolinearity. V případě vícenásobné regrese nesmí mezi nezávisle proměnnými 

existovat silná korelace, tzv. multikolinearita, tj. mezi proměnnými nesmí existovat 

těsná lineární závislost. Absolutní hodnoty jednoduchých výběrových korelačních 

koeficientů r dvojic nezávisle proměnných blízké 1 (v praxi větší než 0,8) naznačují 

multikolinearitu. V případě, že absolutní hodnota korelačního koeficientu r jedné  

z dvojic nezávisle proměnných je větší než 0,8, pak je jedna z dvojice proměnných 

z modelu vyřazena. 
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3  Praktická část 

  

V této kapitole je dle stanovené metodiky a metod naplňován cíl práce. 

 

3.1 Výběr států pro analýzu vlivu dvojího ekonomického zdanění 

dividend na příliv zahraničních investic 

 

Pro dosažení hlavního cíle práce byly vybrány státy Visegrádské skupiny24. 

Členy této skupiny jsou ČR, Slovenská republika, Polsko a Maďarsko. Hlavními 

důvody výběru právě těchto čtyř států jsou:  

1. Společná transformace z centrálně plánovaných ekonomik na ekonomiky tržní 

s cílem dosáhnout ekonomické úrovně vyspělých západních ekonomik. S touto 

transformací souběžně vyvstala potřeba změny domácí i mezinárodní daňové 

politiky a úpravy právního prostředí. Zároveň absence tržního prostředí 

přitahovala zahraniční investory, jejich motivem bylo hledání nových trhů  

pro své produkty tzv. „market seeking“. 

2. Společná snaha i vzájemná konkurence při získávání zahraničních investic, 

jako velmi důležitého zdroje kapitálu i know-how pro tyto nově se transformující 

ekonomiky. 

 

 

                                                           
24 Visegrádská skupina (též V4, Země V4, Visegrádská čtyřka) vznikla roku 1991 na schůzce prezidenta 
Československé republiky Václava Havla, prezidenta Polské republiky Lecha Walęsy a ministerského předsedy 
republiky Maďarska Józsefa Antalla v maďarském Visegrádu. Tři nově vzniklé evropské demokracie k tomuto kroku 
přiměla jak snaha o integraci do euroatlantických struktur, tak spolupráce na zlepšení situace postkomunistických 
zemí. Hlavním motivem vzniku této skupiny byla snaha všech zúčastněných o lepší spolupráci a vzájemnou pomoc 
mezi zainteresovanými. 
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3. Společná charakteristika a geografická blízkost, což činí z těchto států ideální 

subjekty pro komparaci a následnou analýzu ceteris paribus vlivu jednoho 

zvoleného faktoru, v tomto případě etzd  a následnou tvorbu regresního modelu 

s více proměnnými až po regresní analýzu pro všechny státy Visegrádské 

skupiny pomocí panelových dat. 

 

Co se týče geografické polohy, nedá se tvrdit, že by jeden  

ze států Visegrádské skupiny měl vůči ostatním státům skupiny geograficky výrazně 

výhodnější polohu. Jakousi výhodou ČR oproti ostatním státům skupiny může být 

bližší sousedství s více státy ekonomicky vyspělejší západní Evropy.  

 Pro Polsko může být v některých situacích výhodou, že má jako jediný  

ze sledovaných států přístup k moři. Tyto relativně malé rozdíly nejsou však dle autora 

dostatečně významné, aby byly předmětem dalšího zkoumání. 

 O podobném charakteru těchto států svědčí kromě společného členství v EU od 

roku 2004 také obdobný politický, ekonomický, historický a kulturní vývoj. Všechny 

čtyři země navíc spojuje členství v dalších mezinárodních organizacích jako například 

OECD, UN a její odborná organizace UNCTAD, Mezinárodní měnový fond,  

Světová banka (WB), Světová obchodní organizace (WTO) a Severoatlantická aliance 

(NATO).  

 Stejně tak kupní síla obyvatelstva, surovinové zdroje, legislativní prostředí, 

úroveň kvalifikace a ceny pracovní síly, infrastruktura a mnoho dalších faktorů jsou  

v  zemích Visegrádské skupiny na srovnatelné úrovni, a to především v komparaci se 

„staršími“ a často ekonomicky vyspělejšími členy EU (např. Spolková republika 

Německo, Francie, Velká Británie).  

 To, že tyto čtyři státy vytvořily Visegrádskou skupinu, vypovídá o společných 

zájmech, ale i problémech, které je spojují. Přesto, že jsou si tyto státy v rámci této 

skupiny partnery, velmi často se stávají také konkurenty při snaze o získání investic  

ze zahraničí.  
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3.2 Analýza metod zamezení dvojího ekonomického zdanění 

dividend a jejich vlivu na určení výše efektivní sazby daně 

dvojího ekonomického zdanění dividend 

  

Dle zveřejněné statistiky OECD (2013) byl v ČR během celého sledovaného 

období 1993–2012 aplikován pouze systém nulové integrace DEZD (klasický systém).  

V tomto systému jsou dividendy zdaňovány v plné výši jak daní ze zisku (tz),  

tak daní z dividend (tds) bez možnosti jejich vzájemné integrace, což znamená,  

že hodnota efektivní sazby daně DEZD (etzd) je vypočítávána dle vzorce 2.1. 

Konkrétně byla daň z dividend (tds) vybírána na úrovni společnosti, a to formou 

srážkové daně.  

 Dle zveřejněné statistiky OECD (2013) byl ve Slovenské republice v letech 

1993–2001, stejně jako v ČR, aplikován systém nulové integrace DEZD  

(klasický systém), ve kterém jsou dividendy zdaňovány v plné výši jak daní ze zisku 

(tz), tak daní z dividend (tds) bez možnosti jejich vzájemné integrace.  

V období 1993–2001 je hodnota efektivní sazby daně DEZD (etzd) stejně jako 

v případě ČR vypočítávána dle vzorce 2.1. Konkrétně byla daň z dividend (tds) 

vybírána na úrovni společnosti, a to formou srážkové daně. Od roku 2002 byla daň 

z dividend (tds) zrušena úplně, tudíž se výše efektivní sazby daně DEZD (etzd) rovná 

dani ze zisku (tz).  

 Dle zveřejněné statistiky OECD (2013) byl v Maďarsku ve sledovaném období 

1993–2012 aplikován tzv. „zvláštní“ systém integrace DEZD, který není srovnatelný 

s žádným ze systémů integrace DEZD uvedených v kapitole 1.3 této práce. Dle IBFD25 

byla na dividendy vyplacené zahraničním daňovým rezidentům aplikována srážková 

sazba daně (obdobně jako například v ČR), což znamená, že hodnota efektivní sazby 

daně DEZD (etzd) je vypočítávána dle vzorce 2.1. Konkrétně byly dividendy vyplacené 

zahraničním daňovým rezidentům zdaněny na úrovni společnosti a to formou srážkové 

daně z dividend (tds). 

                                                           
25

 Organizace IBFD poskytla tuto informaci na základě emailového dotazu autora práce. IBFD rovněž poskytla výši 
sazeb daně z dividend (tds) pro všechny čtyři státy Visegrádské skupiny (viz příloha 4 této práce).  
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Statistika OECD (2013) uvádí informace o systémech integrace DEZD  

až od roku 2000. V letech 2000-2012 byl v Polsku aplikován systém částečné 

integrace DEZD na úrovni akcionáře. V tomto případě byl aplikován systém částečné 

imputace, a to konkrétně jeho varianta nižší sazby daně z dividend (tds). I v tomto 

případě je hodnota efektivní sazby daně DEZD (etzd) vypočítávána dle výše 

uvedeného vzorce 2.1. Konkrétně byla daň z dividend (tds) vybírána na úrovni 

společnosti, a to formou srážkové daně. 

Ve všech zemích Visegrádské skupiny je tedy hodnota efektivní sazby daně 

DEZD (etzd) vypočítávána dle výše uvedeného vzorce 2.1. Tento vzorec odpovídá 

hypotetické situaci, kdy neexistuje mezi státem, ve kterém je společnost vyplácející 

dividendu daňovým rezidentem, a státem, ve kterém je její akcionář daňovým 

rezidentem, žádná smlouva o zamezení dvojího zdanění. Vliv těchto smluv na hodnotu 

efektivní sazby daně DEZD (etzd) je předmětem následující kapitoly.  

 

3.3 Analýza smluv o zamezení dvojího zdanění a jejich vlivu  

 na určení výše efektivní sazby daně dvojího ekonomického 

zdanění dividend 

 

Cílem této kapitoly je zkoumat problematiku DEZD z pohledu zahraničních 

investorů investujících do států Visegrádské skupiny, respektive do společností, které 

jsou daňovými rezidenty těchto států. Zahraničními investory jsou pro účely práce 

myšleny všechny společnosti a jednotlivci, kteří nejsou daňovými rezidenty států 

Visegrádské skupiny.  

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu práce, výše výsledné efektivní sazby 

daně DEZD (etzd) je dána vzorcem 2.1, a to kombinací daně z dividend (tds), kterou 

platí zahraniční investor, a daně ze zisků (tz), kterou platí společnost, ve které má 

zahraniční investor (akcionář) vlastnický podíl na základním kapitálu.   
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Určit výši sazby daně ze zisků (tz) je poměrně jednoduché, neboť ta vždy 

vychází z daňově-právní úpravy platné ve státě, kde má tato společnost své sídlo 

nebo místo vedení, a je zde tudíž daňovým rezidentem.  

Výše sazby daně ze zisků (tz) je tedy neměnná, bez ohledu  

na to, zda jsou akcionáři (zahraniční investoři) této společnosti daňovými rezidenty 

stejného státu či nikoliv. Určit výši sazby daně z dividend (tds), kterou platili zahraniční 

investoři, je výrazně složitější, proto jsou této problematice věnovány následující dvě 

podkapitoly. 

 

3.3.1 Faktory ovlivňující výši efektivní sazby daně dvojího 

 ekonomického zdanění dividend 

 

Výše sazby daně z dividend (tds), kterou platí zahraniční investor, se odvíjí  

od několika faktorů, přičemž první je svázán s daňovým rezidenstvím zahraničního 

investora (akcionáře), druhý s daňovým rezidenstvím společnosti do které tento 

investor (akcionář) vložil svůj kapitál. Třetí faktor pak souvisí s daňově-právní úpravou 

týkající se zdaňování zisků a dividend platnou ve státě, ve kterém je společnost 

daňovým rezidentem. Blíže je tato problematika popsána níže.   

První faktor – daňové rezidenství zahraničního investora.  Dle daňového 

rezidenství zahraničního investora se výše sazby daně z dividend (tds) odvíjí  

od konkrétní bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi státem 

Visegrádské skupiny a státem, ve kterém je zahraniční investor daňovým rezidentem.  

Tyto bilaterální smlouvy stanovují maximální sazbu daně z dividend (tds), kterou může 

stát, ze kterého dividenda plyne (stát zdroje), uvalit na dividendu vyplacenou 

daňovému rezidentovi druhého smluvního státu.  
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Druhý faktor – členství smluvních států v EU a s tím spojená aplikace 

Směrnice 90/435/EHS z roku 1990 o společném systému zdanění mateřských  

a dceřiných společností v rámci států EU. V případě, kdy jsou oba smluvní státy členy 

EU, tedy jak stát, ze kterého dividendy plynou zahraničnímu investorovi (stát zdroje), 

tak i stát, kde je tento zahraniční investor daňovým rezidentem, pak je výše maximální 

sazby daně z dividend (tds) určena touto směrnicí. Tato směrnice má tedy vyšší právní 

moc než bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi těmito státy. 

Vzhledem k tomu, že jsou všechny čtyři státy Visegrádské skupiny členy EU  

od roku 2004, jsou všichni zahraniční investoři, kteří jsou daňovými rezidenty 

některého z členských států EU, na základě této směrnice daňově „zvýhodněni“ oproti 

zahraničním investorům, kteří nejsou daňovými rezidenty některého z členských států 

EU. Toto daňové zvýhodnění vychází ze Směrnice 90/435/EHS z roku 1990  

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností v rámci EU. Toto 

daňové „zvýhodnění“ má dvě úrovně.  

Na první úrovni jsou dividendy zcela osvobozeny od daně z dividend (tds). 

Podmínkou je, že dceřiná společnost, která je daňovým rezidentem některého ze států 

Visegrádské skupiny, platí tyto dividendy své mateřské společnosti, která je daňovým 

rezidentem některého z členských států EU, a zároveň podíl vlastnictví této mateřské 

společnosti na základním kapitálu dceřiné společnosti činí minimálně 10 %. Výše 

tohoto minimálního podílu se v průběhu let snižovala z původních 25 % na 20 %  

od roku 2004, na 15 % od roku 2007 až na konečných 10 % od roku 2009.  

V ČR je navíc k této podmínce přidán tzv. „časový test“. Mateřská společnost musí 

držet 10% podíl na základním kapitálu své dceřiné společnosti po dobu alespoň  

12 měsíců ZDP (§ 19 odst. 3).  

Na druhé úrovní dochází k opačné situaci, kdy mateřská společnost vlastní  

na základním kapitálu své dceřiné společnosti méně jak 10%. V takové situaci může 

stát zdroje těchto dividend zdanit tyto dividendy maximální sazbou daně ve výši 5 %. 

Tato sazba daně je pak v mnoha případech nižší než sazba stanovená v jednotlivých 

bilaterálních smlouvách o zamezení dvojího zdanění mezi členskými státy EU. 
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Třetí faktor – způsob zdanění zisků společnosti. Některé státy mohou 

zdaňovat zisk rozdílnou sazbou daně podle toho, zda bude tento zisk dále rozdělen 

mezi akcionáře společnosti ve formě dividend, nebo zda se tento zisk společnost 

rozhodne zadržet (nevyplatit svým akcionářům). V takovém případě některé bilaterální 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění upravují sazbu daně z dividend (tds) samostatně.  

Například smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Spolkovou 

republikou Německo upravuje tuto problematiku následovně (článek 1, odst. 3):  

„Pokud sazba daně ze zisku společností je v některém smluvním statě nižší pro 

rozdělené zisky než pro nerozdělené zisky, a jestliže rozdíl činí 20 % nebo více, může 

daň, která se vybírá v tomto státě z dividend, činit odchylně od ustanovení č. 2 25 % 

hrubé částky dividend …“  

 

3.3.2 Určení sazby daně z dividend  

 

Na základě faktorů uvedených v předchozí kapitole by bylo časově velmi 

náročné a s největší pravděpodobností nemožné či velice nepřesné zpětně zjistit, 

jakou sazbou daně (tds) byly dividendy v jednotlivých letech skutečně zdaněny.  

V období 1993–2012 by to znamenalo zkoumat veškeré bilaterální smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění, které měly jednotlivé státy Visegrádské skupiny uzavřeny 

s ostatními státy světa, což představuje několik stovek takovýchto smluv. Tyto 

smlouvy byly navíc ve sledovaném období průběžně pozměňovány  

a doplňovány. Zjistit sazbu daně z dividend (tds) by tedy znamenalo zkoumat nejen 

aktuální verze stovek smluv, ale i jejich průběžné novelizace. 

V období 2004–2012 je díky vstupu států Visegrádské skupiny  

do EU situace jednodušší, neboť tímto vstupem přijaly tyto státy i Směrnici EU 

90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, která 

má vyšší právní moc než jednotlivé bilaterální smlouvy.  
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Aplikací této směrnice došlo ke sjednocení jak výše sazeb daně z dividend (tds), tak  

i minimálních vlastnických podílů mateřských společností na základním kapitálu svých 

dceřiných společností, na základě kterých se následně určuje výše sazby daně 

z dividend (tds). 

Tato směrnice se ovšem vztahuje jen na ty zahraniční investory, kteří byli 

v tomto období daňovými rezidenty některého z členských států EU. Stále tedy zbývá 

řada ostatních zahraničních investorů, kteří sice investovali do zemí Visegrádské 

skupiny, ale nebyli v tomto období daňovými rezidenty některého z členských států 

EU. U takovýchto zahraničních investorů je tedy stále potřeba zkoumat jednotlivé 

bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění, aby bylo možné zjistit, jakou výši 

sazby daně z dividend (tds) tito investoři platili. I kdyby se podařilo získat požadované 

informace ze všech takovýchto smluv, stejně by to nestačilo pro určení sazby daně 

z dividend (tds). Příčinou je skutečnost, že ve zveřejňovaných statistikách není přesně 

uvedeno, jak velký vlastnický podíl na základním kapitálu jiných společností vlastnili 

zahraniční investoři v jednotlivých státech a letech, díky tomu pak ani není možné 

zpětně vyzkoumat, jakou výši daně z dividend (tds) tito zahraniční investoři platili. 

Zahraniční investice s podílem na základním kapitálu „domácí“ společnosti 

větším jak 10 % jsou označovány ve statistikách jako přímé. Zahraniční investice 

s podílem na základním kapitálu „domácí“ společnosti menším jak 10 % jsou pak 

označovány jako nepřímé (blíže viz kapitola 1.5). V těchto statistikách však již není 

přesně uvedeno, kolik procent činil tento podíl, tedy zda činil například 15 %,  

25 %, 30 % či naopak jen 5 %.  

Řada smluv o zamezení dvojího zdanění, stejně jako zmíněná směrnice, rovněž 

určují výši sazby daně z dividend (tds) podle podílu zahraničních investorů  

na vlastnictví základního kapitálu „domácí“ společnosti. Tento podíl se může 

v jednotlivých smlouvách lišit, navíc bývá často vyšší než 10 %. Stejně tak se mohou 

lišit sazby daně z dividend (tds).  
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Co se týče samotné směrnice, zde se minimální výše vlastnického podílu 

mateřské společnosti na základním kapitálu dceřiné společnosti v průběhu let 

snižovala z původních 25 % na 20 % od roku 2004, na 15 % od roku 2007 a až  

na konečných 10 % od roku 2009. Od roku 2009 je tedy v rámci EU situace 

jednodušší, neboť úprava směrnice, konkrétně výše podílu (10 %), se shoduje 

s oficiálním dělením zahraničních investic na přímé a nepřímé právě podle tohoto 10% 

podílu.  

Pro lepší pochopení tohoto problému slouží následující příklad. Mateřská 

společnost „A“, která je daňovým rezidentem Spolkové republiky Německo, investuje 

do své dceřiné společnosti „B“, která je daňovým rezidentem ČR, a to formou zvýšení 

vlastnického podílu na jejím základním kapitálu z 15 % na 25 %. V uvedeném příkladu 

by byla investice společnosti „A“ do společnosti „B“, jak před navýšením základního 

kapitálu, tak i po jeho navýšení na 25 %, považována za přímou, neboť je její podíl  

vyšší než 10 %.  Před navýšením základního kapitálu, by však podle smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Spolkovou republikou Německo, byly 

dividendy vyplacené dceřinou společností „B“ své mateřské společnosti „A“ zdaněny 

15% sazbou daně z dividend (tds). Po navýšení základního kapitálu na 25 %, by však 

podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Spolkovou republikou 

Německo, byly dividendy vyplacené dceřinou společností „B“ své mateřské 

společnosti „A“ zdaněny už jen 5% sazbou daně z dividend (tds). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je pro účely této práce aplikována 

sazba daně z dividend (tds), která vychází z daňově-právní úpravy každého ze států 

Visegrádské skupiny. Vyšší sazba daně z dividend nemohla být aplikována, neboť 

žádná bilaterální ani mezinárodní smlouva nemohla a nemůže uložit na dividendy 

vyplacené zahraničním daňovým rezidentům vyšší sazbu daně, než je sazba daně 

stanovená daňově-právní úpravou daného státu. Nižší sazba daně z dividend sice 

mohla být aplikována, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, tuto možnost 

není možné ověřit.  

 

 



77 

 

3.4 Vliv dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv 

zahraničních investic do jednotlivých států Visegrádské skupiny 

  

 Na úvod této kapitoly je níže uveden graf 3.3 zobrazující hodnoty přílivu PZI  

a portfoliových (nepřímých) zahraničních investic do všech států Visegrádské skupiny 

společně za období 1993–2012.  

Graf 3.3 Přílivy zahraničních investic do zemí Visegrádské skupiny 
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Zdroj: vlastní zpracování pomocí programu Excel 

  

 Z grafu lze vyčíst, že přílivy portfoliových investic jsou  

ve srovnání s přílivy PZI velmi malé, nevykazují trend dlouhodobého růstu a přírůstky  

a úbytky v jednotlivých letech jsou velice nestabilní. Tato interpretace je v souladu se 

samotnou definicí portfoliových investic, která je vymezuje jako krátkodobé, 

spekulativní investice s cílem dosažení krátkodobého zisku.  
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 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je práce zaměřena především  

na příliv PZI, respektive na zjištění vlivu efektivní sazby daně DEZD (etzd) na příliv PZI. 

Výše přílivu portfoliových investic do států Visegrádské skupiny jsou přesto v práci  

nadále uváděny, a to především pro účely komparace s přílivy PZI a také  

pro lepší porozumění rozdílům ve faktorech, které ovlivňují příliv PZI a nepřímých 

zahraničních investic. Pro zjištění vlivu etzd na příliv zahraničních investic jsou použity 

metody korelační a regresní analýzy blíže popsané v kapitole 2.2 této práce. 

 Faktor etzd lze dle UN (1998) zařadit do skupiny faktorů vytvářejících zahraniční 

politiku hostitelské země, respektive její zahraniční daňovou politiku (viz kapitola 1.5 

této práce). Faktor etzd je vybrán, neboť lze předpokládat, že ovlivňuje rozhodování 

všech zahraničních investorů bez ohledu na motiv jejich vstupu na daný trh. 

Zahraniční investor, který plánuje vstoupit na zahraniční trh, vždy analyzuje, jakou výši 

„čistých“ zisků ze své investice získá. Je zřejmé, že jakkoliv investičně atraktivní země 

by ztratila zájem všech zahraničních investorů o vstup na svůj trh v  případě, kdy by 

aplikovala 100% daň ze zisků (tz). Ceteris paribus lze předpokládat, že investor mající 

v plánu vstoupit na zahraniční trh zvolí trh s nižší etzd. Na základě tohoto předpokladu, 

autor ceteris paribus očekává, že s růstem etzd klesá příliv zahraničních investic  

a naopak. 
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Vliv dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv investic  

do ČR 

 Následující tabulka 3.1 zobrazuje hodnoty přílivu PZI, portfoliových investic  

a daňových sazeb tz, tds a etzd  ve sledovaném období 1993-2012 v ČR. 

Tabulka 3.1 Příliv PZI a portfoliových investic do ČR 

Proměnná 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Příliv PZI  (mil. EUR) 559 734 1982 1140 1152 3317 5933 5404 6 296 9 012 

Příliv portf. investic (mil. EUR) 980 110 971 675 5 490 -521 584 729 28 

Sazba daně ze zisku (tz) 45% 42% 41% 39% 39% 35% 35% 31% 31% 31% 

Sazba daně z dividend (tds) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 15% 15% 15% 

Efektivní sazba daně DEZD (etzd) 59% 57% 56% 54% 54% 51% 51% 41% 41% 41% 

 

Proměnná 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Příliv PZI do ČR (mil. EUR) 1863 4007 9374 4355 7634 4415 2110 5121 1 688 8 248 

Příliv portf. investic (mil. EUR) 291 2512 746 1185 1075 -3186 1244 32 -741 448 

Sazba daně ze zisku (tz) 31% 28% 26% 24% 24% 21% 20% 19% 19% 19% 

Sazba daně z dividend (tds) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Efektivní sazba daně DEZD (etzd) 41% 39% 37% 35% 35% 33% 32% 31% 31% 31% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z ČNB, MFČR, IBFD a OECD. 26 

  

Hodnota výběrového Pearsonova korelačního koeficientu r mezi etzd  

a přílivem PZI ve sledovaném období 1993–2012 činí -0,511. Záporná hodnota 

korelačního koeficientu znamená, že s poklesem etzd roste příliv PZI a naopak. Míru 

těsnosti lineární závislosti přílivu PZI na etzd je možno považovat vzhledem k absolutní 

hodnotě korelačního koeficientu za středně silnou. 

 

                                                           
26 Do roku 1997 zahrnují údaje pouze přímé zahraniční investice do základního jmění, od roku 1998 jsou součástí  
i reinvestované zisky a ostatní kapitál. Hodnoty přílivu portfoliových investic jsou získány rozdílem stavu 
absolutních hodnot vždy k 31. 12. každého roku. Tyto absolutní hodnoty jsou uvedeny v tabulce Investiční pozice 
ČR vůči zahraničí/Pasiva/Portfoliové investice/Majetkové cenné papíry a účasti. 
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Pro ověření existence lineární závislosti mezi těmito proměnnými byla 

testována nulová hypotéza H0 : R = 0 vůči alternativní hypotéze HA : R ≠ 0 na 5% 

hladině významnosti (  = 0,05). Výsledkem testu je zamítnutí nulové hypotézy  

H0 : r = 0 a přijetí alternativní hypotézy HA : r ≠ 0, což potvrzuje existenci lineární 

závislosti mezi sledovanými proměnnými.  

Vzhledem k cíli této práce by bylo možné výsledek korelační analýzy 

interpretovat tak, že růst etzd vyvolává pokles přílivu PZI do ČR a naopak. Pro lepší 

poznání charakteru závislosti slouží regresní analýza, která hledá konkrétní tvar 

závislosti mezi proměnnými. K tomuto účelu slouží následující bodový graf 

znázorňující jednotlivé dvojice hodnot příliv PZI a etzd, které vycházejí z předchozí 

tabulky 3.1, a který je navíc doplněn o lineární regresní přímku (model). 

 

Graf 3.1 Lineární regresní model pro ČR 

 

Zdroj: vlastní výpočty a grafické zpracování v programu Excel 

 

Tvar lineární regresní funkce je y = - 14907x + 10570, kde „x“ reprezentuje 

hodnoty nezávisle proměnné etzd (%) a „y“ hodnoty závisle proměnné příliv PZI  

(mil. EUR). Již z grafu lze odhadnout, že regresní přímka nekvalitně (nepřesně) 

zachycuje vztah mezi proměnnými etzd a příliv PZI, což potvrzuje i zjištěná hodnota 

indexu determinace R2 = -0,512 = 0,26. Tento výsledek je možno interpretovat tak, že 
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pouze 26 % hodnot přílivu PZI je vysvětleno změnami etzd.  Vzhledem k uvedeným 

výsledkům je vhodné regresní model rozšířit o další nezávisle proměnné, které mohou 

ovlivňovat výši přílivu PZI a následně pak vytvořit komplexní model pro panelová data 

všech států Visegrádské skupiny.   

Co se týče vlivu etzd  na příliv portfoliových investic, lze konstatovat, že výsledky 

jsou opačného charakteru. Konkrétně hodnota výběrového Pearsonova korelačního 

koeficientu r mezi etzd a přílivem portfoliových investic ve sledovaném období  

1993–2012 činí jen 0,13. Tato hodnota korelačního koeficientu znamená, že 

s poklesem etzd klesá i příliv portfoliových investic a naopak. Míru těsnosti lineární 

závislosti lze považovat v tomto případě za slabou. 

Pro ověření existence lineární závislosti mezi těmito proměnnými je rovněž 

testována nulová hypotéza H0 : R = 0 vůči alternativní hypotéze HA : R ≠ 0 na 5% 

hladině významnosti (  = 0,05). Výsledkem testu je přijetí nulové hypotézy  H0 : R = 0 

o neexistenci lineární závislosti mezi proměnnými.  

Skutečnost, že mezi přílivem portfoliových investic a etzd neexistuje lineární 

závislost na 5% hladině významnosti, je v souladu s ekonomickou teorií uvedenou 

v kapitole 1.5 této práce.  Ve většině případů jde o krátkodobé a spekulativní investice, 

při jejichž nákupu se investoři zajímají hlavně o krátkodobé a aktuální informace z trhu 

a ne o daňové zatížení, které se navíc portfoliových investorů týká jen částečně, neboť 

přímo platí pouze daň z dividend (tds). Daň ze zisků (tz), která tvoří větší část výsledné 

sazby daně DEZD (etzd), portfolioví investoři přímo nikdy neplatí.  Obdobné výsledky 

byly dosaženy i v ostatních zemích Visegrádské skupiny (viz příloha 2 této práce). 

Následující graf 3.2 slouží především pro srovnání s grafem 3.1. V následujících 

kapitolách budou uvedeny výsledky regresní analýzy jen u PZI.  
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Graf 3.2 Lineární regresní model pro ČR 

 

Zdroj: vlastní výpočty a grafické zpracování v programu Excel 

Tvar lineární regresní funkce je y = 14971,5x – 244,31, kde „x“ reprezentuje 

hodnoty nezávisle proměnné etzd (%) a „y“ hodnoty závisle proměnné příliv 

portfoliových investic (mil. EUR).  

 

Vliv dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv investic  

do Slovenské republiky 

 

 Dle OECD (2013) byl ve Slovenské republice v letech 1993–2001, stejně jako 

v ČR, aplikován systém nulové integrace DEZD (klasický systém). Od roku 2002 byla 

daň z dividend (tds) zrušena úplně. Výsledná hodnota efektivní sazby daně DEZD (etzd) 

bude stejně jako v případě ČR vypočítávána dle vzorce 1.2 této práce.  Následující 

tabulka 3.2 zobrazuje hodnoty přílivu PZI, portfoliových investic  

a daňových sazeb tz, tds a etzd  ve sledovaném období 1993–2012 ve Slovenské 

republice. 
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Tabulka 3.2 Příliv PZI a portfoliových investic do Slovenské republiky 

Proměnná 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Příliv PZI  (mil. EUR) 183 290 255 376 257 827 588 2953 2 542 6 232 

Příliv portf. investic (mil. EUR) n.a. n.a. n.a. 23 115 -56 354 -26 192 32 

Mezní sazba daně ze zisku (tz) 45% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 29% 25% 25% 

Mezní sazba daně z dividend (td) 25% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 

Mezní sazba DEZD (etzd) 59% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 40% 36% 25% 

 

Proměnná 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Příliv PZI (mil. EUR) 2637 3245 2501 4626 2935 3323 -4 397 28 5 

Příliv portf. investic (mil. EUR) -137 -104 135 8 -60 79 701 -1048 112 -95 

Mezní sazba daně ze zisku (tz) 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

Mezní sazba daně z dividend (td) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mezní sazba DEZD (etzd) 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z NBS, MFSR, IBFD a OECD.27 

 

Hodnota výběrového Pearsonova korelačního koeficientu r mezi etzd a přílivy 

PZI ve sledovaném období 1993–2012 činí -0,451. Tato hodnota korelačního 

koeficientu znamená, že s poklesem etzd na Slovensku roste příliv PZI do této země  

a naopak. Míru těsnosti lineární závislosti PZI na etzd je zde považována za středně 

silnou. 

Pro ověření existence lineární závislosti mezi těmito proměnnými byla 

testována nulová hypotéza na 5% hladině významnosti (  = 0,05). Výsledkem testu 

bylo zamítnutí nulové hypotézy H0 : R = 0 a přijetí alternativní hypotézy HA : R ≠ 0,  

což potvrdilo existenci lineární závislosti mezi sledovanými proměnnými. Vzhledem 

k cíli této práce by bylo možné výsledek korelační analýzy interpretovat tak, že růst 

etzd vyvolává pokles přílivu PZI do SR a naopak.  

Pro lepší poznání závislosti slouží regresní analýza, která hledá konkrétní tvar 

závislosti mezi proměnnými.  K tomu účelu slouží následující bodový graf znázorňující 

jednotlivé dvojice hodnot příliv PZI a etzd, které vycházejí z předchozí tabulky 3.2,  

a který je navíc doplněn o lineární regresní přímku (model).  

                                                           
27

 Do roku 1997 zahrnují údaje pouze přímé zahraniční investice do základního jmění, od roku 1998 jsou součástí  
i reinvestované zisky a ostatní kapitál. Hodnoty přílivu portfoliových investic jsou získány rozdílem stavu hodnot 
vždy na začátku a na konci každého roku. Tyto absolutní hodnoty je možno nalézt v tabulce Investiční pozice SR 
vůči zahraničí/Pasiva/Portfoliové investice/Majetkové cenné papíry a účasti. Hodnoty přílivu portfoliových investic 
do SR za období 1993–1995 nejsou k dispozici. 
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Graf 3.2 Lineární regresní model pro Slovenskou republiku 

 

Zdroj: vlastní výpočty a grafické zpracování v programu Excel 

 

Tvar lineární regresní funkce je y = -5072,2x + 3292, kde „x“ reprezentuje 

hodnoty nezávisle proměnné etzd (%) a „y“ hodnoty závisle proměnné příliv PZI  

(mil. EUR). Již z grafu lze odhadnout, že regresní přímka nekvalitně (nepřesně) 

zachycuje vztah mezi proměnnými příliv PZI a etzd, což potvrzuje rovněž výsledná 

hodnota indexu determinace R2 = -0,4512 = 0,2038. Tento výsledek je možno 

interpretovat tak, že pouze 20 % hodnot přílivu PZI je vysvětleno změnami etzd. 

Vzhledem k uvedeným výsledkům je vhodné regresní model rozšířit o další nezávisle 

proměnné, které mohou ovlivňovat výši přílivu PZI a následně pak vytvořit komplexní 

model pro panelová data všech států Visegrádské skupiny.   

Hodnota výběrového Pearsonova korelačního koeficientu r mezi etzd a přílivem 

portfoliových investic ve sledovaném období 1996–2012 činí 0,194. Tato hodnota 

korelačního koeficientu znamená, že mezi etzd a portfoliovými investicemi existuje 

slabá pozitivní lineární závislost. Pro ověření existence lineární závislosti mezi těmito 

proměnnými byla testována nulová hypotéza H0 : R = 0 na 5% hladině významnosti  

(  = 0,05). Výsledkem testu bylo přijetí nulové hypotézy  H0 : R = 0, což potvrzuje 

lineární nezávislost mezi proměnnými. Skutečnost, že mezi přílivem portfoliových 

investic a etzd neexistuje žádná lineární závislost, je možno vysvětlit obdobně jako 

v předchozím případě ČR.  
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Vliv dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv investic  

do Maďarska 

  

 Následující tabulka 3.3 zobrazuje hodnoty přílivu PZI, portfoliových investic  

a daňových sazeb tz, tds a etzd  ve sledovaném období 1993–2012 v Maďarsku. 

Tabulka 3.3 Příliv PZI a portfoliových investic do Maďarska 

Proměnná 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Příliv PZI (mil. EUR) 2 136 953 3 696 4 625 3 681 2 988 3 106 2 998 1 391 3 185 

Příliv portf. investic (mil. EUR) n.a. n.a. -47 286 874 494 1 126 -412 150 -125 

Mezní sazba daně ze zisku (tz) 40% 36% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Mezní sazba daně z dividend (tds) 0% 23% 23% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Mezní sazba DEZD (etzd) 40% 51% 37% 18% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 

 

Proměnná 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Příliv PZI (mil. EUR) 1 887 3 439 6 172 5 454 2 852 4 191 3 135 1 646 3 739 10 462 

Příliv portf. investic (mil. EUR) 260 1 175 -29 704 -3 635 -260 504 -146 226 873 

Mezní sazba daně ze zisku (tz) 18% 16% 16% 17% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 

Mezní sazba daně z dividend (tds) 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mezní sazba DEZD (etzd) 34% 33% 33% 17% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z Maďarské národní banky, IBFD a OECD. 

 

Hodnota výběrového Pearsonova korelačního koeficientu r mezi etzd a přílivem 

PZI ve sledovaném období 1993–2012 činí -0,469. Tato hodnota korelačního 

koeficientu znamená, že s poklesem etzd roste příliv PZI a naopak. Míra těsnosti 

lineární závislosti přílivu PZI na etzd  je zde považována za středně silnou. 

Pro ověření existence lineární závislosti mezi těmito proměnnými byla 

testována nulová hypotéza na 5% hladině významnosti (  = 0,05). Výsledkem testu 

bylo zamítnutí nulové hypotézy H0 : R = 0 a přijetí alternativní hypotézy HA : R ≠ 0, což 

potvrzuje existenci lineární závislosti mezi sledovanými proměnnými.   
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Vzhledem k cíli této práce by bylo možné výsledek korelační analýzy interpretovat tak, 

že růst etzd vyvolává pokles přílivu PZI do Maďarska a naopak.  

Pro lepší poznání závislosti slouží regresní analýza, která hledá konkrétní tvar 

závislosti mezi proměnnými.  K tomu účelu slouží následující bodový graf znázorňující 

jednotlivé dvojice hodnot PZI a etzd, které vycházejí z předchozí tabulky 3.3. Graf je 

navíc doplněn o lineární regresní přímku (model).  

 

Graf 3.3 Lineární regresní model pro Maďarsko 

 

Zdroj: vlastní výpočty a grafické zpracování v programu Excel 

 

Tvar lineární regresní funkce je y = -10284x + 6600,1, kde „x“ reprezentuje 

hodnoty nezávisle proměnné etzd (%) a „y“ hodnoty závisle proměnné příliv PZI  

(mil. EUR). Již z grafu lze odhadnout, že regresní přímka nekvalitně (nepřesně) 

zachycuje vztah mezi proměnnými příliv PZI a etzd. Hodnota indexu determinace je  

R2 = 0,1797. Tento výsledek je možno interpretovat tak, že pouze 18 % hodnot PZI je 

vysvětleno změnami etzd. Vzhledem k uvedeným výsledkům je vhodné regresní model 

rozšířit o další nezávisle proměnné, které mohou ovlivňovat výši přílivu PZI a následně 

pak vytvořit komplexní model pro panelová data všech států Visegrádské skupiny.  

Hodnota výběrového Pearsonova korelačního koeficientu r mezi etzd a přílivem 

portfoliových investic ve sledovaném období 1995–2012 činí 0,280.  
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Tato hodnota korelačního koeficientu znamená, že mezi etzd a portfoliovými 

investicemi existuje slabá pozitivní lineární závislost.  

 Pro ověření existence lineární závislosti mezi těmito proměnnými byla 

testována nulová hypotéza H0 : R = 0 na 5% hladině významnosti  

(  = 0,05). Výsledkem testu bylo přijetí nulové hypotézy  H0 : R = 0, což potvrzuje 

lineární nezávislost mezi proměnnými. Skutečnost, že mezi přílivem portfoliových 

investic a etzd neexistuje žádná lineární závislost, je možno vysvětlit obdobně jako 

v předchozím případě ČR.  

 

Vliv dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv investic  

do Polska 

 

Následující tabulka 3.4 zobrazuje hodnoty přílivu PZI, portfoliových investic  

a daňových sazeb tz, tds a etzd  ve sledovaném období 1993–2012 v Polsku. 

 

Tabulka 3.4 Příliv PZI a portfoliových investic do Polska 

Proměnná 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Příliv PZI  (mil. EUR) 1559 1581 2831 3592 4343 5676 6824 10334 6372 4371 

Příliv portf. investic (mil. EUR) n.a. n.a. 169 598 530 1546 13 470 -339 -558 

Sazba daně ze zisku (tz) 40% 40% 40% 40% 38% 36% 34% 28% 28% 28% 

Sazba daně z dividend (tds) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15% 15% 15% 

Efektivní sazba daně DEZD (etzd) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 39% 39% 39% 

 

Proměnná 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Příliv PZI  (mil. EUR) 
4067 10237 8330 15741 17242 10085 9863 6686 10904 9184 

Příliv portf. investic (mil. EUR) 
-717 1295 1020 -1702 -367 255 1033 5908 2155 2808 

Sazba daně ze zisku (tz) 
27% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

Sazba daně z dividend (tds) 
15% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

Efektivní sazba daně DEZD (etzd) 
39% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z PAIZ, IBFD a OECD. 
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Hodnota výběrového Pearsonova korelačního koeficientu r mezi etzd  

a přílivem PZI ve sledovaném období 2000–2012 činí -0,579. Tato hodnota 

korelačního koeficientu znamená, že s poklesem etzd roste příliv PZI a naopak. Míra 

těsnosti lineární závislosti přílivu PZI na etzd je v tomto případě středně silná.  

Pro ověření existence lineární závislosti mezi těmito proměnnými byla testována 

nulová hypotéza na 5% hladině významnosti (  = 0,05). 

Výsledkem testu je zamítnutí nulové hypotézy H0 : R = 0 a přijetí alternativní 

hypotézy HA : R ≠ 0, což potvrzuje existenci lineární závislosti mezi sledovanými 

proměnnými. Vzhledem k cíli této práce, by bylo možné výsledek korelační analýzy 

interpretovat tak, že růst etzd vyvolává pokles přílivu PZI do Polska a naopak. Pro lepší 

poznání závislosti slouží regresní analýza, která hledá konkrétní tvar závislosti mezi 

proměnnými. K tomuto účelu slouží následující bodový graf znázorňující jednotlivé 

dvojice hodnot přílivu PZI a etzd, které vycházejí z předchozí tabulky 3.4. Graf je navíc 

doplněn o lineární regresní přímku (model).  

 

Graf 3.4 Lineární regresní model pro Polsko 

 

Zdroj: vlastní výpočty a grafické zpracování v programu Excel 

Tvar lineární regresní funkce je  y = -105298x + 4714, kde „x“ reprezentuje 

hodnoty nezávisle proměnné etzd (%) a „y“ hodnoty závisle proměnné příliv PZI  

(mil. EUR). Již z grafu lze odhadnout, že regresní přímka nekvalitně (nepřesně) 
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zachycuje vztah mezi proměnnými příliv PZI a etzd. Hodnota R2 = -0,5792 = 0,335. 

Tento výsledek je možno interpretovat tak, že pouze 34 % hodnot přílivu PZI je 

vysvětleno změnami etzd. Vzhledem k uvedeným výsledkům je vhodné regresní model 

rozšířit o další nezávisle proměnné, které mohou ovlivňovat výši přílivu PZI a následně 

pak vytvořit komplexní model pro panelová data všech států Visegrádské skupiny.   

 

3.5 Vytvoření regresního modelu s jednou nezávisle proměnnou 

 pro panelová data států Visegrádské skupiny  

 

 Náplní této kapitoly je tvorba lineárního regresního modelu s jednou nezávisle 

proměnnou pro panelová data všech čtyř států Visegrádské skupiny za celé sledované 

období. Nezávisle proměnnou vstupující do modelu je efektivní sazba daně DEZD 

(etzd). Závisle proměnnou vstupující do modelu je příliv PZI. Vstupní data proměnných 

vycházejí z hodnot uvedených v předchozích tabulkách 3.1 až 3.4.  Výsledné hodnoty 

vytvořeného regresního modelu a testových statistik jsou uvedeny v následující 

tabulce 3.5.  

 

Tabulka 3.5 Výstup programu Gretl 

Model 1: Fixní efekty, za použití 73 pozorování 

Zahrnuto 4 průřezových jednotek 

Délka časové řady: minimálně 13, maximálně 20 

Závisle proměnná: PZI 

Robustní (HAC) směrodatné chyby 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota 

const 7958,41 1314,06 6,0564 <0,00001 

etzd -9526,73 3394,65 -2,8064 0,00653 

Koeficient 
determinace 

0,574232  Adjustovaný 
koeficient 

determinace 

0,549187 

F(4, 68) 22,92783  P-hodnota(F) 5,06E-12 

Zdroj: vlastní výpočet pomocí programu Gretl 
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Tvar lineární regresní funkce je y = 7958,41 - 9526,73 etzd. Výsledný koeficient 

nezávisle proměnné etzd nabývá zápornou hodnotu, z čehož lze usuzovat, že s růstem  

etzd klesá příliv PZI, což je v souladu s ekonomickými předpoklady uvedenými 

v kapitole 3.2.2 této práce.  

 

 Dílčí t-testy potvrdily, že jak konstanta const, tak koeficient nezávisle proměnné 

etzd  jsou statisticky významné na hladině významnosti menší jak 1 %, konkrétně jsou 

statisticky významné na hladině    0,00001 a   0,00653. Hodnota indexu 

determinace R2 činí 0,574232, což znamená, že 57,4 % hodnot závisle proměnné  

příliv PZI je vysvětleno změnami hodnot závisle proměnné etzd. 

 

 Pro srovnání byl vytvořen rovněž lineární regresní model se stejnou nezávisle 

proměnnou (etzd) pro panelová data všech států Visegrádské skupiny, ale ne  

pro závisle proměnnou příliv PZI, ale pro závisle proměnnou příliv portfoliových 

investic (PORTF). Vstupní data proměnných etzd a PORTF vycházejí  opět z hodnot 

uvedených v předchozích tabulkách 3.1 až 3.4. Výsledné hodnoty vytvořeného 

regresního modelu a testových statistik jsou uvedeny v následující tabulce 3.6. 

 

Tabulka 3.6 Výstup programu Gretl 

Model 1: Fixní efekty, za použití 67 pozorování 

Zahrnuto 4 průřezových jednotek 

Délka časové řady: minimálně 13, maximálně 20 

Závisle proměnná: PORTF 

Robustní (HAC) směrodatné chyby 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota 

const 361,397 376,092 0,9609 0,34032 

etzd -122,632 995,324 -0,1232 0,90234 

Koeficient 
determinace 

0,065259   Adjustovaný 
koeficient 
determinace 

0,004953 

Zdroj: vlastní výpočet pomocí programu Gretl 
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Tvar lineární regresní funkce je y = 361,397 - 122,632 etzd. Výsledný koeficient 

nezávisle proměnné etzd nabývá zápornou hodnotu, z čehož lze usuzovat, že s růstem 

etzd klesá PORTF, což je v souladu s ekonomickými předpoklady uvedenými v kapitole 

3.4 této práce.  

 

 Výsledky dílčích t-testů potvrdily velmi nízkou kvalitu nalezeného lineárního 

regresního modelu, konkrétně potvrdily, že konstanta const a koeficient nezávisle 

proměnné etzd  jsou statisticky významné až na hladině významnosti 34 % a 90 %, 

konkrétně na hladině významnosti   0,34032 a   0,90234. Hodnota indexu 

determinace R2  činí jen 0,065259, což znamená, že pouze 6,5 % hodnot závisle 

proměnné PORTF je vysvětleno změnami hodnot závisle proměnné etzd.   

 

 Na základě výše uvedených výsledků se tedy dá konstatovat, že nezávisle 

proměnná etzd nemá vliv na příliv portfoliových investic (PORTF), což je také v souladu 

s ekonomickou teorií uvedenou v kapitole 1.5 této práce, tedy,  

že ve většině případů jde o krátkodobé a spekulativní investice, při jejichž nákupu se 

investoři zajímají hlavně o krátkodobé a aktuální informace z trhu a ne o daňové 

zatížení, které se navíc portfoliových investorů týká jen částečně, neboť přímo platí 

pouze daň z dividend (tds). Daň ze zisků (tz), která tvoří větší část výsledné sazby daně 

DEZD (etzd), portfolioví investoři přímo nikdy neplatí.  Neexistenci lineární závislosti 

mezi přílivem portfoliových investic a etzd potvrdily rovněž výsledky v jednotlivých 

zemích Visegrádské skupiny (blíže viz kapitola 3.4). 
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3.6  Výběr faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic  

 pro  sestavení regresního modelu s více nezávisle 

 proměnnými 

   

 Účelem této kapitoly je vybrat z řady faktorů ty hlavní a použít je 

k sestavení lineárního regresního modelu s více nezávisle proměnnými. Na rozdíl  

od předchozích kapitol, ve kterých je zkoumán vliv DEZD na příliv přímých i nepřímých 

zahraničních investic, tato a následující kapitoly už zkoumají pouze vliv DEZD na příliv 

PZI. 

 Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.5 této práce, faktorů ovlivňujících příliv PZI je 

celá řada, přičemž jejich významnost se liší především v závislosti na motivu, druhu, 

velikosti PZI a odvětví, ve kterém bude plánovaná PZI realizována. Navíc názory 

autorů a výsledky odborných studií zabývajících se touto problematikou se rovněž liší.  

 Faktory jsou v této práci vybrány tak, aby zastupovaly všechny tři skupiny 

motivů vstupu investora na zahraniční trh dle Dunninga (1982), tedy „trhy 

vyhledávající“, „zdroje vyhledávající“ a „efektivitu vyhledávající“. Hlavní sledovaný 

faktor, efektivní sazbu daně DEZD (etzd), pak lze dle UN (1998) zařadit do skupiny 

faktorů vytvářejících zahraniční politiku hostitelské země, respektive její zahraniční 

daňovou politiku (viz kapitola 1.5 této práce).  

 Prvním faktorem, respektive nezávisle proměnnou, vstupujícím  

do lineárního regresního modelu, je efektivní sazba daně DEZD (etzd), viz vzorec 2.1 

této práce. Faktor etzd je vybrán, neboť lze předpokládat, že ovlivňuje rozhodování 

všech zahraničních investorů bez ohledu na motiv jejich vstupu na daný trh. 

Zahraniční investor, který plánuje vstoupit na zahraniční trh, vždy analyzuje, jakou výši 

„čistých“ zisků ze své investice získá. Je zřejmé, že jakkoliv investičně atraktivní země, 

by ztratila zájem všech zahraničních investorů vstoupit na její trh v  případě, kdyby 

aplikovala 100% daň ze zisků (tz). Ceteris paribus lze předpokládat, že investor mající 

v plánu vstoupit na zahraniční trh, zvolí trh s nižší etzd.  Na základě tohoto předpokladu 

autor ceteris paribus očekává, že s růstem etzd klesá příliv PZI a naopak. 
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 Druhým faktorem, respektive nezávisle proměnnou, vstupujícím do regresního 

modelu, je meziroční změna reálného hrubého domácího produktu  

(dále jen „RGDP“). Tento faktor lze dle UN (1998) a Dunninga (1982) zařadit  

do skupiny faktorů „trhů vyhledávajících investic“. Motivem vstupu takovýchto investic 

je růst tržního podílu na zahraničním trhu. Proměnná RGDP je vybrána z toho důvodu, 

že lze ceteris paribus předpokládat, že zahraniční investor, který má v plánu vstoupit 

na trh s motivem zvětšit svůj tržní podíl, zvolí nakonec takový trh, který dosahuje 

většího růstu RGDP. Důvodem takového rozhodnutí je očekávání investora, že na trhu 

s rostoucím RGDP  má větší potenciál růstu tržeb z prodeje svých produktů. Autor 

tedy ceteris paribus předpokládá, že s růstem RGDP se rovněž zvyšuje příliv 

zahraničních investic a naopak. Způsob výpočtu této nezávisle proměnné lze zapsat 

pomocí vztahu28 

 

t

t

tt
t INF

GDP

GDPGDP
RGDP 








1

1
 ,  kde             (3.1) 

GDPt   je hrubý domácí produkt v běžném období (t), 

GDPt-1 je hrubý domácí produkt v předchozím období (t - 1), 

INFt  je míra inflace v běžném období (t). 

  

Dalším faktorem, respektive nezávisle proměnnou, vstupujícím do lineárního  

regresního modelu, je meziroční změna reálné hrubé měsíční mzdy  

(dále jen „RWAGE“).29 Tuto proměnnou lze dle UN (1998) zařadit do skupiny 

ekonomických faktorů ovlivňujících příliv zahraničních investic.  

 

                                                           
28

 Konkrétní hodnoty nezávisle proměnné RGDP vycházejí z údajů uvedených příslušnými institucemi  
(v případě ČR to je ČSÚ). Pokud nejsou tyto údaje k dispozici, jsou hodnoty RGDP vypočítány dle vzorce 3.1. 
29

 Nezávisle proměnná RWAGE vychází z hrubé měsíční mzdy a zahrnuje tedy i daňovou složku včetně 
zdravotního a sociálního pojištění. S růstem daňového zatížení mezd tedy roste i hodnota proměnné RWAGE  

a naopak. Hrubá měsíční mzda jako nezávisle proměnná tedy reflektuje i daňovou zátěž.  
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Dle Dunninga (1982) lze tuto proměnnou zařadit jak do skupiny „zdrojů 

vyhledávajících“ investic, tak i do skupiny „efektivitu vyhledávajících“ investic.  

Motivem vstupu „zdrojů vyhledávajících“ investic je získání specifických aktiv, jako 

například levná nekvalifikovaná pracovní síla, patenty a technologie.  

 Vzhledem k tomu, že státy Visegrádské skupiny jsou státy, které dlouhodobě 

lákají přímé zahraniční investory především na nižší náklady na výrobu, a to zejména 

levnější pracovní sílu, se jako nejvhodnější pro sestavení modelu zdá zvolit nezávisle 

proměnnou RWAGE. Ceteris paribus lze předpokládat, že zahraniční investor, který 

má v plánu vstoupit na trh s motivem získat levnější zdroje, zvolí trh s nižší cenou 

pracovní síly, respektive nižší RWAGE.  Na základě tohoto předpokladu autor 

očekává, že s růstem RWAGE klesá příliv PZI a naopak. Způsob výpočtu této 

nezávisle proměnné lze zapsat pomocí vztahu30 
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1
 ,  kde                               (3.2) 

WAGEt  je hrubá měsíční mzda v běžném období (t), 

WAGEt-1 je hrubá měsíční mzda v předchozím období (t-1), 

INFt  je míra inflace v běžném období (t), 

  

 Posledním faktorem, respektive nezávisle proměnnou, vstupujícím  

do regresního modelu, je míra inflace (dále jen „INF“). Míra inflace je měřena pomocí 

přírůstku indexu spotřebitelských cen. Tato proměnná je stejně jako výše uvedená etzd 

faktorem ovlivňujícím rozhodování všech zahraničních investorů bez ohledu na motiv 

jejich investice.   

 

                                                           
30

 Konkrétní hodnoty nezávisle proměnné RWAGE vycházejí z údajů uvedených příslušnými institucemi  
(v případě ČR to je ČSÚ). Pokud nejsou tyto údaje k dispozici, jsou hodnoty RWAGE vypočítány dle vzorce 3.2. 
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Je zřejmé, že jakkoliv atraktivní země, by ztratila zájem většiny zahraničních 

investorů vstoupit na její trh v případě, že by inflace v této zemi dosahovala několik 

desítek procent. Taková investice by se během krátké doby mohla stát zcela 

bezcennou. Ceteris paribus lze předpokládat, že investor mající v plánu vstoupit  

na zahraniční trh zvolí trh s nižší inflací. Na základě tohoto předpokladu, autor 

očekává, že s růstem INF klesá příliv PZI a naopak. 

 

3.7  Vytvoření regresního modelu s více nezávisle proměnnými  

 pro panelová data států Visegrádské skupiny  

 
  

 Náplní této kapitoly je vytvoření lineárního regresního modelu s více nezávisle 

proměnnými pro panelová data všech čtyř států Visegrádské skupiny. K sestavení 

lineárního regresního modelu jsou použity nezávisle proměnné etzd, RGDP, RWAGE, 

INF a závisle proměnná příliv PZI. Vzhledem k rozsáhlému počtu proměnných jsou 

jejich konkrétní hodnoty součástí přílohy 1 této práce. 

 

 Před tvorbou samotného lineárního regresního modelu s více nezávisle 

proměnnými je potřeba otestovat, zda mezi nezávisle proměnnými neexistuje silná 

korelace, tzv. multikolinearita. K tomu je použita následující tabulka  obsahující dvojice 

absolutních hodnot jednoduchých výběrových korelačních koeficientů r  

pro panelová data států Visegrádské skupiny.  

 

Tabulka 3.10 Test multikolinearity mezi nezávisle proměnnými 

  etzd RGDP RWAGE INF 

etzd 1       

RGDP -0,14 1,00     

RWAGE 0,29 0,41 1,00   

INF 0,36 0,04 0,06 1 

Zdroj: vlastní výpočet pomocí programu Excel 
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Jelikož ani jedna z dvojic absolutních hodnot jednoduchých výběrových 

korelačních koeficientů r  uvedených výše v  tabulce není větší než 0,8, jsou všechny 

čtyři nezávisle proměnné ponechány v lineárním regresním modelu. K výpočtu 

lineárního regresního modelu je opět použit statistický program Gretl, jehož výstup je 

uveden v následující tabulce 3.11. 

 

 

Tabulka 3.11 Výstup programu Gretl 
 

Model 1: Fixní efekty, za použití 62 pozorování 

Zahrnuto 4 průřezových jednotek 

Délka časové řady: minimálně 13, maximálně 17 

Závisle proměnná: příliv PZI (y) 

Robustní (HAC) směrodatné chyby 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota 

const 6727,28 1508,06 4,4609 0,00004 

etzd -7452,36 3744,84 -1,99 0,05166 

RGDP 28985,7 11055,4 2,6219 0,01134 

RWAGE -901,699 4702,35 -0,1918 0,84865 

INF -3421,56 6794,23 -0,5036 0,61659 

Koeficient 
determinace 

0,583484  Adjustovaný 
koeficient 

determinace 

0,529492 

F(7, 54) 10,80671  P-hodnota(F) 1,98E-08 

Zdroj: vlastní výpočet pomocí programu Gretl 

 
 Po dosazení odhadnutých hodnot regresních koeficientů a specifikaci 

jednotlivých nezávisle proměnných má regresní funkce tvar:  

 
 
 y = 1508,06 -7452,36 etzd + 28012,9 RGDP - 901,699 RWAGE - 3421,56 INF    (3.3) 
 
  

 Výsledné regresní koeficienty nezávisle proměnných etzd, RWAGE a INF 

uvedené v tabulce 3.11 nabývají záporných hodnot, z čehož lze usuzovat, že s růstem 

těchto proměnných klesá příliv PZI. Výsledný koeficient nezávisle proměnné RDGP 

nabývá kladné hodnoty, z čehož lze usuzovat, že s růstem těchto proměnných roste 

příliv PZI. Tyto výsledky jsou v souladu s předpoklady uvedenými v kapitole 3.2.2 této 

práce.  
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F-test potvrdil, že hodnoty závisle proměnné příliv PZI závisí na lineární 

kombinaci hodnot nezávisle proměnných etzd, RGDP, RWAGE a INF na hladině 

významnosti menší než 1 %, konkrétně na hladině   1,98E-08. Hodnota indexu 

determinace R2 činí 0,583484, což znamená, že 58,3 % hodnot závisle proměnné 

příliv PZI je vysvětleno změnami hodnot nezávisle proměnných etzd, RWAGE, RDGP  

a INF. 

 

 Výsledek dílčího t-testu ukazuje, že konstanta const je statisticky významná  

na hladině významnosti menší jak 1 %, konkrétně na hladině významnosti  

 0,00004. Regresní koeficienty etzd a RGDP jsou statisticky významné na 5,1%  

a 1,3% hladině významnosti, konkrétně na hladině významnosti   0,05166  

a  0,01134. Regresní koeficienty nezávisle proměnných RWAGE a INF jsou 

statisticky významné až na 84,8% a 61,7% hladině významnosti, konkrétně na hladině  

  0,84865 a   0,61659, což znamená, že je možné tyto proměnné z modelu 

vypustit a vytvořit nový model pouze s nezávisle proměnnými etzd a RGDP. Výsledky 

tohoto modelu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 3.12 Výstup programu Gretl 
 

Model 1: Fixní efekty, za použití 62 pozorování 

Zahrnuto 4 průřezových jednotek 

Délka časové řady: minimálně 13, maximálně 17 

Závisle proměnná: y 

Robustní (HAC) směrodatné chyby 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota 

const 6777,01 1631,3 4,1544 0,00011 

etzd -8031,43 4222,34 -1,9021 0,0623 

RGDP 28299,6 13961,9 2,0269 0,04744 

Koeficient 
determinace 

0,582824   Adjustovaný 
koeficient 
determinace 

0,545576 

F(5, 56) 15,6472   P-hodnota(F) 1,28E-09 

Zdroj: vlastní výpočet pomocí programu Gretl 
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Po dosazení odhadnutých hodnot regresních koeficientů a specifikaci 

jednotlivých nezávisle proměnných má regresní funkce tvar:  

 
 
 y = 6777,01 - 8031,43 etzd + 28299,6 RGDP       (3.4) 

  

F-test potvrdil, že hodnoty závisle proměnné příliv PZI závisí na lineární 

kombinaci hodnot nezávisle proměnných etzd a RGDP na hladině významnosti menší 

než 1 %, konkrétně na hladině   1,28E-09. Hodnota indexu determinace R2 činí 

0,582824, což znamená, že 58,2 % hodnot závisle proměnné PZI je vysvětleno 

změnami hodnot nezávisle proměnných etzd, RWAGE, RDGP a INF. 

 

 Výsledek dílčího t-testu ukazuje, že konstanta const je statisticky významná  

na hladině významnosti menší jak 1 %, konkrétně na hladině významnosti  

 0,00011. Regresní koeficienty etzd a RGDP jsou statisticky významné na 6,2%  

a 4,7% hladině významnosti, konkrétně na hladině významnosti   0,0623  

a  0,04744. 

 Vzhledem k cíli práce, kterým je kvantifikace vlivu etzd na příliv PZI do zemí 

Visegrádské skupiny, lze na základě uvedeného regresního modelu 3.5 odvodit,  

že v případě, kdy se státy Visegrádské skupiny, respektive aktéři jejich zahraniční 

daňové politiky, rozhodnou změnit sazbu daně DEZD (etzd), vyvolá každé snížení této 

sazby o jeden procentní bod zvýšení přílivu PZI do těchto zemí o 80,31 mil. EUR 

a naopak.  

Změnu přílivu PZI lze vyjádřit rovněž jako tzv. relativní změnu přílivu PZI, která 

je definována jako podíl δy/y, kde δy je změna hodnoty závisle proměnné (příliv PZI) 

odpovídající příslušné změně hodnoty nezávisle proměnné a y je aktuální hodnota 

závisle proměnné odpovídající hodnotě nezávisle proměnné.  

V případě, kdy by měla být změna přílivu PZI interpretována namísto 

v absolutních hodnotách (mil. EUR) v relativních hodnotách (procentech), vyvstane 

problém, neboť konstantní jsou pouze absolutní změny hodnot přílivu PZI, a ty jsou 

určeny hodnotou regresního parametru 1 . Relativní změna PZI určená obvykle 

v procentech závisí na hodnotě přílivu PZI při dané hodnotě sazby daně DEZD (etzd).  
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Například v situaci, kdy je sazba daně DEZD (etzd) zvýšena o deset procentních 

bodů z 20 % na 30 %, způsobí toto zvýšení sazby snížení přílivu PZI do těchto zemí  

o 15,5 %. V případě, kdy je sazba daně zvýšena znovu o 10 procentních bodů, ale 

tentokrát z 30 % na 40 %, vyvolá toto zvýšení sazby snížení přílivu PZI  

do těchto zemí o 18,4 %.  Obecně lze tedy usuzovat, že každé zvýšení sazby daně  

o jeden procentní bod postupně vyvolá větší a větší procentuální snižování hodnoty 

příliv PZI (podrobněji viz tabulka níže). 

 

Tabulka 3.13 Relativní změny přílivu PZI 

 

etzd y (příliv PZI) δy δy/y

0,20 5170,7 -803,1 -0,155

0,30 4367,6 -803,1 -0,184

0,40 3564,4 -803,1 -0,225

0,50 2761,3 -803,1 -0,291

0,60 1958,2 -803,1 -0,410

0,70 1155,0 -803,1 -0,695  

Zdroj: vlastní výpočet pomocí programu Excel 
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Diskuze 

 

  

O tom, že problematika DEZD a jeho vlivu na příliv zahraničních investic je 

významným a aktuálním tématem, svědčí řada odborných článků a studií zabývajících 

obdobnou problematikou, a to v průběhu delšího časového období, mezi jinými  

Hines (1996), Woodward (2000), Billington (1999), Šindele (2001), Moravec (2007),  

Schwarz (2007), Hunt (2007), Raudonen (2007), Demirhana a Masca (2008), Parikh 

(2011), Zhiyong (2011) a Cedidlová (2013).  

 

 Například Woodward (2000), který zkoumal vliv daní na příliv PZI do států 

střední Evropy, došel k závěru, že daňové faktory sice obecně nedominují  

při investorském rozhodování, ovšem mohou být důležitým faktorem v situaci, kdy se 

investor rozhoduje o umístění investice mezi dvěma či více státy, které mezi sebou 

soutěží o získání zahraničních investic. 

 

 Parikh (2011) zkoumal vliv smluv o zamezení dvojího zdanění  

na přeshraniční kapitálové toky a náklady kapitálu a došel k závěru, že čím více těchto 

smluv mají státy podepsány, tím více uznání, daňové jistoty a transparence získávají, 

což vede k postupnému zvyšování zahraničních toků do těchto zemí.  

Cedidlová (2013) provedla dotazníkový průzkum mezi finančními manažery 

významných zahraničních investorů s cílem zjistit, které faktory ovlivnily jejich 

rozhodnutí investovat do ČR. Mezi významné faktory se mezi jinými zařadily existence 

smluv o zamezení dvojího zdanění a výhodný daňový systém.  

Naopak Trielweiler a Breczinski (2003) zkoumali vliv zamezení dvojího 

zdanění na finanční chování firmy, tedy řešili spíše interní rozhodování firmy o tom 

v jaké míře, kdy a zda vůbec vyplácet dividendy.  
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 Je potřeba zmínit, že určitým omezením této práce je fakt, že byly zkoumány 

jen státy Visegrádské skupiny. Bylo by jistě přínosné rozšířit tuto práci  

o další země, respektive o skupiny zemí sdílejících obdobnou charakteristiku, jako 

tomu je právě v případě států Visegrádské skupiny. Vhodnými kandidáty by mohly být 

například Pobaltské nebo Skandinávské země. Dle autora práce jsou však právě státy 

Visegrádské skupiny těmi nejvhodnějšími pro řešení dané problematiky. Dalšími 

důvody výběru států Visegrádské skupiny je celkový rozsah práce a její náročnost  

na získání vstupních dat, a to zejména dat potřebných pro určení etzd.  

 

 Pro zvýšení kvality vytvořeného lineárního regresního modelu by bylo vhodné 

rozšířit jej o další faktory, respektive nezávisle proměnné, ovlivňující příliv PZI, jakými 

jsou například politická stabilita, úroveň infrastruktury a kvalita právního řádu. 

Problémem těchto faktorů je míra jejich objektivity při sestavování hodnocení  

a následné kvantifikaci. Stejně tak se autorovi nepodařilo najít zdroj, který by 

poskytoval takovéto informace o všech čtyřech zemích Visegrádské skupiny za delší 

časové období, a už vůbec ne za celé sledované období 1993–2012. 

 

 Autor práce se shoduje zejména se závěry práce Woodwarda (2000), tedy,  

že daňové faktory sice obecně nedominují při investorském rozhodování, ovšem mhou 

být důležitým faktorem v situaci, kdy se rozhoduje o umístění investice mezi dvěma  

či více státy, které mezi sebou soutěží o získání zahraničních investic.  

Autor práce dodává, že i přesto, že o efektivním (skutečném) daňovém zatížení zisků 

rozhodují vedle statutárních sazeb daně konstrukce daňového základu či případné 

slevy na dani vyplývající z investičních pobídek, jsou statutární sazby často první  

a navíc jednoduše srozumitelnou informací pro zahraniční investory o daňovém 

zatížení v dané zemi. Tato teze platí zejména pro malé a střední firmy, které nemají 

k dispozici řadu daňových poradců, kteří by jim poskytli komplexní a aktuální 

informace a rozhodují se tedy na základě snadno dostupných informací.  
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Závěr 

 

 Předmětem této práce je problematika „zvýšené“ daňové zátěže dividend, 

která vzniká jako důsledek DEZD. Vedle řady jiných faktorů může DEZD ovlivňovat 

mezinárodní pohyb kapitálu, v tomto případě mezinárodní pohyb investic.  

 

 Cílem práce bylo zhodnotit a kvantifikovat vliv DEZD na příliv 

zahraničních investic do zemí Visegrádské skupiny. Je nutno dodat, že cílem 

práce bylo zkoumat jen ten případ dvojího ekonomického zdanění, kdy je dividenda 

vyplácena společnosti (ne jednotlivci), která je zahraničním daňovým rezidentem. 

 

Důvodem výběru států Visegrádské skupiny je jejich v mnoha ohledech 

společná charakteristika, která činí z těchto čtyř států ideální objekty pro zkoumání 

vlivu jednoho faktoru.  V tomto případě jde o zkoumání vlivu efektivní sazby daně 

DEZD (etzd) na příliv zahraničních investic do těchto států.  

 

 K dosažení stanoveného cíle práce byly nejdříve analyzovány systémy 

zamezení DEZD ve státech Visegrádské skupiny, a to během celého sledovaného 

období (blíže viz kapitola 3.2). Na základě výsledků provedené analýzy je možno 

konstatovat, že ve všech státech Visegrádské skupiny byly během celého 

sledovaného období aplikovány relativně podobné systémy zamezení DEZD, které 

vedly ke stejnému způsobu výpočtu efektivní sazby daně DEZD (etzd). Navíc ve všech 

státech Visegrádské skupiny byly dividendy zdaňovány ve formě srážkové daně. Tyto 

podobnosti naznačují nejen to, že státy Visegrádské skupiny postupovaly podobně  

při vytváření své zahraniční daňové politiky, ale také to, že mezi těmito státy 

docházelo k vzájemné konkurenci při snaze o získání PZI. Z tohoto důvodu byly státy 

Visegrádské skupiny vzájemně tlačeny ke snižování daňové zátěže, konkrétně daně 

ze zisků (tz) a daně z dividend (tds), což samozřejmě vedlo i ke snížení efektivní sazby 

daně DEZD (etzd). 
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 K  dosažení cíle práce byla dále nutná analýza smluv 

o zamezení dvojího zdanění (blíže viz kapitola 3.2), které mají jednotlivé státy 

Visegrádské skupiny uzavřeny s ostatními státy světa, a analýza jejich vlivu na výši 

efektivní sazby daně DEZD (etzd), respektive na výši daně ze zisků (tz) a daně 

z dividend (tds).  

Určit výši sazby daně ze zisků (tz) bylo relativně jednoduché, neboť tato daň 

vždy vychází z daňově-právního řádu platného v zemi, kde je společnost vyplácející 

dividendy daňovým rezidentem, a je neměnná bez ohledu na daňové rezidenství 

zahraničního investora (akcionáře).  

 Určit výši sazby daně z dividend (tds) je však výrazně složitější, neboť se odvíjí 

nejen od daňového rezidenství zahraničního investora (akcionáře),  

ale i od způsobu zdanění zisků společnosti. Výše sazby daně z dividend (tds) se odvíjí 

také od toho, zda jsou oba státy členy EU, tedy jak stát, ve kterém je zahraniční 

investor daňovým rezidentem, tak i stát, ve kterém je společnost vyplácející dividendy 

daňovým rezidentem. Vzhledem k uvedeným skutečnostem (blíže viz kapitola 3.3.2) je 

v práci aplikována sazba daně z dividend (tds), která vychází z daňově-právní úpravy 

státu, ve kterém je společnost vyplácející dividendy zahraničním investorům daňovým 

rezidentem. Vyšší sazba daně nemohla být aplikována, neboť žádná bilaterální ani 

mezinárodní smlouva nemohla a nemůže uložit na dividendy vyplacené zahraničním 

daňovým rezidentům sazbu daně z dividend (tds) vyšší, než je sazba daně stanovená 

daňově-právní úpravou platnou v daném státě.   

 V práci byl souběžně zkoumán vliv efektivní sazby daně DEZD (etzd) jak  

na příliv PZI, tak i na příliv portfoliových investic, přičemž pro zjištění tohoto vlivu byly 

ve velké míře použity vybrané statistické metody korelační a regresní analýzy. 

  

        Co se týče přílivu portfoliových investic, hodnoty Pearsonova korelačního 

koeficientu r potvrdily slabou míru těsnosti lineární závislosti přílivu portfoliových 

investic (PORTF) na etzd. Rovněž výsledky regresní analýzy potvrdily nízkou kvalitu 

nalezených lineárních regresních modelů. 
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 Je tedy možné konstatovat, že dosažené výsledky potvrdily ekonomickou teorii, 

která definuje portfoliové investice jako investice krátkodobého a spekulativního 

charakteru. Při jejich nákupu se investoři zajímají hlavně o krátkodobé a aktuální 

informace z trhu, ne o daňové zatížení dividend, které se portfoliových investorů týká 

jen v případě, kdy vlastní dividendy k rozhodnému dni jejich výplaty a navíc jen 

částečně, neboť přímo platí pouze daň z dividend (tds).  

 

Daň ze zisků (tz), která tvoří větší část výsledné efektivní sazby daně DEZD 

(etzd), portfolioví investoři přímo nikdy neplatí. Navíc celková výše přílivu PZI do zemí 

Visegrádské skupiny výrazně převyšovala příliv portfoliových investic. Je nutné dodat, 

že PZI jsou obecně považovány za přínosnější formu přílivu kapitálu  

než portfoliové investice, neboť s sebou přináší spoustu vedlejších efektů, jakými jsou 

nové technologie, rozvoj lidského kapitálu a firemní kultury, zvýšení produktivity práce 

a zejména v 90. letech tolik potřebné zkušenosti a znalosti z tržního hospodářství. 

Vzhledem k těmto skutečnostem byl v práci věnován větší prostor problematice vlivu 

DEZD na příliv PZI než na příliv portfoliových investic. 

 

 Co se týče přílivu PZI, už první výsledky korelační analýzy, respektive hodnoty 

Pearsonova korelačního koeficientu r, potvrdily středně silnou míru negativní lineární 

závislosti mezi proměnnými etzd a přílivem PZI (blíže viz kapitola 3.4). Výsledky 

regresní analýzy sice potvrdily výrazně vyšší kvalitu nalezených regresních modelů, 

než tomu bylo u portfoliových investic, ale jejich kvalita nebyla stále dostačující. Navíc 

slabou stránkou uvedených výsledků korelační a regresní analýzy byla skutečnost, že 

braly v úvahu vliv pouze jednoho faktoru, respektive vliv etdz  

na příliv PZI. Z těchto důvodů byly lineární regresní modely doplněny o další tři 

nezávisle proměnné RGDP, RWAGE a INF a navíc byly vytvořeny regresní modely  

pro panelová data států Visegrádské skupiny společně. Výsledkem je lineární regresní 

model, konkrétně regresní funkce o tvaru: 

 

y = 1508,06 -7452,36 etzd + 28012,9 RGDP - 901,699 RWAGE - 3421,56 INF  
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 Výsledné regresní koeficienty nezávisle proměnných etzd, RWAGE a INF 

nabývají záporných hodnot, což znamená, že s růstem hodnot těchto nezávisle 

proměnných klesá příliv PZI do zemí Visegrádské skupiny a naopak. Zjednodušeně 

řečeno s růstem daňové zátěže, mezd a inflace klesá příliv PZI. Naopak kladná 

hodnota regresního koeficientu nezávisle proměnné RGDP zjednodušeně znamená, 

že s růstem domácího produktu roste příliv PZI. Uvedené výsledky jsou tedy  

v souladu ekonomickými předpoklady stanovenými v kapitolách 3.4 a 3.6.  Hodnota 

indexu determinace R2, která určuje kvalitu nalezeného regresního modelu, dosáhla 

nejvyšší hodnoty ze všech modelů. Konkrétně dosahuje 58,3 %,  

což znamená, že 58,3 % hodnot závisle proměnné příliv PZI je vysvětleno změnami 

hodnot nezávisle proměnných etzd, RWAGE, RDGP a INF. Je však nutno dodat,  

že hodnoty regresních koeficientů nezávisle proměnných RWAGE a INF jsou 

statisticky významné až na 84,8% a 61,7% hladině významnosti, což znamená, že je 

možné tyto proměnné z modelu vypustit a vytvořit nový model pouze s nezávisle 

proměnnými etzd a RGDP. Výsledná lineární regresní funkce má tento tvar: 

 

y = 6777,01 - 8031,43 etzd + 28299,6 RGDP   

 

 Vzhledem k cíli práce, kterým je zhodnocení a kvantifikace vlivu etzd 

na příliv PZI do zemí Visegrádské skupiny, lze z uvedené regresní funkce 3.4 odvodit, 

že v případě, kdy se státy Visegrádské skupiny, respektive aktéři jejich zahraniční 

daňové politiky, rozhodnou změnit sazbu daně DEZD (etzd), vyvolá každé snížení této 

sazby o jeden procentní bod ceteris paribus zvýšení přílivu PZI do těchto zemí o 80,31 

mil. EUR a naopak. Obecně lze rovněž usuzovat, že každé zvýšení sazby daně etzd  

o jeden procentní bod postupně vyvolá větší a větší procentuální snížení hodnoty 

přílivu PZI do těchto zemí (podrobněji viz kapitola 3.7). 

Na základě uvedených výsledků, lze konstatovat, že daně, respektive 

efektivní sazba daně DEZD (etzd), má vliv na příliv PZI do zemí Visegrádské 

skupiny. 
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Co se týče budoucího vývoje, autor práce předpokládá, že bude pokračovat 

trend snižování daní ze zisků (tz) a daní z dividend (tds). Tento trend logicky povede  

ke snížení vlivu těchto daní na příliv PZI.  Na druhé straně autor práce předpokládá, 

že stejně tak bude pokračovat  trend sbližování a globalizace ekonomik, což logicky 

povede ke snižování rozdílů mezi jednotlivými státy ve smyslu úrovně hrubého 

domácího produktu (RGDP), ceny práce (RWAGE), inflace (INF)  

a ostatních charakteristik a k posílení významnosti ostatních faktorů, například 

daňových.  

 

Výsledky této práce mohou sloužit jako podklad při hledání optimální varianty 

sjednocení pravidel zdaňování dividend a zisků v zemích EU nebo při rozhodování 

států při stanovování výše sazeb daně ze zisků a dividend. Důležitým přínosem této 

práce je rovněž shrnutí dosavadních vědomostí o problematice DEZD, neboť v české 

daňové a ekonomické literatuře je tento problém zatím jen málo probádán. 
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Conclusion 

 

The objective of this paper was to evaluate and quantify the influence  

of economic double taxation of dividends on the inflow of foreign investments  

into countries of the Visegrad Group. It is necessary to add that the objective of this 

paper was to examine only the case of economic double taxation of dividends when 

the dividends are paid to companies (not individuals) which are foreign residents. 

Taking into account this objective, it is possible to derivate from the linear function  

 

y = 6777,01 - 8031,43 etzd + 28299,6 RGDP 

 

following conclusion. In case when the countries of Visegrad group decide to change 

the rate of economic double taxation of dividends (etzd), then every decrease of this 

rate by one percentage point ceteris paribus causes an increase of the inflow  

of foreign direct investments into these countries by 80,31 mil. EUR and vice versa. 

Generally, it is also possible to conclude that every increase of tax rate etzd by one 

percentage point will gradually cause bigger and bigger percentage decrease  

of value of the inflow of foreign direct investments into these countries (see chapter 3.7 

for more details). Based on stated results, it is possible to affirm, that taxes, more 

precisely effective tax rate of economic double taxation of dividends (etzd), 

influences the inflow of foreign direct investments into countries  

of the Visegrad Group. 

 

Regarding the future developement, the author of this paper assumes, that the 

trend of increasing profit tax (tz) and dividend tax (tds) will continue. This trend will 

logically lead to a decrease of the influence of these taxes on the inflow of foreign 

direct investments. On the other hand, the author of this paper assumes, that equally 

the trend of convergence and globalization of economies will continue. This will 

logically lead to decrease of difference between individual countries in the sence  

of level of gross domestic product (GDP), labour costs (RWAGE), inflation (INF)  

and other characteristics and to strengthening of significance of other factors  

for instance taxes. 

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=strengthening
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   rezidentem  

tz   sazba daně ze zisků placená akciovou společností vyplácející 

   dividendy  
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Příloha 1 Hodnoty všech proměnných vstupujících do regresního modelu  

pro panelová data všech čtyř států Visegrádské skupiny 

Hodnoty proměnných pro ČR 

Proměnná 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

etzd 59% 57% 56% 54% 54% 51% 51% 41% 41% 41%

RGDP n.a. n.a. n.a. 4,5% -0,9% -0,2% 1,7% 4,2% 3,1% 2,1%

RWAGE n.a. 8,60% 9,5% 9,5% 1,4% -1,5% 6,3% 2,3% 3,9% 6,1%

INF 20,8% 10,0% 9,1% 8,8% 8,5% 10,7% 2,1% 3,9% 4,7% 1,8%

Příliv PZI do ČR (mil. EUR) 559 734 1982 1140 1152 3317 5933 5404 6296 9012

Proměnná 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mezní sazba daně DEZD (etzd) 41,0% 39,0% 37,0% 35,0% 35,0% 33,0% 32,0% 31,0% 31,0% 31,0%

RGDP 3,8% 4,7% 6,8% 7,0% 5,7% 3,1% -4,5% 2,5% 1,9% -1,3%

RWAGE 5,7% 3,4% 3,0% 4,0% 4,3% 1,4% 2,3% 0,7% 0,5% -0,6%

INF 0,1% 2,8% 1,9% 2,5% 2,8% 6,3% 1,0% 1,5% 1,9% 3,3%

Příliv PZI do ČR (mil. EUR) 1863 4007 9374 4355 7634 4415 2110 5121 1688 8248  

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z ČNB, ČSÚ, MFČR a OECD 

 

Hodnoty proměnných pro Slovenskou republiku 

Proměnná 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

etzd 59% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 40% 36% 25%

RGDP n.a. n.a. n.a. n.a. 4,6% 4,2% 1,5% 2,0% 3,8% 4,6%

RWAGE n.a. n.a. n.a. n.a. 6,4% 3,2% 0,7% -2,0% 1,0% 5,8%

INF n.a. n.a. n.a. n.a. 6,7% 5,2% 6,5% 8,5% 7,2% 3,5%

Příliv PZI do SR (mil. EUR) 183 290 255 376 257 827 588 2953 2542 5232

Proměnná 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mezní sazba daně DEZD (etzd) 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

RGDP 4,8% 5,1% 6,7% 8,3% 10,5% 5,8% -4,9% 4,4% 3,2% 2,0%

RWAGE -2,1% 2,7% 6,4% 4,3% 5,5% 4,2% 2,1% 2,6% -1,9% -1,3%

INF 8,4% 7,5% 2,8% 4,3% 1,9% 3,9% 0,9% 0,7% 4,1% 3,7%

Příliv PZI do SR (mil. EUR) 2637 3245 2501 4626 2935 3323 -4 397 28 5  

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z OECD, IBFD, Eurostat a Štatistický úrad 

Slovenskej republiky 
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Hodnoty proměnných pro Maďarsko 

Proměnná 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

etzd 46% 42% 40% 40% 40% 47% 47% 47% 47% 47%

RGDP n.a. n.a. n.a. n.a. 4,6% 4,9% 4,2% 5,2% 3,8% 3,5%

RWAGE n.a. n.a. n.a. n.a. 5,7% 4,8% 4,5% 5,4% 8,7% 12,4%

INF n.a. n.a. n.a. n.a. 16,6% 13,5% 9,4% 8,1% 9,4% 5,8%

Příliv PZI do Maďarska (mil. EUR) 2136 953 3696 4625 3681 2988 3106 2998 1391 3185

Proměnná 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mezní sazba daně DEZD (etzd) 47% 45% 45% 46% 48% 48% 40% 39% 32% 32%

RGDP 1,7% 4,4% 5,3% 4,9% 6,6% -0,7% -4,1% 2,9% 1,7% 0,3%

RWAGE 7,5% 0,4% 6,7% 6,0% 2,7% 2,5% -3,7% -1,7% 2,5% -0,4%

INF 4,5% 5,7% 2,1% 2,2% 5,3% 5,1% 4,1% 3,0% 2,7% 5,1%

Příliv PZI do Maďarska (mil. EUR) 1887 3439 6172 5454 2852 4191 3135 1646 3739 10462  

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z OECD, IBFD, Eurostat a Hungarian 

national bank (MNB) 

 

Hodnoty proměnných pro Polsko 

Proměnná 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

etzd n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 39% 39% 39%

RGDP n.a. n.a. n.a. n.a. 6,8% 4,8% 4,1% 4,0% 1,0% 1,4%

RWAGE n.a. n.a. n.a. n.a. 6,6% 4,9% 30,5% 2,6% 1,9% 1,6%

INF n.a. n.a. n.a. n.a. 15,0% 11,8% 7,2% 10,1% 5,3% 1,9%

Příliv PZI do Polska (mil. EUR) 1559 1581 2831 3592 4343 5676 6824 10334 6372 4371

Proměnná 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mezní sazba daně DEZD (etzd) 39% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%

RGDP 3,9% 5,3% 3,6% 6,2% 6,8% 5,1% 1,6% 3,0% 4,5% 1,9%

RWAGE 2,5% 0,4% 1,8% 2,8% 6,0% 5,2% 1,4% 1,2% 1,5% -0,1%

INF 0,7% 3,6% 2,2% 1,3% 2,6% 4,2% 4,0% 2,7% 3,9% 3,7%

Příliv PZI do Polska (mil. EUR) 4067 10237 8330 15741 17242 10085 9863 6686 10904 9184  

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z OECD, IBFD, Eurostat a Central 

statistical office (GUS) 
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Příloha 2 Regresní modely zachycující vliv dvojího ekonomického zdanění 

dividend na příliv portfoliových investic  

 

Lineární regresní model pro Slovenskou republiku 

 

Zdroj: vlastní výpočty a grafické zpracování v programu Excel 

Tvar lineární regresní funkce je y = 499,22X – 129,72, kde „x“ reprezentuje 

hodnoty nezávisle proměnné etzd (%) a „y“ hodnoty závisle proměnné příliv 

portfoliových investic (mil. SKK). Hodnota indexu determinace R2 = 0,0375. Tento 

výsledek je možno interpretovat tak, že pouze 4 % hodnot přílivu portfoliových investic 

je vysvětleno změnami etzd.  

Lineární regresní model pro Polsko 

 

Zdroj: vlastní výpočty a grafické zpracování v programu Excel 
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Tvar lineární regresní funkce je y = -37996x + 14449, kde „x“ reprezentuje 

hodnoty nezávisle proměnné etzd (%) a „y“ hodnoty závisle proměnné příliv 

portfoliových investic (mil. EUR). Hodnota indexu determinace R2 = 0,169. Tento 

výsledek je možno interpretovat tak, že pouze 16,9 % hodnot přílivu portfoliových 

investic je vysvětleno změnami etzd.  

Lineární regresní model pro Maďarsko 

 

Zdroj: vlastní výpočty a grafické zpracování v programu Excel 

Tvar lineární regresní funkce je y = -425,4x + 241,67, kde „x“ reprezentuje 

hodnoty nezávisle proměnné etzd (%) a „y“ hodnoty závisle proměnné příliv 

portfoliových investic (mil. EUR). Hodnota indexu determinace R2 = 0,0014. Tento 

výsledek je možno interpretovat tak, že pouze 0,1 % hodnot přílivu portfoliových 

investic je vysvětleno změnami etzd.  
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Příloha 3 Hlavní faktory ovlivňující umístění PZI  

 

                                       Zdroj: UN World Investment Report 1998 
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Příloha  4   Hodnoty sazeb daně z dividend (tds) ve Slovenské republice, Polsku 

                   a Maďarsku 

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

**20% if paid in cash or remitted to a foreign bank account.

19 0/19**** 0/19*** 0/19***

19 0/19**** 0/19*** 0/19***

19 0/19**** 0/19*** 0/19***

19 0/19**** 0/19*** 0/19***

19 0/19**** 0/19*** 0/19***

19

19

0/19****

0/19****

0/19*** 0/19***

0/19*** 0/19***

19 0/19**** 0/19*** 0/19***

19 0/19**** 0/19*** 0/19***

15 15 0 0

15 15 0 0

20 20 15 15

15 15 15 15

20 20 15 15

20 20 15 15

15

20 20 15 15

15 15

0

0

0

0

0

0

20

20

20

20

20

0

0

0

0

23

23

0

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0/20**

0/20**

0/20**

0/20**

0/20**

0/20**

0

0*

20 20 25 25

15 15

20 15

resident 

companies

resident 

companies

resident 

companies

non-

resident 

companies

Hungary 

non-

resident 

companies

Slovakia

0

0*

0*

20

20 20

non-

resident 

companies

Poland

**** From 2004, the rate was also  0% for payments to non-residents from Poland and 

Slovakia if the Parent Subsidiary Directive applied in the case of the EU Member States. 

Iceland. Liechtenstein and Switzerland.  

*** The rate of 19% applies to dividend distributions of profits originating from before 

2004. This measure applies since 1 May 2004.

* For the years 1995 and 1996 a 23% supplementary corporate income tax was levied, 

which was regarded as a dividend withholding tax.

Overview of domestic withholding tax rates on dividends in Hungary, Poland and Slovakia 

for the years 1993-2012

Year

0* 20 20

 

Zdroj: Výzkum IBFD na žádost autora (zasláno emailem dne 25.6.2013) 

Poznámka: Hodnoty sazby daně z dividend (tds) odpovídají údajům uvedeným v tabulce ve sloupci „non-resident 
companies“. 


