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Úvod 

 

  

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. 

Zamezením nebo alespoň snížením 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 politice1“, zda snižovat  

či zvyšovat daňové zatížení takovýchto příjmů. 

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)2 dvojího zdanění příjmů na rozhodování ekonomických 

subjektů. Téma této práce spadá do oblasti mezinárodních financí a zahraniční 

daňové politiky.  

 

 

 

                                                           
1 

Ve smyslu veřejné politiky realizující se v rámci politik EU apod.
 

2
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 

 

Daně z příjmů (výnosů) 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. 

Osobní důchodové daně jsou daně placené3 jednotlivci (fyzické osoby) 

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

z příjmů jsou označováni jako „poplatníci daně“.  

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“.  

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.  

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.  

 

                                                           
3
 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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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. Zároveň je pojem „dividendy“ ekvivalentní pojmu „rozdělený zisk“.  

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. 

Daňové rezidenství jednotlivce 

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

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

poplatník, který má daňovou povinnost vůči státu, jehož je daňovým rezidentem4, bez 

ohledu na to, v jakém státě se nachází jeho zdroj příjmů.  

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 zahraniční.   

Dvojí zdanění dividend 

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 příjmu) i poplatník 

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

za „dvojí právní zdanění“. 

                                                           
4
 Pojem „rezident“ nesouvisí s pojmem rezident státu, který se používá při určování státní příslušnosti nebo trvalého 

pobytu.  
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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. Příčinou 

vzniku dvojího právního zdanění dividend je střet dvou  

daňově-právních systémů dvou různých států.  

 

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)5. Obdobnou 

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

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.  

 

Výpočet efektivní sazby daně DEZD (etzd) je možno zapsat vztahem 

 

etzd = tz + tds (1-tz),  kde                                          (1.1) 

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 vyplácejí dividendy daňovým rezidentem. 

                                                           
5
 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.  
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Vztah 1.1 odpovídá teoretické situaci, kdy neexistuje mezi státem, kde je 

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

akcionář této společnosti daňovým rezidentem, žádná smlouva o zamezení dvojího 

zdanění. 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, jako například Deloitte, Ernst and Young, KMPG  

a  PricewaterhouseCoopers.  

 

Metody zamezení dvojího ekonomického zdanění dividend 

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) 
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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. 

Daňová koordinace a harmonizace 

Mezinárodní spolupráci v oboru daní, respektive míru sbližování daňových 

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

harmonizace představuje druhý stupeň ve sbližování existujících daňových systémů 

jednotlivých zemí.  

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  
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pro řádné fungování společného trhu. Tato směrnice byla dále doplněna  

a upravena Směrnicemi 2003/123/EHS, 2006/98/EHS6 a Směrnicí 2011/96/EU. 

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) 

 

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. Tato definice je odvozena z definice OECD  

a je v souladu s EUROSTATem a Mezinárodním měnovým fondem. 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.  

 

 

 

 

                                                           

6
 Tato směrnice vznikla s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska do 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
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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Cíl, metodika a metody doktorské disertační 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. 

 

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). Na základě 

těchto výsledků jsou v jednotlivých státech určeny efektivní sazby daně DEZD (etzd) 

pomocí vztahu 

etzd = tz + tds (1-tz),  kde                                                  (2.1) 

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 vyplácejí 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 (viz kapitola 3.7). 
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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 
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Regresní analýza  

 Další metodou použitou je metoda nejmenších čtverců, která spadá do tzv. 

regresní analýzy. Lineární regresní model s jednou nezávisle proměnnou lze zapsat 

v tomto tvaru: 

  ii xY 10  , kde            (2.3) 

 

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. 
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 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 

           

                                    (2.4)       

 

Lineární regresní model s více než jednou nezávisle proměnnou lze zapsat  

ve tvaru: 

   kikiii xxxY .....22110 , kde         (2.5) 

 

k ,...,, 10    jsou neznámé regresní parametry,  

kii xx ,...,1    jsou hodnoty nezávisle proměnných x1,…,xk, 

iY     jsou závisle proměnné odpovídající hodnotám x1i, …,xki, 

     je náhodná chyba s normálním rozdělením pravděpodobnosti. 

  

Pro nestranné odhady b0,b1,b2,…,bk neznámých regresních 

koeficientů k ,...,,, 210 je použita metoda nejmenších čtverců, tj. jsou určeny tak, aby  

    

               (2.6) 

 

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. Model s fixními efekty lze 

definovat jako lineární regresní model, kdy existuje specifická konstanata ai pro 

každou průřezovou jednotku (v tomto případě stát).  





n

i

ii xbbybbS
1

2

1010 .min)(),(





n

i

kikiiik xbxbxbbybbbbS
1

2

22110210 .min)...(),...,,,(
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Model s fixními efekty lze zapsat pomocí vztahu 

 

,...2211 itkitkititiit uxxxy  
   

 2,0~ uit IIDu  .          (2.7) 

Tento model je vhodné používat v situaci, kdy individuální efekty ai jsou 

nepozorovatelné, ale korelované s hodnotami xit. 
   

 

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                                                (2.8) 

ib
s je odhad směrodatné odchylky koeficientu bi, Studentovo rozdělení  

s n-(k+1) stupni volnosti.  

 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  

)1(

ˆ





kn

SS
k

SS

F
e

Y

                                             (2.9) 

  

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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3  Praktická část 

 

Výběr států pro analýzu vlivu dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv 

zahraničních investic 

 

Pro dosažení hlavního cíle práce byly vybrány státy Visegrádské skupiny7. 

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. 

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. 

  

   

                                                           
7 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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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.  

 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.  

 

 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 IBFD8 

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.  

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.  

Ve všech zemí 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 

                                                           
8
 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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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.  

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.   

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. 

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.   
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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.  

 

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.  

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.  

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 E90/435/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. 

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).  

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.  
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Vliv dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv zahraničních investic do 

států Visegrádské skupiny 

  

 Na úvod této kapitoly je níže uveden graf 3.1 zobrazující hodnoty přílivu PZI  

a portfoliových (nepřímých) zahraničních investic do všech států Visegrádské skupiny 

společně za období 1993–2012.  

Graf 3.1 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.  

 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.  
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Vliv dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv investic  

do ČR 

 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. 

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 3.2 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 

pouze 26% hodnot PZI je vysvětleno změnami etzd.   
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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. 

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, 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.  

Obdobné výsledky byly dosaženy i v ostatních zemích Visegrádské skupiny  

(viz příloha 2 této práce).  

 

Výběr faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic  

pro sestavení regresního modelu s více nezávisle proměnnými 

  

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. 

 Druhým faktorem, respektive nezávisle proměnnou, vstupujícím do regresního 

modelu je meziroční změna reálného hrubého domácího produktu  
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(dále jen „RGDP“). Tento faktor lze dle UN (1998) a Dunninga (1982) zařadit  

do skupiny faktorů „trhů vyhledávajících investic“. Autor tedy ceteris paribus 

předpokládá, že s růstem RGDP se rovněž zvyšuje příliv zahraničních investic  

a naopak.  

Dalším faktorem, respektive nezávisle proměnnou, vstupujícím do lineárního  

regresního modelu je meziroční změna reálné hrubé měsíční mzdy  

(dále jen „RWAGE“).9 Tuto proměnnou lze dle UN (1998) zařadit do skupiny 

ekonomických faktorů ovlivňujících příliv zahraničních investic.  

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.   

 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.   

 

 

 

 

                                                           
9
 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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Vytvoření regresního modelu s více nezávisle proměnnými  

pro panelová data států Visegrádské skupiny  

 
Tabulka 3.1 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    (3.1) 
 
  

 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. 
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Tabulka 3.2 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 

 

Po dosazení odhadnutých hodnot regresních koeficientů a specifikaci 

jednotlivých nezávisle proměnných má regresní funkce tvar:  

 
 
 y = 6777,01 - 8031,43 etzd + 28299,6 RGDP       (3.2) 

  

F-test potvrdil, že hodnoty závisle proměnné 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. 
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 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.  

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).  

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 následující tabulka). 

 

Tabulka 3.3 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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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. 

 

 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 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  

 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, 
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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 výše 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. 

 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 jejich významnosti 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.  
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Příloha: 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 main 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 


