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1 Úvod 

 

Švýcarská konfederace je jedním z mála osamocených ostrůvků uprostřed integrované 

Evropy. Na rozdíl od většiny západoevropských států není členem Evropské unie 

a o vstupu do ní v současné době ani neusiluje. Důvodům a příčinám této skutečnosti však 

nebývá věnováno příliš pozornosti a nejsou všeobecně příliš známé. Vztah Švýcarské 

konfederace a Evropské unie vyvolává spoustu otázek, mezi které patří například otázka, jaký 

je důvod absence Švýcarska v EU nebo proč zůstává do jisté míry izolované od okolních 

integrovaných států. 

 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat vývoj vztahu Švýcarska a Evropské unie 

z pohledu daňového a účetního, za účelem potvrzení hypotézy, ţe současný bilateralismus je 

pro Švýcarsko v současné době ne jedinou, ale rozhodně nejjednodušší cestou v procesu 

přibliţování se Evropské unii a jeho vstup v nejbliţší budoucnosti nelze očekávat. 

 

 První část mé diplomové práce obsahuje seznámení s daňovými kvótami Švýcarska. 

Země je rozdělena na 26 kantonů, ve kterých jsou různé daňové sazby, které jsou plně 

v kompetencí jednotlivých kantonů. V druhé části uvádím příklady aplikací jednotlivých daní 

při obchodování s Českou republikou tak, jak jsem se s nimi setkala v praxi. Smyslem mé 

diplomové práce je podat ucelený přehled o moţnostech spolupráce se švýcarskými 

společnostmi a jejich výhodách a nevýhodách. Druhá část obsahuje také analýzu vzájemného 

obchodu mezi Švýcarskem a Českou republikou za posledních pět let, aby bylo jasné, jak 

významným investorem Švýcarsko pro nás je a v jakých oblastech se nejčastěji obchoduje. 

V poslední části se zaměřuji na návrhy harmonizace daňové soustavy Švýcarska ve vztahu 

k Evropské unii. Zmiňuji se také okrajově o harmonizaci uvnitř unie, aby bylo lépe 

pochopitelné, jaké kroky by měla EU podniknout v rámci daní ve vztahu k Švýcarsku  

a dalším třetím zemím. 

 

 Evropská unie kritizuje švýcarský daňový systém jiţ několik let a objevují se názory, 

ţe důvodem pro tuto kritiku je především neschopnost přijmout skutečnost, jak je Švýcarsko 

úspěšné, samostatné a nezávislé. Svého bohatství Švýcarsko dosahuje především daňovou 

konkurencí mezi jednotlivými kantony, která láká investory ze zahraničí. Evropská unie 

naopak usiluje o harmonizaci. Ve třetí části své diplomové práce jsem se tedy pokusila 
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zhodnotit jednotlivé výhody a nevýhody jak konkurence tak harmonizace a navrhnout 

opatření, která by měla být vhodná pro jak pro Švýcarsko tak pro Evropskou unii v rámci 

přiblíţení a sladění daňových systémů. 

 

2  Daňové kvóty ve Švýcarské konfederaci  

 

Švýcarská konfederace či Švýcarské spříseţenství, krátce Švýcarsko, je federací, 

jejímiţ základními stupni jsou spolek neboli federace,  26 kantonů, a obce. Švýcarsko má  

7,4  mil. obyvatel, z toho je 1/5 cizinců. Je členem Rady Evropy, OSN, EFTA, OECD   

a WTO a součástí schengenského prostoru. Jednání o vstupu do EU občané v referendu 

odmítli, Švýcarsko je tak (vedle Lichtenštejnska) jediným nečlenským státem ve střední 

Evropě. Švýcarsko má čtyři úřední jazyky: němčinu, francouzštinu, italštinu a rétorománštinu. 

Rozšířeným pracovním jazykem je rovněţ angličtina. Struktura Švýcarska vedla k tomu, ţe se 

historicky vyvinul velký počet různých daňových povinností a jednotlivé druhy daní se 

vzájemně překrývají. Vedle spolku vydává daňové zákony i všech 26 kantonů. Obce zpravidla 

ukládají své daně ve formě přiráţek ke kantonálním daním.  

 

Spolek má příjmy nejvíce z nepřímých daní, tj. z DPH, daně z pohonných hmot a cel. 

U kantonů a obcí 90 % z jejich daňových příjmů tvoří příjmy jak FO, tak PO a z majetkových 

daní. Druhy daní, které je oprávněn vybírat spolek, jsou výslovně uvedeny v ústavě. Kantony 

mohou ukládat veškeré daně, které nepatří do kompetence spolku. Obce, jako veřejnosprávní 

korporace kantonů, disponují odvozenou daňovou suverenitou a mohou ukládat jen daně, 

které jim jsou přiděleny kantonálním právem. Z čl. 49 spolkové ústavy vyplývá, ţe spolková 

legislativa (ústava, zákony a vyhlášky) je nadřazena legislativě kantonální a komunální. 

Daňové zákony vydané kantony nebo obcemi nesmí být v rozporu se spolkovými zákony  

a smlouvami o zamezení dvojího zdanění.  

 

Harmonizaci kantonálního a municipálního zdanění příjmů zajišťuje nařízení 

Spolkové rady ze dne 14. 12. 1990 o daňové harmonizaci kantonů. Nařízení stanoví jednotná 

pravidla pro vymezení předmětu daně, standardizuje odpočty a slevy na daních – nezasahuje 

však do kantonální suverenity ve věci stanovení sazby daní. Přes tato opatření existují  

v jednotlivých kantonech výrazné rozdíly (např. v kantonu Schwyz není vybírána dědická 

daň, v ostatních kantonech ano). Rozdílné jsou i daňové sazby u přímých daní, počet 
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daňových pásem a velikost odpočtů. Mezi kantony existují rozdíly ve výši daňového zatíţení. 

Daňový systém je sloţitý, ale na druhou stranu je daňové zatíţení z hlediska průměru OECD 

nízké. Švýcarsko bývá nazýváno daňovým rájem, vyuţívaným řadou společností v rámci 

mezinárodního daňového plánování (některé kantony neuvalují daň z příjmů na určité druhy 

společností). Pro společnost je tak velmi důleţitá volba sídla. Mezi kantony a obcemi dochází 

ke konkurenci.  

 

2.1 Spolkové daně 

 

Daňová suverenita spolku je zakotvena v ústavě. Zavedení nových daní vyţaduje 

referendum. Spolek můţe ukládat daně v těchto oblastech: 

 

 poplatky za nákladní dopravu, 

 dálniční poplatky, 

 přímé spolkové daně (daň z příjmů FO, PO a daň z kapitálu a rezerv PO), 

 DPH na dodávky zboţí, sluţeb a dovozy, 

 spotřební daně, 

 kolkovné na cenné papíry a jiný listiny obchodního styku, 

 daň z kapitálových zisků, 

 cla. 

 

2.2.1 Přímé spolkové daně 

 

 daň z příjmů FO, 

 daň z příjmů PO, 

 příspěvky na sociální zabezpečení, 

 daň z kapitálových zisků. 

 

Daň z příjmů FO 

 

Daňovým rezidentem, který má neomezenou daňovou povinnost, je FO, jeţ má 

bydliště na území Švýcarska nebo zde minimálně 30 dní pobývá a zároveň vykonává 

výdělečnou činnost nebo FO, která není ve Švýcarsku výdělečně činná, ale zdrţuje se zde déle 
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neţ 90 dní (tzv. dočasný pobyt). Daňovým nerezidentem, který zdaňuje příjmy ze zdrojů na 

území Švýcarska, je FO s bydlištěm v zahraničí. Předmětem daně je celkový čistý příjem 

sníţený o sociální odvody. Příjmem se rozumí veškerý příjem, zejména příjem ze samostatné 

a závislé výdělečné činnosti, náhradní příjem, výnosy z movitého i nemovitého majetku  

a z ostatních zdrojů. Předmětem daně je téţ vlastní bydlení poplatníka (oceňuje se způsobem 

stanoveným příslušným FÚ). Příjem manţelů se povinně sčítá a je daňově zvýhodněn. 

Daňová sazba je progresivní, maximální sazba je omezena ústavou na 11,5 % ze základu 

daně. 

 

Příklady sazeb:  

 

 příjem ve výši 100 000 CHF ročně se zdaňuje 4 % sazbou, u manţelského páru 3 % 

sazbou,  

 při příjmu 200 000 CHF ročně se pouţije daňová sazba 8 %, u manţelského páru  

7,5 %) 

 

Daň z příjmů PO 

 

Daňovým rezidentem je PO se sídlem nebo místem skutečného vedení na území 

Švýcarska. Daňová povinnost se vztahuje na následující typy PO: 

 

 akciovou společnost, 

 společnost s ručením omezeným, 

 druţstvo, 

 sdruţení, 

 nadace. 

 

Daňovým nerezidentem je PO nemající sídlo ani místo skutečného vedení ve 

Švýcarsku včetně zahraničních obchodních společnosti a sdruţení bez právní subjektivity. 

 

Předmětem daně je čistý zisk. Sazba daně je lineární ve výši 8,5 %. Příjem PO dále 

podléhá kantonálním daním, jeţ mají progresivní sazbu. Výsledné daňové zatíţení proto 
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výrazným způsobem navyšují. Splatnost daně je s jednoročním odstupem. Vyměření daně 

probíhá během zdaňovacího období. 

 

       Tab. 2.2.1: Příspěvky na sociální zabezpečení 

Subsystém Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Starobní a pozůstalostní pojištění 4,20 % 4,20 % 

Invalidní pojištění 0,70 % 0,70 % 

Vojenská kompenzace 0,15 % 0,15 % 

Pojištění proti nezaměstnanosti 1,00 % 1,00 % 

Penzijní spoření 5,00 % 5,00 % 

Úrazové pojištění 1,50 % 0,00 % 

Zdravotní pojištění 150–300 CHF/měsíc 0,00 

Rodinné přídavky 0,00 2,00 % 

 

Daň z kapitálových zisků 

 

Tato daň je upravena ve spolkovém zákoně o dani z kapitálových zisků. Předmětem 

daně jsou dividendy, úroky z bankovních úvěrů, výhry v loterii a pojistná plnění, výnosy  

z movitého kapitálového majetku. Plátcem daně je osoba, která příjem vyplácí. Daňovou 

povinnost přenáší na adresáta plnění tím, ţe sniţuje vyplacené plnění o sraţenou částku daně. 

Sazba daně je ve výši 35 % u kapitálových výnosů (např. z dividend a úroků z úvěrů),  8 %  

z ţivotního pojištění, 15 % z důchodů.  

 

Kolkovné  

 

Kolkovným z emise je zatíţeno vydávání akcií tuzemských akciových společností 

nebo druţstev, emise dluhopisů a CP peněţního trhu. Sazba daně je ve výši 1 % splacené 

částky u akcií, 1,2 ‰ za kaţdý rok doby splatnosti u dluhopisů, 0,6 ‰ u pokladničních 

poukázek a u tuzemských CP peněţního trhu. Dále se vybírá kolkovné při prodeji CP,  

u kterého je sazba daně 1,5 ‰ u listin vydaných tuzemcem a 3 ‰ u listin vydaných 

cizozemcem. Posledním druhem je kolkovné z pojistných prémií, které se daní ve výši 2,5 % 

z ţivotního pojištění, 5 % u ostatních druhů vypláceného pojistného plnění. Kolkovné je 

upraveno zákonem o kolkovném platným i v Lichtenštejnsku. 
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2.2.2 Daň z přidané hodnoty 

 

Daň z přidané hodnoty je vybírána pouze na federální úrovni. Pro zboţí a sluţby, které 

přecházejí přes hranici, platí princip určení, tzn. ţe daň má být určena dle sazby daně platné  

v zemi spotřeby. Poplatníkem je osoba uskutečňující podnikatelskou nebo odbornou činnost, 

kdy výše zdanitelného obratu dosáhne částky 75 000 CHF ročně. Osobou povinnou k dani je  

i příjemce zahraničních sluţeb, pokud jejich celková cena přesáhne 10.000 CHF za rok. 

Předmětem daně je dodávka zboţí a sluţeb za úplatu s místem plnění v tuzemsku, vlastní 

spotřeba a pořízení sluţeb za úplatu ze zahraničí, dovoz zboţí. Sazba daně je: 

 

 základní 7,6 %, 

 sníţená 2,4 % (náleţí sem plnění k uspokojení základních potřeb, např. potraviny  

a nápoje s výjimkou alkohol. nápojů, léky, noviny, časopisy, sluţby rozhlasového  

a televizního zařízení), 

 zvláštní 3,6 % pro turistické a ubytovací sluţby. 

 

DPH je ve Švýcarsku zavedená od 1. 1. 1995, kdy nahradila daň z obratu. 

 

2.2.3 Selektivní daně ze spotřeby 

 

• daň z tabáku, 

• daň z piva, 

• daň z lihovin, 

• daň z minerálních olejů, 

• daň z automobilů. 

 

Od 1. 7. 1999 se u alkoholu vyrovnaly daňové rozdíly mezi domácí a zahraniční 

produkcí - platí jednotná daň 29 CHF na 1 litr stoprocentního alkoholu. 

 

Clo 

 

Clo dle článku 133 ústavy clo vybírá výlučně spolek a jedná se o dovozní a vývozní 

cla.  
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Daň z nenastoupení vojenské služby 

 

Všichni švýcarští občané muţského pohlaví mají branou povinnost (vyjma invalidů). 

Mohou ji vykonávat jako vojáci v armádě nebo formou náhradní vojenské sluţby. Pokud 

zcela nebo z části nedostojí branné povinnosti, musí kaţdoročně platit daň z nenastoupení 

vojenské sluţby. Sazba činí 3 % ze zdanitelného příjmu a platí se do 30. roku věku. Výše 

daně je sice určena spolkem, ale příslušný k jejímu výběru jsou jednotlivé kantony. 

 

2.3 Daně kantonů a obcí 

 

Kaţdý z 26 kantonů vydává své daňové zákony. Kantony mají právo uvalovat veškeré 

daně, které výlučně nevydává spolek. Obce mohou ukládat jen takové daně, ke kterým mají 

zmocnění příslušného kantonu (tzv. delegovaná daňová suverenita). Obce často pouze 

vybírají přiráţky ke kantonálním daním nebo dostávají určitou část z vybraných daní od 

kantonu. Obecní daně bývají v některých kantonech zakotveny v kantonálních zákonech, 

jinde vydávají obce vlastní daňová nařízení. 

 

        Tab. 2.3: Přehled daní 

Majetkové a příjmové daně Spotřební a jiné daně 

Daně z příjmů a majetku Daň ze psů 

Daň z hlavy nebo z domácnosti Daň z motorového vozidla 

Daň ze zisku a z kapitálu PO Daň ze zábavních podniků 

Daň dědická a darovací Kantonální kolkovné 

Daň z výher Daň z vodních elektráren 

Daň z převodu pozemků Ostatní 

Domovní daň   

Církevní daň   

 

Daň z příjmů 

 

Harmonizace přímých daní kantonů a obcí je prováděna spolkovým zákonem 

(účinnost k 1. 1. 1993). Ve všech kantonech je zaveden systém progresivního zdanění – od  

5 % do 25 % (výjimka kanton Obwalden, kde platí rovná daň). Pro cizince, jeţ nemají na 
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území Švýcarska trvalý pobyt, platí jednotná právní úprava – příjem je zdaněn přímo u zdroje 

ve zvláštním daňovém řízení. Systém rodinného zdanění (příjmy manţelů, popř. i dětí se 

zdaňují dohromady). 

 

Daň z hlavy, resp. z domácností je určena fixní částkou (poměrně nízkou – 24 CHF), 

hradí ji zletilé a ekonomicky činné osoby, je vybírána spolu s daní z příjmů. 

 

Církevní daň platí fyzické osoby – členové jedné ze tří největších církví ve Švýcarsku 

(protestanti, starokatolíci a římští katolíci) - i právnické osoby sídlící na území daného 

kantonu. 

 

Příklad zdanění svobodné, bezdětné osoby: 

 

hrubý příjem                                     50.000 CHF 

příspěvek na soc. zab.                    -   9.900 CHF 

zdanitelný příjem                              40.100 CHF 

kantonální daň z příjmů                  -   1.506 CHF 

obecní daň z příjmů                        -   1.792 CHF 

církevní daň                                    -      166 CHF 

daň z hlavy                                      -       24 CHF 

čistý příjem                                       36.612 CHF 

 

Majetkové daně se platí ročně dohromady s daní z příjmů FO na jednom daňovém 

přiznání. Zdaňuje se celý majetek (např. automobil, CP, pohledávky u banky, důchodové 

pojištění apod.) Majetek je do určité výše osvobozený a nad určitou výši platí progresivní 

sazba daně. Sazba nepřevyšuje 1 %. 

 

U daně ze zisku a daň z kapitálu se sazba daně ze zisku se pohybuje dle kantonu od  

8 do 17 % a z kapitálu od 0,08 do 0,25 %. Pro PO je důleţité zvolit si své sídlo v daňově 

výhodné obci a kantonu. 

 

Daň dědickou ukládají všechny kantony s výjimkou kantonu Schwyz. Sazba se řídí dle 

stupně příbuzenství mezi zůstavitelem a dědicem a má progresivní charakter. 
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Předmětem daně z výher jsou výhry v loteriích, sázky na fotbalová utkání, koňské 

dostihy apod. Vybírají ji všechny kantony. Výhry v kasinech jsou osvobozené od daně. 

 

Daň z převodu pozemků odpovídá české dani z převodu nemovitostí. Daňová sazba je 

většinou progresivní. Vybírají ji všechny kantony od FO. PO platí tuto daň jen v některých 

kantonech. 

 

Daň z nemovitostí je uzákoněná cca v polovině kantonů, předmětem je trţní hodnota 

nemovitosti, daň. sazba činí od 0,3 do 3 ‰ z rozhodné ceny. Obce se zpravidla podílejí na 

jejím výtěţku. 

 

Ţivnostenskou daň vybírá pouze kanton Ţeneva. Ţivnostenské dani podléhají  

FO a PO, které vykonávají samostatnou činnost nebo vedou vlastní průmyslové a jiné 

podniky. Osvobozeny jsou podniky zaměřené na zemědělskou činnost. Daň se vypočítává 

pomocí několika koeficientů, které závisí na ročním obratu, počtu zaměstnanců a dalších 

ukazatelích. 

 

2.4 Daňová konkurence mezi kantony 

 

Jednotlivé kantony mají poměrně značnou daňovou suverenitu. Zesilující konkurence 

zejména panuje mezi kantony Obwalden, Nidwalden, Zug, Schwyz. Sílí poţadavky na přijetí 

pravidel proti nezdravé daňové konkurenci mezi jednotlivými kantony. Nejvýhodnější jsou 

kantony v centrálním Švýcarsku. Cizinci nejvíce vyuţívají statutu rezidentury ve Švýcarsku  

v oblasti Ţenevského jezera a dále v kantonech Graubünden a Ticino. Daň je stanovena na 

základě 5násobku roční renty nemovitostí, ve které ţijí. Daňová konkurence má i vliv 

politický (regionální politici se více orientují na své voliče s cílem odvrátit v případě jejich 

nespokojenosti stěhování do daňově výhodnější oblasti). 

 

2.5 Srovnání efektivity daňového systému ČR a Švýcarska 

 

Obě země jsou malé (musí umět přilákat investory). Švýcarsko je případ sui generis  

(k daňové konkurenci dochází i uvnitř státu mezi jednotlivými obcemi a kantony). Švýcarsko 

není členským státem EU (nevztahují se na něj harmonizační předpisy). Den daňové svobody 

připadl v ČR na 13. 6. 2009 a ve Švýcarsku na 2. 5. 2009. Z hlediska výhodnosti daňového 
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systému zaujímá ČR 118. místo ze zkoumaných 181 daňových systémů světa, kdeţto 

Švýcarsko zaujímá 19. místo. V ČR platí povinnost 33 daňových plateb, ve Švýcarsku jde  

o 80 daňových plateb 

 

      Tab. 2.5: Srovnání efektivity daňových systémů 

Stát 
Celkové 

pořadí 
Počet sazeb 

Admin. 

náročnost 

Celkové 

zatížení 

ČR 118 33 174 121 

Švýcarsko 19 80 9 115 

 

2.6 Mezinárodní zdanění 

 

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) 

a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, ţe si dva státy dělají nárok na 

zdanění jednoho příjmu (např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu  

v druhém státu), pouţije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, 

která je mezi těmito státy uzavřena.  

 

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který 

má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdrţuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném 

roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na 

příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.  

 

Mezi Českou republikou a Švýcarskem platí od 23. 10. 1996 (281/1996 Sb.) bilaterální 

dohoda o zamezení dvojího zdanění.  Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se 

pouţije metoda zápočtu.  Při metodě "zápočtu" je nutné příjem přiznat na daňovém přiznání 

vţdy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční 

zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na 

české koruny). U metody zápočtu pouţívané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část  

v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte 

tak, ţe daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehoţ 

čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesníţený  

o nezdanitelné částky a odečitatelné poloţky. 
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2.7 Daňové úlevy 

 

Na federální a kantonální úrovni podle činnosti společnosti existuje několik 

druhů daňových úlev, které mohou značně zmenšit uţitečnou daň. Na federální úrovni se od 

daní oprošťuje zisk holdingových společností, pocházející z dividend a příjmů z přírůstku 

kapitálu. 

 

Na kantonální úrovni existují dva reţimy daňových úlev: 

 

 Holdingová společnost – hlavní předmětem podnikání společnosti je především 

dlouhodobé drţení akcií jiných společnosti a minimálně 2/3 příjmů společnosti je 

nutno mít z činnosti holdingu (dividendy a kapitálové zisky). Celý příjem takové 

společnosti je osvobozený od daní na kantonální úrovni.  Vzhledem k daňovým 

úlevám na federální úrovni, pokud společnost dostává 100 % výnos z holdingových 

činností, celková efektivní sazba daní činí 0 %.  

 

 Auxiliary company – společnosti, které nevedou činnost na území Švýcarska a mají 

pouze administrativní přítomnost. Na kantonální úrovni se zdaňuje pouze část příjmů 

společnosti podle charakteru činnosti společnosti. Například, na kantonální úrovni se 

zdaňuje pouze 20% z příjmů získaných společnosti z obchodování nebo poskytování 

sluţeb. A proto, celkovou efektivní sazbu kantonální a federální daně lze sníţit aţ na 

9,5%. 
1
 

 

Existuje rovněţ daň u zdroje 35 % (withholding tax) při vyplácení dividend osobám 

bez trvalého bydliště v daném státě Švýcarska. Nicméně v případech, kdy příjem plyne 

zástupcům – rezidentům zemí, se kterými má Švýcarsko podepsanou dohodu o zamezení 

dvojího zdanění, daně mohou být sníţeny na 20 %, a u rezidentů zemí EU – aţ do 0 %. 

 

Existují 2 druhy kaţdoroční evidence:  

 

 výroční zpráva (annual return), která se podává do obchodního rejstříku, 

 daňová zpráva (tax return) s auditem, která se podává  na daňových úřadech. 

                                                           
1
 DĚRGEL, M., MINAŘÍKOVÁ, V. Daňové systémy v zahraničí. 4. vyd. Brno: Vysoké učení technické  

    v Brně, Fakulta podnikatelská v nakladatelství Zdeněk Novotný, 2008. str. 23 
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2.8 Vztah občana a úřadů 

 

Ve Švýcarsku je daňový poplatník označován jako klient. Uţ z pojmu klient lze poznat 

jinou kvalitu vztahu. U nás se do zákona o správě daní dostal termín daňový subjekt, který  

i německým a rakouským poradcům nebo správcům daně zní nelibě aţ hanlivě. O jiné kvalitě 

vztahu k poplatníkům svědčí i míra sankcí. Ty se vyměřují jen ve výši úroků z prodlení. 

Zdůraznit je třeba i skutečnost, ţe daňové nedoplatky jsou nesrovnatelně niţší neţ u nás. To je 

jistě dáno podstatně lepší daňovou morálkou, ale i podstatně lepší ekonomickou situací a s ní 

související celkovou platební morálkou. Podstatné je, ţe daňový úředník chápe svou práci 

jako sluţbu občanovi a obci, poplatníka vnímá skutečně jako klienta, občan vidí zase 

povinnost platit daně jako svou občanskou povinnost. Nesporně i tady vznikají a existují 

spory a střety, jen je jich, díky oboustranně historicky jinému přístupu, podstatně méně. 

 

2.9 Daňové výhody Švýcarska 

 

Pojem daňové plánování znamená proces umoţňující daňovým poplatníkům sníţit 

legální cestou daňovou povinnost. Mnohdy je s tímto pojmem neoprávněně spojována 

nelegální činnost, coţ vypovídá o tom, ţe široká veřejnost má často zkreslenou představu, jak 

dosáhnout sníţení daně. Ve světě existuje zhruba 60 daňových rájů, které se díky nízkým 

daním a nebyrokratickému přístupu k podnikatelům staly světovými finančními centry, 

nazývanými offshore centra. Mnozí vlivní ekonomové jako např. Milton Friedman jsou 

zastánci těchto daňových oáz, neboť zde dochází k soutěţi mezi ekonomickými systémy.  

Z pohledu ekonoma představují jednotlivá offshore centra ekonomické systémy, jejichţ cílem 

je být konkurenceschopný.  

 

Mnoho podnikatelů si moţná klade otázku, při jakém zisku je nutné se začít zabývat 

daňovou optimalizací. Daňová optimalizace neboli sníţení daní je zajímavé pro firmy se 

ziskem 1 milion Kč před zdaněním. To znamená, ţe přesun firmy do offshore jurisdikcí není 

určeno pouze pro velké firmy. Malé a středně velké firmy mohou tímto způsobem nejenom 

ušetřit peníze, ale získat i na prestiţi. Při zaloţení firmy ve Švýcarsku je moţné prodávat své 

výrobky pod hlavičkou švýcarské společnosti. Švýcarský výrobek představuje pro kaţdého ve 

světě přesnost, kvalitu a vysoký standart.  
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Důvody vedoucí podnikatele k zaloţení společnosti v nízko daňových jurisdikcích:  

 

 vyuţití nebyrokratických ekonomických systémů s menší regulační hustotou, 

 zajištění anonymity vlastnictví a ochrany majetku, 

 vyuţití jiného právního systému. 

 

V porovnání s nejznámějšími offshore centry jako např. Kypr, Malta, Seychely, 

Britské Panenské Ostrovy patří Švýcarsko jako země s dlouhodobě nízkými daněmi pro 

českého podnikatele mezi méně známé. 55 % firem, které se rozhodnou mít své sídlo  

v Evropě, volí právě Švýcarsko. Druhou nejčastější zemí je s velkým odstupem Velká 

Británie (16 %) a Belgie (16 %). Firmy se rozhodují pro Švýcarsko hned z několika důvodů:  

 

 politická stabilita,  

 právní a ekonomická vyspělost,  

 dlouhodobě nízké daňové zatíţení,  

 velká výkonnost švýcarského hospodářství (po Norsku a Lucembursku třetí nejvyšší  

v Evropě),  

 velmi nízké úroky,  

 nebyrokratický přístup k podnikatelům,  

 velmi úzké propojení se zahraničím,  

 velká kupní síla (po Lichtenštejnsku druhá největší v Evropě),  

 bankovní tajemství.  

 

Pro české podnikatele má Švýcarsko další výhodu v tom, ţe se nachází v blízkosti 

České Republiky v porovnání s jinými offshore centry.  

 

Švýcarský zákon rozlišuje mezi daňovým únikem a daňovým podvodem. Pokud 

nejsou některá drţení uváděna orgánům vykonávajícím správu daní, fyzická nebo právnická 

osoba se dopustí daňového úniku. Daňový únik není povaţován za trestný čin, ale jen za 

přestupek. Předpokládá se, ze chybějící prohlášení jednoho z aktiv není dostatečný důkaz pro 

zločinný záměr. Nicméně, daňový podvod je povaţován za trestný čin podle Swiss Law a je 

ţalovatelný dle Swiss Penal Code (švýcarský trestní zákon). Padělání daňové deklarace, stejně 
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jako výkazu o trţní hodnotě nemovitostí nebo falšování bankovních výpisů, je takový trestný 

čin daňového podvodu.  

 

Zajištění daně 

 

Podle ustanovení § 38e odst. 4 ZDP se zajištění daně neprovádí: 

 

 při úhradách za zboţí nebo sluţby prováděné v maloobchodě, kde prodejcem je 

poplatník uvedený v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 (za „maloobchod" se obvykle 

povaţuje prodej zboţí konečnému spotřebiteli),  

 při úhradách nájemného placeného fyzickými osobami za bytové prostory uţívané 

k bydlení  a činnostem s ním spojeným.  

 

Základem zajištění daně je zdanitelný příjem poplatníka. Podle ustanovení § 38e odst. 

1 aţ 3 ZDP platí od 1. 1. 2009 následující sazby zajištění daně:  

 

 1 % z příjmů z prodeje investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, z příjmů z úhrad pohledávky nabyté 

postoupením,  

 15 % ze základu daně veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 

připadající na společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře 

komanditní společnosti, který je poplatníkem podle § 2 odst. 3 ZDP,  

 20 % ze základu daně veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 

připadající na společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře 

komanditní společností, který je poplatníkem podle § 17 odst. 4 ZDP,  

 10 % z ostatních příjmů. 
2
 

 

Podle ustanovení § 38e odst. 8 ZDP můţe správce daně, který je místně příslušný pro 

poplatníka - daňového nerezidenta, v odůvodněných případech rozhodnout o sníţení 

stanovené sazby zajištění daně nebo o neprovádění zajištění daně, přičemţ tato rozhodnutí, 

týkající se vţdy určeného zdaňovacího období, jsou závazná i pro příslušného plátce daně.  

 

                                                           
2
 VYBÍHAL, V., NERUDOVÁ, D. International taxation : textbook for the students of the study programs in  

   English. 1. vyd. Brno: Mendel Agricultural and Forestry University in Brno, 2008. str. 67 - 69 
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Je třeba, aby si český plátce příjmu při sjednávání kontraktu s daňovým nerezidentem 

jiţ dopředu zjistil, na který účet a v jaké výši bude zajištění daně provádět. Důleţité je rovněţ 

správné určení daňové příslušnosti daňového nerezidenta k příslušnému státu, tj. tzv. daňový 

domicil. K určení daňového domicilu u občanů států, s nimiţ má Česká republika uzavřenu 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se přistupuje vţdy v souladu s příslušnou smlouvou, 

jejíţ ustanovení mají přednost před tuzemskou právní úpravou. Tuzemská právní úprava 

(příslušná ustanovení § 2 a § 17 ZDP) se naopak pouţije při určení daňového domicilu  

u nerezidentů ze států, se kterými ČR nemá smlouvu o zamezení dvojího zdanění uzavřenu.  

 

Při určení daňového domicilu u fyzických osob je zpravidla rozhodující, ve kterém 

státě mají bydliště, nebo se vychází ze skutečnosti, ţe se daná osoba v příslušném 

kalendářním roce zdrţuje na území určitého státu po určitou dobu. Ve vztahu k osobám ze 

států, se kterými má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se postupuje podle 

konkrétního znění příslušného článku této smlouvy, který stanoví způsob počítání dnů pobytu 

nebo stanoví uplatnění metody tzv. fyzické přítomnosti. U právnických osob se daňový 

domicil určuje podle jejich sídla. Jestliţe má ale právnická osoba sídlo ve dvou a více státech, 

rozhoduje místo jejího skutečného vedení.  

 

Z ustanovení § 38e odst. 1 aţ 3 ZDP vyplývá, ţe částku zajištění daně je plátce daně 

povinen srazit při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka - daňového 

nerezidenta, nejpozději v den, kdy účtuje o příslušném závazku v souladu s platnými účetními 

předpisy. Zajištění daně provádí plátce příjmu tak, ţe sníţí peněţní nebo nepeněţní úhradu 

daňovému nerezidentovi o stanovenou částku zajištění daně a tuto částku odvede svému 

místně příslušnému správci daně. Zaplatí tak za poplatníka - daňového nerezidenta část jeho 

daňové povinnosti v České republice.
3
 

  

Plátce příjmu odvádí částku zajištění daně na určený účet u svého správce daně, který 

ji bez zbytečného odkladu převede na osobní daňový účet poplatníka - daňového nerezidenta, 

vedený u jeho místně příslušného správce daně. Částku zajištění daně je plátce daně podle 

ustanovení § 38e odst. 6 ZDP povinen odvést správci daně nejpozději do konce měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištění daně srazit.  

 

                                                           
3 FITŘÍKOVÁ, D. Uplatňování DPH v EU a třetích zemích. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 142 s.   

    str. 23 - 27 
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Současně s platbou zajištění daně je plátce daně povinen podat svému správci daně 

hlášení o provedeném zajištění daně na tiskopise vydaném MF ČR nebo na počítačových 

sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totoţné s tiskopisem vydaným 

ministerstvem financí.  

 

Účetní postup plátce daně při zajištění daně vyplývá z účetních předpisů. 

Rozhodujícím okamţikem pro zaúčtování částky zajištění daně nemusí být vţdy okamţik 

provedení úhrady nerezidentovi, jelikoţ k zajištění daně, jak bylo výše uvedeno, dochází jiţ 

při zaúčtování závazku. Zajištění daně se účtuje na příslušném účtu účtové skupiny 34 - 

Zúčtování daní a dotací (v bodu 3.4.4. Českého účetního standardu č. 017 - Zúčtovací vztahy 

je účetní případ zajištění daně formulován jako „daň z příjmů, jejíţ odvod finančnímu orgánu 

zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň sraţenou poplatníkům daně").  
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3 Praktická aplikace daní při obchodování s Českou republikou 

 

3.1 Dovoz švýcarského zboží do České republiky 

 

Místem plnění při dovozu zboţí je území členského státu, na jehoţ území se zboţí 

nachází v době, kdy vstupuje na území Evropského společenství. Vzhledem k tomu, ţe 

švýcarské zboţí je do České republiky dopraveno přes území jiných členských států, nemohlo 

by se podle této definice, uvedené v § 12, odst. 1 zákona o DPH téměř nikdy místo plnění při 

dovozu zboţí nacházet na území České republiky. 

 

Nicméně v odst. 2 téhoţ paragrafu je dále stanoveno, ţe pokud má zboţí při vstupu na 

území Evropského společenství postavení dočasně uskladněného zboţí nebo je umístěno do 

svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, nebo je propuštěno do celního 

reţimu uskladnění v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému, 

dočasné pouţití s úplným osvobozením od cla nebo tranzit, je místem plnění při dovozu zboţí 

území členského státu, ve kterém je ukončen příslušný reţim. 

 

Jestliţe je tedy švýcarské zboţí při vstupu do ES propuštěno do celního reţimu transit 

 a v tomto reţimu je přepraveno do ČR a teprve zde je propuštěno do celního reţimu např. 

volný oběh, dochází k přesunutí místa plnění do ČR a tento dovoz zboţí je předmětem české 

DPH. 

 

Osoba povinná odvést daň 

 

Při dovozu zboţí je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba, které je při dovozu 

toto zboţí popuštěno do celního reţimu, u kterého vznikla daňová povinnost. Mezi tyto 

reţimy patří i celní reţim volný oběh. Jestliţe tedy dané švýcarské zboţí je propuštěno v ČR 

do celního reţimu volný oběh, vzniká osobě, které dané zboţí bylo do tohoto reţimu 

propuštěno, povinnost přiznat a zaplatit daň. 

 

Pro účely uplatnění zákona o DPH se za tuto osobu povaţuje osoba oprávněná učinit 

celní prohlášení podle článku 64 odst. 1 celního kodexu. Toto ustanovení je platné  

i v případech, kdy se tato osoba nechá zastupovat ve smyslu článku 5 celního kodexu. 
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Okamžik vzniku daňové povinnosti 

 

Okamţik vzniku daňové povinnosti, resp. způsob úhrady vzniklé daňové povinnosti se 

v případě dovozu zboţí liší v závislosti na tom, zda osobou povinnou odvést daň je plátce či 

neplátce daně, zda došlo k propuštění zboţí do daného celního reţimu na základě písemného 

celního prohlášení (JSD) či nikoliv, a do jakého reţimu je zboţí propouštěno. Jelikoţ většina 

osob zabývajících se dovozem zboţí je registrována k DPH a při proclívání zboţí jsou 

vyuţívány JSD, řeší tento modelový případ situaci, kdy dovozce je plátcem a propuštění zboţí 

do jednoho z předmětných celních reţimů navrhuje na základě JSD. Jestliţe je dováţené 

zboţí propuštěno plátci do celního reţimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk 

v systému navrácení a rozhodnutí o propuštění zboţí je učiněno na JSD, daňová povinnost 

vzniká dnem propuštění do příslušného celního reţimu a daň je plátce povinen sám uvést do 

daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboţí propuštěno do celního reţimu volný oběh 

nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení. Tento postup se uplatní na dovozy 

zboţí realizované počínaje 1. lednem 2005. 

 

V případech, kdy bylo zboţí do celního reţimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací 

styk v systému navracení propuštěno na základě zjednodušeného celního prohlášení přijatého 

před 31. 12. 2004 včetně a dodatečné celní prohlášení bylo přijato po 1. 1. 2005, postupuje 

celní úřad podle předpisů platných v den přijetí prvního zjednodušeného celního prohlášení, 

tj. dovozní DPH vyměří sám příslušný celní úřad. Celní úřad je správcem DPH  

i u dodatečných JSD podaných plátcem po 1. 1. 2005, jeţ se vztahují k dovozům 

realizovaným před tímto datem, a je tedy povinen v těchto případech v kolonce 47 JSD uvést 

údaje o základu, sazbě a výši DPH.
4
 

 

Zákon o DPH bohuţel neřeší situaci, kdy u nových dovozů následně po vyměření daně 

dojde k opravě základu daně. V § 44 zákona o DPH je řešena pouze situace, kdy plátce po 

vyměření daně zjistí, ţe uplatnil nárok na odpočet daně v nesprávné výši, a v § 49 zákona  

o DPH situace, kdy plátce po vyměření daně zjistí, ţe si uplatnil nárok na odpočet daně při 

chybném uplatnění daně, ale v obou případech se jedná o daň, kterou vyměřil místně 

                                                           
4
 BENDA, V., TOMÍČEK, M. DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží: praktické postupy     

   uplatňování daně s využitím příkladů. 3. vyd. Praha: Polygon, 2009. 346 s. str. 78 - 81 
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příslušný celní úřad, tj. případy, kdy není DPH při dovozu přiznána vyměřena za pomoci 

daňového přiznání, nýbrţ přímo celním úřadem. 

 

Pokud bude celním úřadem propuštěno zboţí plátci DPH po 1. 1. 2005 do celního 

reţimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení a celní úřad zjistí, ţe 

plátce DPH uvedl ve svém daňovém přiznání jinou částku DPH neţ odpovídá platným 

předpisům (např. v rámci následné kontroly), není celní úřad oprávněn doměřit DPH, resp. ji 

vrátit, a je o této skutečnosti pouze povinen informovat příslušný finanční úřad, který je 

v těchto případech správcem DPH. 

 

Takto postupuje celní úřad i v případě oprav, změn a zrušení rozhodnutí v celním 

řízení učiněných na tiskopise JSD, resp. JSDd, kdy bylo zboţí plátci propuštěno po 1. 1. 2005 

do reţimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení. 

 

Výpočet daňové povinnosti 

 

Základem daně pro výpočet daňové povinnosti při dovozu švýcarského zboţí je  

součet následujících poloţek: 

 

 celní hodnota dováţeného zboţí, 

 vyměřené clo, 

 další poplatky splatné z důvodu dovozu zboţí, jestliţe nejsou součástí celní hodnoty, 

 vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího 

místa určení na území ES, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění 

známo, pokud jiţ nejsou zahrnuty do základu daně jako součást celní hodnoty nebo 

výše uvedených poplatků, 

 spotřební daň u vybraných výrobků, kterou nejsou při dovozu v reţimu podmíněného 

osvobozené od spotřební daně. 

 

Při výpočtu základu daně došlo ke značným změnám v porovnání se stavem před  

1. květnem 2004. Tyto změny výraznou měrou souvisí se změnami v celní oblasti. Především 

se jde o to, ţe do celní hodnoty jsou zahrnovány náklady na přepravu, pojištění a další 

související náklady vztahující se k úseku pouze po vnější celní hranice EU. Pro účely výpočtu 



20 
 

základu daně však musí být ještě zohledněny vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení 

v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území ES, pokud je toto místo při 

uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud jiţ nejsou zahrnuty do celní hodnoty. Částku 

daně plátce uvádí do daňového přiznání za příslušné zdaňovací období do řádku 260 (zboţí 

podléhající základní sazbě daně) nebo do řádku 265 (zboţí podléhající sníţené sazbě daně). 

 

Nárok na odpočet daně 

 

Do konce září roku 2005 nárok na odpočet daně vnikal nejdříve ve zdaňovacím 

období, ve kterém byla daň vyměřena. Při striktním výkladu zákona o DPH v tehdy platném 

znění nárok na odpočet vznikal za předpokladu měsíčního zdaňovacího období aţ měsíc 

následující po propuštění zboţí do daného celního reţimu. 

 

Vzhledem k tomu, ţe dané ustanovení bylo v rozporu s relevantními ustanoveními 

Šesté směrnice EU, přičemţ se jedná o formální chybu vzniklou během postupné novelizace 

zákona o DPH, Ministerstvo financí jiţ počátkem roku 2005 potvrdilo, ţe nárok na odpočet je 

moţno uplatnit jiţ v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy vznikla daňová povinnost, tj. 

v témţe zdaňovacím období a nikoliv aţ v následujícím. 

 

Novelou zákona o DPH, účinnou od 1. října 2005, je umoţněno nárok na odpočet daně 

uplatnit i ve zdaňovacím období, kdy došlo k přiznání daně, tj. okamţikem přiznání daně 

v daňovém přiznání dovozcem. Tím byl výše zmíněný rozpor v zákoně o DPH odstraněn  

a nárok na odpočet můţe být (při splnění obecných podmínek pro uplatnění nároku na 

odpočet) uplatněn ve stejném daňovém přiznání, ve kterém je vykázána vlastní daňová 

povinnost. Nárok na odpočet daně se prokazuje uvedením daného dovozu do evidence pro 

daňové účely ve smyslu § 100 zákona o DPH. I nadále musí mít plátce k dispozici JSD 

s vyznačeným datem propuštění zboţí do volného oběhu. 

 

Souhrnné hlášení 

 

Dovoz zboţí se nevykazuje ve čtvrtletním výkazu souhrnného hlášení. 
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Intrastat 

 

Dovoz zboţí ze Švýcarska se nevykazuje ve výkazech Intrastatu. Výjimku by tvořilo 

zboţí dováţené ze Švýcarska, které by bylo propuštěno do celního reţimu volného oběhu jiţ 

v některém z jiných členských států a v tomto reţimu bylo následně dopraveno do ČR. 

V takovém případě by se však z pohledu DPH jiţ nejednalo o dovoz zboţí.  Zboţí by 

propuštěním do celního reţimu volný oběh získalo status Společenství jiţ např. v Německu  

a příjemce daného zboţí by byl povinen tuto transakci vykázat eventuálně ve výkazu pro 

přijetí v ČR a jako pořízení zboţí z jiného členského státu. 

 

3.2 Dovoz zboží do režimu dočasného použití 

 

Celní reţim dočasné pouţití je vyuţíván v případech, kdy má být dováţené švýcarské 

zboţí po určité časové lhůtě vyvezeno zpět mimo území ES. 

 

Místo plnění 

 

Způsob stanovení místa plnění zůstává stejný jako při dovozu zboţí a jeho propuštění 

do volného oběhu, který realizuje plátce daně, tj. v případě, kdy by dané zboţí bylo na území 

ČR přepraveno v celním reţimu transit a teprve zde propuštěno do celního reţimu dočasné 

pouţití, přesouvá se místo plnění do ČR. 

 

Osoba povinná odvést daň 

 

Osobou povinnou uhradit daňovou povinnost je opět osoba, které je zboţí propuštěno 

do tohoto celního reţimu. 

 

Okamžik vzniku daňové povinnosti 

 

Bylo-li dováţené zboţí propuštěno plátci do celního reţimu dočasné pouţití 

s částečným osvobozením od dovozního cla, daňová povinnost vzniká dnem ukončení celního 

reţimu dočasného pouţití s částečným osvobozením od dovozního cla a plátce je povinen ji 

uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, v němţ byl reţim dočasného pouţití 
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s částečným osvobozením od cla ukončen, nejpozději dnem uplynutím lhůty 34 měsíců od 

okamţiku, kdy bylo zboţí do tohoto reţimu propuštěno. 

 

Bylo-li dováţené zboţí propuštěno do celního reţimu dočasné pouţití s částečným 

osvobozením od dovozního cla neplátci, daňová povinnost opět vzniká dnem ukončení 

celního reţimu dočasné pouţití s částečným osvobozením od dovozního cla, nejpozději 

uplynutím lhůty 34 měsíců. Daňová povinnost tedy vzniká jak pro plátce, tak neplátce ve 

stejném okamţiku, ale opět se liší způsob vyrovnání této daňové povinnosti. 

 

Výpočet daňové povinnosti 

 

V obou případech vzniká daňová povinnost ve výši, která by byla vyměřena při 

propuštění zboţí do volného oběhu. Tento způsob kalkulace se zcela liší od způsobu platného 

před 1. lednem 2005, kdy se finální výše daňové povinnosti odvíjela od počtu měsíců, po 

které se dané zboţí v celním reţimu dočasné pouţití nacházelo. 

 

V souladu s ustanoveními § 111 zákona o DPH se pro uplatnění DPH u zdanitelných 

plnění vzniklých před nabytím účinnosti tohoto zákona postupuje podle dosavadních právních 

předpisů. V souladu s výše uvedenými ustanoveními je pro postup celního úřadu při ukončení 

celního reţimu dočasného pouţití s částečným osvobozením od dovozního cla rozhodující 

skutečnost, kdy vznikne dle daňových předpisů daňová povinnost pro zboţí propuštěné do 

tohoto reţimu. 

 

V případě, kdy bylo zboţí propuštěno do reţimu dočasného pouţití s částečným 

osvobozením od dovozního cla do 30. dubna 2004 včetně, postupuje celní úřad při vyměření 

DPH způsobem daným ustanovením § 44 zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění platném ke dni propuštění zboţí do tohoto reţimu, tj. vyměří za kaţdý započatý 

kalendářní měsíc, během kterého bylo zboţí do reţimu dočasného pouţití propuštěno, DPH 

ve výši 3% z DPH, která by měla být vyměřena za uvedené zboţí, kdyby v okamţiku 

propuštění do dočasného pouţití bylo propuštěno do volného oběhu. Takto stanovená DPH 

nesmí být vyšší neţ ta, jeţ by byla vyměřena v případě propuštění zboţí do volného oběhu 

v okamţiku propuštění zboţí dočasného pouţití.
5
 

                                                           
5
 BENDA, V., TOMÍČEK, M. DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží: praktické postupy   

   uplatňování daně s využitím příkladů. 3. vyd. Praha: Polygon, 2009. 346 s. str. 90 - 93 
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3.3 Techniky zamezení dvojího zdanění 

 

Státy příjemce mají k dispozici následující metody zamezení dvojího zdanění, jeţ 

můţeme najít jak v národních normách, tak ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění: 

  

1) Metoda plného vynětí - tato metoda nebere příjmy rezidenta ze zahraničí vůbec 

v potaz a základem daně je pouze příjem v rezidentské zemi. 

 

2) Metoda vynětí s výhradou progrese - uvedená metoda se aplikuje pouze ve státech 

s progresivní daňovou sazbou. Praxe rozlišuje dvě varianty: 

 

a. top slice (horní dílec) - příjmy ze zahraničí jsou ze zdanění vyňaty, avšak pro 

účely stanovení daňové sazby jsou tyto příjmy chápány jako primární část 

základu daně, který je navýšen sekundárními příjmy z rezidentského státu, 

čímţ vyčíslíme výši příjmů určujících pro stanovení sazby, dle které bude 

vypočtena daň z příjmů pocházejících ze státu příjemce. 

 

b. averaging (zprůměrňování) - tento způsob je obvyklejší, pro poplatníka 

příznivější a také jedním z pouţívaných v České republice. Jeho princip 

spočívá ve stanovení průměrného daňového zatíţení, jeţ připadá na souhrn 

všech dosaţených příjmů a následném uplatnění takto zjištěného procenta na 

výpočet daně z domácích příjmů. 

 

Při pouţití metod vynětí není podstatné, zda byl vyjímaný příjem v zahraničí skutečně 

zdaněn. Pokud není mezi státy dohodnuto ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění, ţe metoda 

vynětí se pouţije pouze tehdy, pokud byl příjem v zahraničí opravdu zdaněn a vztah se řídí 

výhradně vnitrostátními předpisy, je moţné vyuţít v rámci mezinárodního daňového 

plánování prostoru poskytovaného státem a docílit dvojího nezdanění zahraničních příjmů, 

pokud obě země vyuţívají uvedenou metodu. 
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3) Metoda zahrnutí do daňových nákladů - v podstatě nejde o metodu zamezující 

dvojímu zdanění, ale o metodu zmírňující daňovou povinnost při neexistenci 

vnitrostátních předpisů a smluv o zamezení dvojího zdanění.  

 

4) Metoda zápočtu - metoda zápočtu obecně ukládá přiznat tuzemskému rezidentovi ke 

zdanění v rezidentské zemi veškeré příjmy zahrnující i příjmy (hrubé) ze zahraničí: 

 

a. Metoda plného zápočtu - podle metody plného zápočtu se výše celkové daně 

uloţené v tuzemsku ze všech příjmů sníţí o částku daní zaplacených 

v zahraničí bez přihlédnutí k výši daně, jaká byla v zahraničí uplatněna. Tato 

metoda se prakticky nepouţívá, neboť při ní dochází k transferu daňových 

příjmů ze státu příjemce do státu zdroje příjmů, čemuţ se kaţdý rezidentský 

stát brání. 

 

b. Metoda prostého zápočtu - daňová povinnost se sníţí o daň z příjmů 

zaplacenou v zahraničí, ale pouze do výše částky daně z příjmů vypočtenou dle 

našeho zákona o daních z příjmů připadající na příjmy ze zdrojů  

v zahraničí. Způsobů můţe být několik. Maximální výši zápočtu získáme 

vynásobením podílu příjmů ze zdrojů v zahraničí na základu daně před 

uplatněním odpočitatelných poloţek a nezdanitelných částí ZD a daňové 

povinnosti ze všech příjmů. Tuto maximální výši odečteme od daňové 

povinnosti ze všech příjmů a získáme daňovou povinnost v ČR.  
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Příklad 1 – Daň z příjmů fyzických osob 

 

Podnikatel podléhající dani z příjmu fyzických osob dosáhl za zdaňovací období 2009 

následujících příjmů: 

 

 Tab. 3.3: Přehled příjmů 

Příjmy na území ČR    700 000 Kč 

Příjmy ze Švýcarska    300 000 Kč 

Celkem 1 000 000 Kč 

Daň zaplacená v zahraničí (sazba daně 50 %)    150 000 Kč 

Jestliţe by měl rezident příjmy pouze z území ČR  

(700 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 
   105 000 Kč 

Jestliţe by měl rezident příjmy pouze z území ČR 

 (1 000 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 
   150 000 Kč 

 Poznámka: Sazba daně činí 15 %. 

 

Postup výpočtu: 

Základ daně z příjmů z tuzemska    700 000 Kč 

Základ daně z příjmů ze zahraničí    300 000 Kč 

Celkový základ daně 1 000 000 Kč 

Daň    150 000 Kč 

Podíl příjmů ze zahraničí na celkovém základu daně              30 % 

Maximální výše zápočtu daně      45 000 Kč 

Daňová povinnost v ČR    105 000 Kč 

 

Podíl příjmů ze zahraničí na celkových příjmech: (300 000 / 1 000 000) * 100 = 30 %  

Maximální výše zápočtu daně: 150 000 * 0,3 = 45 000 Kč  

Daňová povinnost v ČR: 150 000 - 45 000 = 105 000 Kč  

 

 

 

 

  

http://poradna.finance.cz/dane/
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3.4 Daň z přidané hodnoty 

 

Příklad 3 – Poskytnutí služby českým plátcem švýcarské společnosti registrované k DPH 

 

Plátce poskytl sluţbu daňového poradenství k českému zákonu o DPH švýcarské 

společnosti, která je v České republice registrována k DPH, protoţe zde před časem 

uspořádala vědeckou konferenci. Místo plnění poradenské sluţby je podle § 10 odst. 6 ve 

státě příjemce sluţby (ve Švýcarsku), ale vzhledem k tomu, ţe je příjemce registrován 

v České republice k DPH, je povinností plátce - poskytovatele sluţby zjistit, kde bude sluţba 

spotřebována. S pravděpodobností hraničící s jistotou bude uvedená sluţba spotřebována 

v České republice (týká se poradenství k  českému zákonu), a proto bude místo plnění nikoli 

ve Švýcarsku, ale v České republice. Plátce bude fakturovat s českou daní a příjemce sluţby 

(Švýcar) uplatní při splnění obecných podmínek nárok na odpočet daně ve svém daňovém 

přiznání. Není-li příjemce sluţby v České republice registrován k dani, postupuje plátce při 

stanovení místa plnění podle § 10 odst. 6 a místo spotřeby sluţby nezkoumá.  

 

Příklad 4 - Poskytnutí služby českým plátcem švýcarské společnosti neregistrované  

                       k DPH 

 

Plátce, stejně jako v předchozím příkladu, poskytl sluţbu daňového poradenství 

k českému zákonu o DPH švýcarské společnosti, která  v České republice není registrována 

k DPH. Místo plnění je podle § 10 odst. 6 ve Švýcarsku, plátce fakturuje bez české daně. 

Pokud je poskytovaná sluţba spotřebována v jiném státě, místo plnění se rovněţ posoudí 

podle § 10 odst. 6.  

 

Příklad 5 - Poskytnutí služby českým plátcem švýcarské společnosti registrované k DPH   

                    s místem plnění mimo tuzemsko 

 

Plátce poskytl poradenskou sluţbu švýcarské společnosti, která je v České republice 

registrována k DPH. Sluţba bude spotřebována mimo tuzemsko, její místo plnění se bude řídit 

ustanovením § 10 odst. 6 a bude proto ve Švýcarsku. Ustanovení § 10 odst. 14 se pouţije 

pouze v případě, ţe místo plnění poskytnuté sluţby je primárně stanoveno ve Švýcarsku 

(podle § 10 odst. 6 ZDPH). Pokud je místo plnění nehmotné sluţby určeno podle tohoto 
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ustanovení do jiného členského státu,  místo spotřeby poskytované sluţby se nezkoumá, ani 

kdyţ je  příjemce sluţby v České republice registrován k dani.  

 

Příklad 6 – Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě                     

                        švýcarské společnosti registrované v ČR k DPH 

 

Německý podnikatel (tj. osoba registrovaná k dani v jiném členském státě) poskytl 

poradenskou sluţbu švýcarské společnosti, která je v České republice registrována k DPH. 

Místo plnění poradenské sluţby je podle čl. 56 Směrnice ve státě příjemce sluţby (ve 

Švýcarsku), ale vzhledem k tomu, ţe je příjemce registrován v České republice k DPH, je 

jeho povinností posoudit stát spotřeby přijaté sluţby a bude-li sluţba spotřebována v České 

republice,  také přiznat a zaplatit daň podle § 15 odst. 4 ZDPH.  

 

Příklad 7 – Nákup zboží ze Švýcarska českým plátcem 

 

Český plátce nakupuje zboţí od švýcarského prodávajícího za následujících 

sjednaných podmínek:  

 

Dodací podmínka ………………………………..   DDU  

Vlastní hodnota dováţeného zboţí ………………  1 000  

Hodnota přepravy ..………………………………     100 

 

Při této dodací podmínce prodávající hradí přepravné (včetně vykládky) a nese veškerá 

rizika spojená s dodáním zboţí na sjednané místo. V hodnotě přepravy jsou v ní zahrnuty 

veškeré náklady na manipulaci se zboţím včetně nakládky a vykládky. Hodnota přepravy do 

místa vstupu na území Společenství (třetí zemní část přepravy) činí 20 a hodnota z místa 

vstupu na území Společenství do místa dodání (unijní část přepravy) činí 80. Prodávající 

zahrnuje náklady na přepravu do ceny zboţí a vystavuje fakturu znějící na částku 1100.  

 

Příklad 8 - DPH při „tuzemské” dodávce švýcarské společnosti 

 

Firma se sídlem v ČR provedla na základě objednávky výrobu a montáţ (subdodávka) 

pro zahraniční firmu, která není členem EU (Švýcarsko). Výroba a montáţ byla provedena na 

území ČR ve firmě se sídlem v ČR a předána švýcarské firmě. Švýcarská firma kompletní 

http://www.adar.cz/poradna/103--dan-z-pridane-hodnoty.html
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dodávku vyfakturuje české firmě, kde proběhla montáţ. Pokud byla výroba a montáţ 

provedena na území ČR, tak se nejedná o vývoz (neopustilo EU) takţe je nutno k ceně přidat 

DPH, jelikoţ jde o prodej v tuzemsku neplátci DPH. 

 

Příklad 9 - Fakturace zboží z tuzemska do Švýcarska 

 

Přepravu si objedná tuzemský plátce DPH u tuzemského dopravce - plátce DPH. Pro 

vyhodnocení správného daňového reţimu při poskytování přepravních sluţeb (přeprava 

zboţí) je z hlediska DPH klíčové správné vyhodnocení místa plnění. Při stanovení místa 

plnění při poskytování přepravních sluţeb, pokud se jedná o přepravu zboţí, je nutné 

rozlišovat mezi přepravou zboţí mezi členskými státy a přepravou zboţí ostatní, tj. takovou, 

která nepatří do kategorie přepravy zboţí mezi členskými státy.  
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Příklad 10 - Český plátce (kupující) nevyužívá pro provedení celního řízení zástupce 

 

Celní hodnotou je v daném případě celá fakturovaná částka, jelikoţ v případě kdy 

nejsou od ceny, která má být za zboţí zaplacena, odlišeny náklady na unijní část přepravy, do 

celní hodnoty se zahrnují. Celní hodnota tedy bude ve výši 1 100.  

 

Kalkulace základu DPH 

Základ pro výpočet cla (celní hodnota) .…………     1 100  

Clo ………………………………………………………  0  

Vedlejší výdaje ………………………………………….  0  

SPD ..……………………………………………………  0  

Základ DPH ………………………………………    1 100  

 

Příklad 11 – Český plátce (kupující) využívá pro provedení celního řízení zástupce 

 

Český plátce (kupující) vyuţívá pro provedení celního řízení zástupce, který vystavuje 

za své sluţby (vypsání JSD a provedení celního řízení) fakturu znějící na částku 10.  

 

Kalkulace celní hodnoty 

Fakturovaná částka ……………………………………… 1 000  

Třetizemní úsek přepravy ……………………………….       20  

Celní hodnota .…………………………………………    1 020  

 

Kalkulace základu DPH. 

Základ pro výpočet cla (celní hodnota) ………………. . 1 020  

Clo ………………………………………………………       0  

Vedlejší výdaje:  

- unijní úsek přepravy ..…………………………………      80  

- náklady na celní řízení .……………………………….       10  

SPD ..……………………………………………………        0  

Základ DPH ……………………………………………. 1 110 
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3.5 Další daňové kvóty 

 

Příklad 12 -  Převod podílu na obchodní společnosti 

 

V roce 2009 bude fyzické osobě, která je daňovým rezidentem Švýcarska, zaplacena 

částka 100 000 EUR za převod obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným se 

sídlem v ČR. Český plátce příjmu nebude v tomto případě provádět zajištění daně, protoţe 

podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se Švýcarskem (článek 13 odst. 4) se 

příjmy plynoucí švýcarskému daňovému rezidentu z převodu podílu na obchodní společnosti 

se sídlem na území České republiky nezdaňují v České republice.  

 

Příklad 13 – Finanční leasing 

 

Tuzemská osoba si pronajme automobil od Švýcara na dobu sluţební cesty ve 

Švýcarsku. Pokud po dobu nájmu nájemce navštíví svoji rodinu v tuzemsku, pak bude místo 

plnění celé sluţby v tuzemsku. U finančního leasingu, tedy pronájmu movité věci s následnou 

koupí předmětu leasingu, nás zákonodárce odkazuje na ustanovení týkající se zboţí. 

 

Příklad 14 – Finanční leasing 

 

Německá osoba registrovaná k dani uzavře smlouvu o finančním pronájmu  

s tuzemským plátcem na strojní zařízení. Toto strojní zařízení nakoupí tuzemský pronajímatel 

ve Švýcarsku, doveze do Německa, proclí a následně předá tento předmět leasingu  

v Německu nájemci. Místem plnění tedy bude Německo, kde vznikla daňová povinnost při 

dovozu zboţí. V tomto případě není dodrţena podmínka podle § 64 odst. 1 pro osvobození 

dodání zboţí do jiného členského státu plátcem, které je odesláno nebo přepraveno  

z tuzemska plátcem. Řešení nalezneme v ustanovení § 22 - Uskutečnění zdanitelného plnění  

a povinnost přiznat daň při dodání zboţí do jiného členského státu. Při dodání zboţí, které je 

osvobozené od daně, postupujeme podle § 22 odst. 3. Podmínkou je vţdy vystavení daňového 

dokladu, a pokud nebude vystaven do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci dodání zboţí, 

pak je povinnost přiznat toto dodání k 15. dni měsíce, který následuje po měsíci, v němţ  

k dodání došlo. 

 

 

javascript:viewlawpart('235_2004%20Sb.','20040501','§%2022','','')
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Příklad 15 - Dividendy  

 

Švýcarská holdingová společnost, vlastnící dceřinou společnost v ČR (je-li splněna 

podmínka podstatného podílu), zaplatí 5% sráţkovou daň při převodu dividend z ČR  

(u niţšího neţ podstatného podílu je daň 15 %). Ve Švýcarsku je moţné vyhnout se zdanění 

úplně - v případě podstatného podílu. V případě niţšího neţ podstatného podílu je společnost 

ve velké většině kantonů osvobozena od kantonální a municipální daně, ale podléhá federální 

dani. Pro výplatu dividend ze Švýcarska je vhodné kvůli vyhnutí se 35% sráţkové dani vyuţít 

společnosti v některé smluvní zemi.  

 

3.6 Obchodní a ekonomická spolupráce 

 

3.6.1 Smluvní základna 

 

Smluvní základnu tvoří 27 mezistátních dohod, z toho v oblasti hospodářských  

a obchodních vztahů jsou aktuální tyto smlouvy: 

 

1) Smlouva mezi ČSSR a Švýcarskem o ochraně údajů, o původu, označení původu  

a jiných zeměpisných označeních (Bern, 16. 11. 1973) 

2) Dohoda mezi ČSFR a Švýcarskem o podpoře a vzájemné ochraně investic (Bern,  

5. 10. 1990) 

3) Dohoda mezi vládou ČSFR a Švýcarskem o půjčce ve výši 40 milionů USD (Praha, 

18. 11. 1991) 

4) Smlouva mezi ČR a Švýcarskem o sociálním zabezpečení (Bern, 10. 6. 1996) 

5) Smlouva mezi ČR a Švýcarskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů  

a z majetku (23. 10. 1996) 

6) Smlouva mezi vládou ČR a Švýcarskou spolkovou radou o pravidelných leteckých 

linkách
6
 

 

 

                                                           
6
 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU, legislativní základy daňové  

   harmonizace v EU včetně základních judikátů. 3 vyd. Praha: Linde, 2009. 354 s. str. 289 - 301 
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3.6.2 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let 

 

Ze zveřejněných hospodářských výsledků roku 2009 vyplývá, ţe co do objemu 

vzájemného obchodu je Švýcarsko naším 17. nejvýznamnějším obchodním partnerem. Podíl 

obratu zahraničního obchodu Švýcarska na celkovém zahraničním obchodě České republiky 

činil 1,4 %. Dosaţená výše objemu česko-švýcarského obchodu byla v roce 2009 historicky 

nejvyšší od roku 1993. V česko-švýcarské obchodní relaci lze dobře hodnotit oboustranně 

vyspělou  komoditní strukturu, na straně českého vývozu tvoří více neţ 53 % zboţí s vyšším 

stupněm zpracování (strojírenské výrobky, osobní automobily Škoda). 

 

Tab. 3.6.2: Bilance vzájemné obchodní výměny 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

 Vývoz z  ČR        21 289       23 332        29 531       35 481       35 547 

Dovoz do ČR        26 637       27 963        28 096       27 261     26 240 

Obrat        48 126       51 295        57 627       62 742     61 787 

Bilance        - 5 548       - 4 631          1 436         8 220       9 307 

Zdroj: Český statistický úřad, tabulka v mil. Kč 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Vývoz       876,4         986,0      1 093,1      1 395,5     1 704,9 

Dovoz    1 031,9      1 152,4      1 276,4      1 449,9     1 822,5 

Obrat    1 908,3      2 138,4      2 369,5      2 845,4     3 527,4 

Bilance   -  155,5       - 166,4       - 183,3         - 54,4      -117,6 

Zdroj: Vrchní ředitelství cel Švýcarska, tabulka v mil. CHF 

 

Švýcarské investice v ČR 

 

V roce 2009  zrealizovala agentura CzechInvest 9 investičních projektů ze Švýcarska  

(z celkového počtu 182 projektů).  Z hlediska finančního objemu se Švýcarsko umístilo 

v tabulce zahraničních investorů za rok 2009 na devátém místě. V oblasti chemického  

a farmaceutického průmyslu zaujímá Švýcarsko dokonce čtvrtou příčku. 
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3.6.3 Komoditní struktura českého vývozu/dovozu 

 

Škála zboţí, které si Česká republika vyměňuje se Švýcarskem, je velice široká  

a zasahuje prakticky do všech výrobních odvětví. Často je stejný výrobek předmětem vývozu 

i dovozu - rozdíl je v kvalitě a provedení. Níţe uvedená tabulka předkládá k bliţší informaci 

strukturovaný přehled jednotlivých skupin realizovaného zboţí jak hodnotově tak  

i procentuálně mezi oběma zeměmi v roce 2009.  

 

Tab. 3.6.3: Komoditní struktura českého vývozu/dovozu 

Celní 

skupina 
Název skupiny 

Dovoz  do 

ČR 
Vývoz z ČR 

0 Potraviny a ţivá zvířata    390 463     231 354 

1 Nápoje a tabák      19 107       26 167 

2 Surové mat., nepoţivatelné s výjimkou paliv    295 802     261 487 

3 Nerostná paliva, mazadla a příbuzné materiály      36 682     195 765 

4 Přírodní a rostlinné oleje           715 - 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky 9 526 720   2 055 318 

6 Trţní výrobky tříděné  podle materiálu 4 978 555   4 429 998 

7 Stroje a přepravní zařízení 8 929 687 12 768 474 

8 Různé průmyslové výrobky 3 764 166   3 337 560 

9 Neroztříděné      20 988        25 715 

Celkem 27 962 886 23 331 838 

Zdroj: Český statistický úřad (v tis. Kč) 

 

Z přehledu vyplývá, ţe rozhodující komodity a poloţky v českém vývozu do 

Švýcarska v roce 2009 byly stroje a přepravní zařízení (54,73 %), tj. meziroční růst o 2,1 %,  

z toho osobní automobily (9,3 %), textilní a koţedělné stroje, stroje a zařízení k výrobě 

energie, digitální systémy na zpracování dat, zařízení na aut. zpracování dat, zařízení  

k telekomunikacím, kancelářské stroje, kovozpracující stroje, kuličková loţiska, elektrické 

stroje, trţní výrobky tříděné podle materiálu (18,89 %) tj. meziroční pokles o 0,3 %, z toho 

kovové výrobky, neţelezné kovy, výrobky ze ţeleza, různé konstrukce, pneumatiky, papír  

a lepenka, různé průmyslové výrobky (14,3 %) tj. meziroční pokles o 2,5 % , z toho odborné 

vědecké přístroje, oděvní výrobky a doplňky, nábytek, dětské hračky a dětské kočárky, 
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chemikálie (8,53 %) tj. meziroční růst o 1,1 %, z toho organické chemikálie a karbonové 

kyseliny a potraviny (1,16 %) tj. meziroční pokles o 0,2 %.  

 

Nejvýznamnější poloţky českého dovozu ze Švýcarska v roce 2009 představovaly 

chemikálie (34,11 %) tj. meziroční růst o 4,21 %, z toho zejména farmaceutické výrobky  

a léčiva, výrobky organické chemie barviva, pigmenty, silice, plasty a výrobky z nich, dále 

stroje a přepravní zařízení (31,93 %) tj. meziroční pokles o 1,92 %, zejména kovozpracující 

stroje, obráběcí a kovoobráběcí stroje, kancelářské stroje a zařízení ke zpracování dat, 

elektrické spínací přístroje, elektrické zařízení a přístroje, tiskařské stroje, trţní výrobky 

tříděné podle materiálu (17,73 %) tj. meziroční pokles o 0,8 %, z toho oděvní výrobky, papír, 

lepenka, textilní příze a tkaniny bavlněné, různé průmyslové výrobky (13,46 %) tj. meziroční 

růst o 0,61 %, z toho kovové výrobky, odborné vědecké a řídící přístroje, ortopedické 

přístroje a pomůcky, výrobky přesného (hodinářského) průmyslu, šperky a zlatnické 

výrobky.
7
 

  

3.6.4 Perspektivní položky českého exportu 

 

Z pohledu zahraničního obchodu, resp. potenciálního dodavatele do Švýcarska je 

nezbytné opětovně zdůraznit, ţe místní trh je jedním z nejnáročnějších v Evropě. Trh je téměř 

zcela obsazen a na trhu je prakticky většina komodit. Umístění na trhu je více neţ obtíţné, 

navíc vzhledem k daním je moţné očekávat ziskovou marţi ve výši kolem 5 %. Švýcarský 

partner automaticky očekává, ţe zboţí z ČR bude levnější. Cena je proto důleţitá. Neméně 

důleţitá je však i spolehlivost dodávek, zejména dodrţování harmonogramu a termínů 

dodávek.  

 

Řetězce, obchodní domy a další odběratelé se v rámci maximální racionalizace  

a sníţení distribučních nákladů snaţí přesunout náklady na skladování na výrobce. Do 

distribučních kanálů je často moţné se dostat jen tehdy, kdyţ určitá tradiční a spolehlivá firma 

z řetězce vypadne. Průnik na trh se neobejde bez osobního kontaktu. ZÚ Bern proto 

doporučuje jako jednu z moţností seznámení se se švýcarským trhem, resp. švýcarskými 

                                                           
7
 Schweizerische Eidgenossenschaft. Swiss Federal Tax Administration. 2010 [cit. 2010-04-11]. Dostupný  

    z WWW: http://www.estv.admin.ch/index.html?lang=en> 

 

http://www.estv.admin.ch/index.html?lang=en
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firmami, návštěvy veletrhů a výstav konaných ve Švýcarsku, ať jiţ formou pouhé návštěvy 

nebo dokonce aktivní účastí (vystavovatel).  

 

3.6.5 Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci 

 

V souvislosti s prudce se rozvíjejícími informačními technologiemi se mění struktura 

došlých poptávek švýcarských subjektů po českém zboţí, sluţbách a výrobní kooperaci. 

Obecně lze říci, ţe kdo umí důsledně vyuţívat elektronická media, nemusí být ve věci 

poptávek jiţ odkázán pouze na zastupitelský úřad. Zatímco ještě před několika lety 

oslovovaly ZÚ Bern i velké švýcarské firmy, rok 2009 opět potvrdil skutečnost, ţe v současné 

době díky novým databázím si většina velkých švýcarských podnikatelských subjektů jiţ  

v těchto databázích dovede příslušného partnera vyhledat. Je přitom nesporné, ţe v posledních 

letech se v oblasti informačních technologií stále více a více uplatňuje internet. 

 

Stále se však na ZÚ (a to se vzestupnou tendencí) obracejí malé a středně velké 

švýcarské firmy ať s jiţ ţádostmi informativního charakteru nebo s přímo s poţadavky na 

pomoc ve vyhledání vhodného českého partnera.  

 

Mezi poptávkami se v roce 2009 koncentroval zájem o kontakt na výrobce obráběcích 

strojů, fréz, svářecích strojů, dieselmotorů, dieselagregátů, polygrafických strojů, 

dřevozpracujících strojů, českého broušeného i uţitkového skla, papírenských výrobků, léků, 

plastů, textilního a oděvního průmyslu, zemědělských strojů, cementu, hliníku a dalších 

výrobků. Poptávky se nesoustřeďovaly jen určitého segmentu oborů, ale často se rozšiřovaly 

do dalších podoborů.  

 

Čtvrtletní počet poptávek ze švýcarské strany, které mají plnou hodnotu komoditní 

poptávky, pro kterou je třeba hledat partnera, se pohyboval ve výši 20 – 40 dotazů. Podstatně 

vyšší počet dotazů spočíval v průběhu roku 2009 v ţádosti o zjištění sídla a adresy určité 

firmy, informování o výši daně z přidané hodnoty, informování a celních dokumentech apod. 
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4 Daňová harmonizace ve vztahu k Evropské unii 

 

Evropská komise jiţ deset let intenzivně kritizuje švýcarský daňový systém, obviňuje 

Švýcarsko, ţe je daňovým rájem, který láká ke zdanění zahraniční subjekty a jejich mobilní 

výrobní faktory – práci a kapitál. Švýcarská federální vláda na tyto útoky reagovala 

přizpůsobením některých daňových zákonů, ale mnoho prostoru jí jiţ nezbývá, protoţe 

fiskální suverenitu ve Švýcarsku drţí jednotlivé kantony a kantony jsou pevně zajedno v tom, 

ţe jejich daňové záleţitosti jsou jen jejich věcí a nikdo jiný do nich nemá právo zasahovat. 

Faktem je, ţe některé kantony praktikují politiku štíhlé vlády a jejich daně z příjmu fyzických 

i právnických osob jsou nízké, zatímco jiné kantony zapadají do evropského modelu 

vysokých daní a vysokých veřejných výdajů. Zajímavá je právě ta šíře rozmanitosti typů 

vlády, jakou ve Švýcarsku lze nalézt. Přitom ve Švýcarsku neexistuje ţádné hnutí za 

harmonizaci těchto daní a současně je známou skutečností, ţe tato rozmanitost demokraticky 

zvolených forem vlády nezabránila Švýcarsku v tom, aby se stalo bohatou zemí.  

 

Všeobecná myšlenka je taková, ţe harmonizace daní na evropské úrovni činí 

konkurenci spravedlivější a transparentnější a ţe tedy harmonizace je ţádoucí stav oproti 

daňové konkurenci. Švýcarské bohatství závisí na odčerpávání úspor ze zahraničí a má jiţ 

mnoho let nemalý obchodní přebytek. Z toho nutně plyne, ţe přesně stejný je jeho deficit na 

finančním účtu platební bilance. Švýcarsko je tedy v čistém vyjádření významným vývozcem 

kapitálu do zbytku světa. To je přirozená situace vyspělé ekonomiky s dostatkem kapitálu, 

kde je výnos kapitálu relativně niţší v porovnání s jinými zeměmi. Švýcarsko rozhodně neţije 

z několika málo světových firem se špičkovými technologiemi a vysokou produktivitou. Ve 

skutečnosti se Švýcarsko, které je vysoce otevřené mezinárodnímu obchodu (s výjimkou 

zemědělských produktů), prostě specializuje na výrobu v závislosti na stále se měnících 

komparativních výhodách. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4.1 Daňová harmonizace v rámci EU 

 

4.1.1 Metody harmonizace v EU 

 

 V obecné rovině pro prosazení harmonizačních cílů je v rámci EU pouţíváno několik 

metod odstupňovaných účinností prosazovaných cílů, a to: 

 

 transpozice, kdy do národní právní normy je formálně přenesen obsah záměru EU, 

avšak bez praktické aplikace, tzn. bez praktického účinku; 

 implementace, kdy do národního předpisu je nejen formálně vloţen záměr EU dle 

příslušné směrnice EU, ale je i vnitrostátně aplikován, tj. prakticky uţíván  

a vymáhán; 

 komunitarizace vnitrostátního práva náhradou vnitrostátního právního předpisu  

předpisem z právního systému Evropského společenství.
8
 

   

V oblasti harmonizace finančně právních institutů bych za jednu z nejdůleţitějších 

označila harmonizaci daňových systémů, coţ znamená přizpůsobení národních daňových 

soustav a jednotlivých daní členských zemí EU na základě společných pravidel EU. 

 

Samotná realizace daňové harmonizace není jednoduchá záleţitost. Jednotlivé země 

dávno před tím, neţ vznikaly myšlenky o Evropské unii, vybudovaly vlastní národní daňové 

systémy zaloţené na národních tradicích, specifických přírodních podmínkách, náboţenství, 

filozofii, hospodářství a také politických zvyklostech. Kaţdý stát zastává vlastní představy  

o typu daní, předmětu zdanění, o sazbách daní a jejich prostřednictvím prosazuje a chrání své 

zájmy a chce uskutečnit své národní cíle. Unitární pojetí daní v rámci harmonizace daní v EU 

vychází z podřízení národních představ členských států společným cílům EU, zejména 

zajištění volného pohybu zboţí, sluţeb, kapitálu a pracovní síly. Vzhledem k tomu, ţe celá 

daňová oblast byla, je a bude vţdy citlivou otázkou nejen na úrovni států, ale pro kaţdého 

občana (daně dopadají i na osobní majetky a důchody), tudíţ daně nejsou jen finančně 

právním institutem, ale i  argumentem vnitřní politiky členských států, ustoupila EU od 

původní myšlenky 60. let harmonizovat všechny daně ve všech členských zemích Evropského 

společenství a harmonizační tendence v EU se zaměřují v současné době pouze na daně 

                                                           
8
 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2008.    

   260 s. str. 189 - 190 
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nepřímé s tím, ţe harmonizace přímých daní postupuje podstatně pomaleji, většinou 

v oblastech nepodstatných  a k hlavnímu harmonizačnímu procesu dojde aţ v budoucnu. 

 

4.1.2 Legislativa EU upravující harmonizaci daní 

 

Právně harmonizace daňového systému je zakotvena v rámci primárního práva ES 

v Římských dohodách z roku 1957, kde je zakázáno ukládat na dováţené výrobky vyšší daň, 

neţ jakou je zatíţeno domácí zboţí, poskytovat na vyváţené zboţí vyšší odpočet daně, neţ 

jaká byla z něj zaplacena, subvencovat úlevami na přímých daních domácí vývozce a je 

uloţeno připravit daňovou harmonizaci. Hlavními nástroji pro harmonizaci daní jsou akty 

sekundárního, odvozeného, práva EU a to nařízení a směrnice (direktivy) EU.  

 

Za základní směrnici upravující harmonizaci daní je povaţována Šestá směrnice Rady  

č. 77/388/EHS ze dne 17. května 1977, o sladění zákonů členských států týkajících se daní 

z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně.  Směrnice 

v zásadě upravuje obecný postup při uplatňování daně z přidané hodnoty. Tato směrnice byla 

přijata v návaznosti na první a druhou směrnici rady z roku 1967, které se týkaly také 

harmonizace daně z přidané hodnoty. Hlavním cílem této směrnice ve vazbě na základní 

integrační cíle Evropského společenství bylo přispět k odstranění omezení pohybu osob, 

zboţí, sluţeb a kapitálu v rámci společenství, tj., aby systém daně z přidané hodnoty nebyl 

diskriminační s ohledem na původ zboţí a sluţeb a aby společný trh umoţnil nenarušenou 

konkurenci a vedl k dosaţení reálného vnitřního trhu. 

 

Dále se zde řadí Osmá směrnice Rady č. 79/1072/EHS ze dne 6. prosince 1979,  

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, upravující 

vrácení DPH plátcům, kteří nepodnikají na území příslušného státu EU. Mezi další normy 

patří Třináctá směrnice Rady č. 86/560/ES ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních 

předpisů členských států týkajících se daní z obratu, která upravuje vracení daně plátcům, 

kteří nepodnikají na území EU.  

 

V neposlední řadě zde patří také Nařízení Rady č. 92/218/EHS ze dne 27. ledna 1992, 

o vzájemné spolupráci při správě daní v oblasti nepřímého zdanění (DPH), které bylo 

nahrazeno Nařízením Rady č. 1798/2003/ES ze dne 7. října 2003, o správní spolupráci 

v oblasti daně z přidané hodnoty. Tento předpis má zkoordinovat opatření, která mají zamezit 
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vyhýbání se daňovým povinnostem a boj proti daňovým únikům překračujícím hranice 

členských států. 
9
 

 

4.1.3 Proces harmonizace daní a jeho formy 

 

Harmonizace představuje provedení následujícího procesu: 

 

 určení daně pro harmonizaci, 

 harmonizace základu daně, 

 harmonizace sazby daně. 

 

Vlastní realizace procesu harmonizace se neustále vyvíjí, je stále předmětem 

odborných polemik a diskusí, ale také národního lobbingu, politických machinací, ve formě 

ţádostí o odklad, výjimky z účinnosti apod. Harmonizace můţe probíhat v několika formách: 

 

 přizpůsobení daňového systému členského státu EU tak, aby se dosáhlo 

společného cíle EU. Tento proces probíhá v ČR od 1.1.1993; 

 

 částečné přizpůsobení národní daňové soustavy členského státu EU cílovému 

systému EU s funkční existencí určité diferenciace, např. tam, kde úplné 

přizpůsobení by mohlo mít negativní důsledky v souvislosti s výrazně rozdílnou 

ţivotní úrovní zemí původní EU a úrovní nových členských států EU; 

 

 unifikace daní s charakteristickým všude stejným rozdělením daní, včetně stejných 

sazeb. Tento proces je v současnosti v EU neakceptovatelný a nereálný pro 

odmítavé stanovisko členských zemí EU; 

 

 standardizace daní představuje ve všech členských státech EU stejné rozdělení 

daní, ale v jednotlivých státech s různými sazbami. V současné době nejnadějnější 

trend vývoje v této oblasti v EU. 

 

                                                           
9
 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2008.  

   260 s. str. 57 
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4.1.4 Výhody a nevýhody harmonizace daní 

 

U harmonizace daní můţeme vysledovat jak výhody tak i nevýhody tohoto procesu.  

Výhody harmonizace daní se mohou jevit jako: 

 

 zjednodušení a sjednocení daní přispěje k zefektivnění správy daní, k účinnější 

kontrole; 

 sjednocení daní přináší vyšší transparentnost daní a spolu s účinnější kontrolou 

brání poplatníkům se vyhýbat daňové povinnosti; 

 sjednocení daní přináší zjednodušení administrativy, coţ by se mělo pozitivně 

projevit na straně státu v zlevnění výběru daní a na straně daňových poplatníků 

v úsporách nákladů na výkaznictví i času. 

 

Nevýhody harmonizace daní se ukazují a projevují zejména v následujících oblastech: 

 

 odpor při zavádění z důvodů velkých rozdílů ve zvyklostech administrativy  

a byrokracie jednotlivých států a rozdílu specifik původních národních daňových 

systémů; 

 zavedením v EU jednotné měny EUR, dojde k omezení účinnosti národní měnové 

politiky členských zemí EU, kterým pro autonomní regulaci zůstanou jen 

omezené fiskální nástroje, které harmonizací budou ještě dále omezovány; 

 sjednocování daní můţe být ovlivňováno do určité míry politickými zájmy vlád 

jednotlivých národních členských států EU, které mohou promítat skupinové 

zájmy do procesů EU; 

 harmonizace daní v rámci EU můţe představovat určitou ztrátu suverenity 

rozhodování vlád o daních v národním daňovém systému členského státu EU. 

 

4.1.5 Principy harmonizace daní 

 

Proces harmonizace daní, aby byl co nejúčinnější, musí dodrţet následující principy 

harmonizace. Jde o naplnění obecných daňových zásad, které lze zejména vyjádřit  

v pojmu přiměřené výnosnosti, daňové spravedlnosti, jednoduchosti a efektivnosti správy 

daní. Zdůraznila bych, ţe daně by měly vynášet jen tolik, kolik je nezbytně nutné pro 
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zabezpečení politiky státu, regionů a obcí. Nesmí být vytvářeny neodůvodnitelné individuální 

rozdíly mezi daňovými poplatníky z hlediska daňové zátěţe. Konstrukce daní a proces správy 

daní by měl být zdokonalován nikoliv vyšší byrokratičností vykazování a komplikacemi  

v řízení, nýbrţ vývojem k jednoduchosti, tak, aby nezatěţoval daňové poplatníky a plátce, ale 

aby nezatěţoval i stát, finanční úřady, aby výběr daní byl efektivní, kontrola účinná. 

 

Dalším principem harmonizace daní je stabilizovat daňové kvóty. Jelikoţ rozsah 

veřejných potřeb nevykazuje výkyvy a zůstává v posledních letech relativně konstantní, pak 

nemají-li vznikat opakované deficity ve státním rozpočtu, musí být daňová kvóty dlouhodobě 

stabilizována na úrovni minimální potřeby, coţ přispěje k vyšší právní jistotě ekonomických 

subjektů; 

 

V neposlední řadě je třeba také koordinovat s národohospodářskými a sociálními cíli 

aktuální úrovně růstu ekonomiky ČR, konkurenceschopnosti ekonomiky, úrovně 

zaměstnanosti, potřeby ochrany ţivotního prostředí. Daně jsou jedním z velmi účinných 

nástrojů, který můţe působit na hospodářský růst a v podstatě zasahovat do rozvoje 

podnikání, do úrovně zaměstnanosti atp. Přes kontrastní trendy ve vývoji jednotlivých zemí 

EU v závislosti na jejich současné reálné výše zdanění, spočívají nyní hlavní cíle společné 

daňové politiky EU, zejména ve vyšší míře daňové spolupráce, jeţ by měla přinést pozitivní 

výsledky i pro daňové poplatníky.  

 

Zjednodušení administrativy by mělo přinést úsporu nákladů, času a finančních 

prostředků pro samotné podnikatele v EU. Propagované stabilní dlouhodobé sniţování daní, 

jeţ slibují členské státy, je z hospodářského hlediska nezbytné, ale konečný horizont trvalého 

nástupu této politiky je diskutabilní, vzhledem k jeho podmínění kompenzací ztrát ve výběru 

daní v mezinárodních transakcích. V oblasti nepřímých daní by měla být přijata jednotná 

právní norma platná ve všech členských státech s výjimkou výše sazeb. Naproti tomu  

v oblasti přímých daní bude Evropská unie, zastoupená Komisí, vystupovat pouze v roli 

koordinátora.  
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Konkrétně se předpokládá promítnutí těchto záměrů následujícím způsobem do 

přístupu Evropských společenství: 

 

 další zvyšování minimálních sazeb spotřebních daní, popřípadě jejich unifikace; 

 zavedení nových ekologicky orientovaných spotřebních daní (moţné řešení bude 

spočívat v prostém zvýšení stávajících spotřebních daní z uhlovodíkových paliv 

a maziv, popřípadě i v zavedení nových spotřebních daní, především z energií  

a surovinových zdrojů: toto zvýšení daňové zátěţe by mělo být kompenzováno 

zejména sníţením daní z příjmů nebo povinných příspěvků na sociální zabezpečení, 

neboť je sledována tendence odlehčení zdanění práce a posílení 

konkurenceschopnosti); 

 změna lokalizace výběru DPH z místa určení na místo původu; 

 sbliţování sazeb daní z příjmů, alespoň pro některé kategorie příjmů jako příjmy  

z úroků z úsporných vkladů; 

 sníţit míru zdanění práce na úkor zdanění především spotřeby a také probíhají změny 

směřující ke sníţení zdanění příjmů z licenčních poplatků i kapitálových příjmů 

(např. dividend, úroků); 

 v souladu s duchem jednotného trhu byly výplaty dividend v rámci skupiny 

propojených společností etablovaných v členských státech EU osvobozeny od daně 

z příjmu (ČR dokonce osvobodila od zdanění i výplaty dividend mezi společnostmi 

v rámci ČR) 

 úroky z prostředků na bankovních účtech FO v zahraničí je dle nové směrnice EU 

nutno přiznat a zdanit v zemi daňového domicilu majitele účtu nebo tyto úroky 

budou podléhat dani v zemi vedení účtu při zachování anonymity majitele účtu 

(k aplikaci této směrnice přistoupily i nečlenské státy EU, jeţ jsou atraktivní 

lokalitou pro zřizování účtů FO z EU (Lichtenštejnsko, Švýcarsko, atd.). 

   

Lze očekávat silnější budoucí tlak na další harmonizaci daňových soustav. Aktuálně se 

objevují první konkrétní návrhy sjednocení základu daně z příjmu v členských státech EU. 

  

Přes výhody, jeţ by jednotnému trhu EU přineslo sjednocení daňových soustav  

a jednotná daňová politika, není moţné přehlédnout náznaky negativních dopadů na 

rozhodování potenciálních investorů, pro něţ jsou daňové náklady jedním z kritérií výběru 
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cílových lokalit, neboť pokud bude daňový systém EU sjednocen, nelze pravděpodobně 

očekávat, ţe výsledné daňové zatíţení bude atraktivní pro zahraniční investory zvaţující své 

aktivity v prostředí globální ekonomiky.  

 

4.2 Daňová harmonizace v rámci EU ve vztahu k ČR 

 

Náš návrat mezi demokratické státy Česká republika ztotoţnila se dvěma významnými 

kroky a to se vstupem do obranného svazku NATO a následně se vstupem do Evropské unie. 

Zatím co NATO svým vojenským charakterem jednoznačně stanovuje podmínky, které musí 

být splněny, aby kterýkoliv člen, i nový, byl přínosem pro tento obranný systém, tak Evropská 

unie sice také má stanoveny podmínky vstupu, ale lze říci, ţe jsou rámcovější, lze z nich 

vyjednat určité časové odklady, výjimky z plnění apod. Tyto podmínky stanovené EU 

především upravují společnou výchozí úroveň členských zemí, ale nijak neurčují místo té 

které členské země v samotné Evropské unii. Toto postavení, místo, význam, si musí kaţdá 

členská země EU vytvořit sama, svou činností, silou své ekonomiky, schopnostmi lidí 

určitého členského státu. 

 

 Stanovení společných výchozích podmínek členských zemí spočívá v omezení 

mimoekonomické konkurence mezi členskými státy, tzn. spočívá ve společném cíli sjednotit 

postupy státní byrokracie, sjednotit podmínky ţivnostenských oprávnění, sjednotit uznávání 

vzdělání, sjednotit podmínky pro obchod, sjednotit administrativní státní zákazy a omezení, 

sjednotit pravidla zahraničního obchodu, pravidla celního řízení, cla, preferenčních 

zvýhodnění, sjednotit daňovou zátěţ. Můţeme hovořit o záměru sjednocení všech základních 

prvků na poli politickém, ekonomickém, právním, finančním. Výsledkem má být na jedné 

straně omezení neţádoucí konkurence státních systémů a státem vytvářených podmínek, 

záměrně vytvářených daňových rájů, kdeţto na druhé straně tímto má být podporována 

ţádoucí, neovlivňovaná konkurence ekonomických podnikatelských subjektů. Tohoto záměru 

sblíţení, sjednocení nemůţe být dosaţeno skokem, nýbrţ tomuto procesu je věnováno u nově 

vstupujících států v podstatě celé kandidátské přípravné období na členství v EU. Proces 

sbliţování systémů se nazývá harmonizace a nekončí pro nový členský stát vstupem do EU, 

nýbrţ pokračuje nepřetrţitě dál po celé členství státu v EU, neboť kaţdý členský stát musí 

průběţně dbát, aby jeho vnitrostátní činnost byla v souladu se zásadami EU, aby vnitrostátní 

předpisy kaţdého členského státu dbaly dohodnutého směru vývoje v EU a nijak nebyly 

v rozporu s předpisy EU. 
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4.2.1 Priority harmonizace daní v ČR 

 

V oblasti harmonizace daní v České republice v souladu s obecnými principy 

harmonizace byly stanoveny jiţ před vstupem do EU jako priority harmonizace daní v ČR  

následující cíle: 

 

 sníţení počtu druhů zboţí a sluţeb, které podléhají sníţené sazbě daně z přidané 

hodnoty, 

 sníţení prahu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty, 

 zrušení bezcelních obchodů v příhraničních oblastech ČR (kromě mezinárodních 

letišť), 

 zdaňování určitých druhů sluţeb ze zahraničí dle zvyklostí EU, 

 vyřešení povinnosti registrace k DPH u subjektů zaloţených ve veřejném zájmu, 

 zvýšení sazeb spotřebních daní u cigaret a minerálních olejů, 

 zajištění existence daňových skladů pro výrobky podléhající spotřební dani, 

 optimalizace systému zdaňování při slučování nebo dělení společností, zdaňování 

mateřských a dceřiných společností u přímých daní s ohledem na odstranění 

dvojího zdanění, 

 transformace stávající silniční daně, dotýkající se pouze podnikatelských subjektů, 

na všeobecnou daň z motorových vozidel při zohlednění naplňování ekologických 

norem upravujících provoz těchto motorových vozidel, 

 změna obecného předmětu zdaňování z dosavadního zdaňování práce ke zdaňování 

spotřeby, 

 zavedení ekologicky orientovaných daní, 

 zefektivnění správy daní a poplatků spolu se zapojením do systému výměny 

informací v rámci EU, 

 zintenzivnění spolupráce daňových administrativ členských zemí EU, 

 stabilizace daňové kvóty. 

 

Všechny výše uvedené cíle mají vliv na českou ekonomiku i celkové společenské dění 

a jejich realizaci je nutno provádět s ohledem na všechny sociálně ekonomické důsledky. 

Proto je nutno rozloţit naplňování těchto cílů do potřebného časového horizontu a nelze je 

uskutečnit vývojovým skokem. Z těchto důvodů povoluje a toleruje EU novým členským 
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zemím po určitou dobu odklady zavádění harmonizačních opatření v některých oblastech  

a časově omezené výjimky v úpravě národních předpisů proti předpisům EU.  

 

Zmínila jsem se, ţe harmonizační tendence v EU se zaměřují v současnosti převáţně 

na daně nepřímé, tedy daně, které se také označují za daně ze spotřeby. Staly se základním 

příjmovým zdrojem státních rozpočtů. Vedou k tomu následující důvody: 

 

 bez sjednocení nepřímých daní by nebylo moţno uskutečnit ţádoucí volný pohyb 

zboţí zakotvený v základních principech EU; 

 nepřímé daně vykazují relativně vysokou stabilitu a jsou dobře předvídatelným 

zdrojem příjmů do státního rozpočtu; 

 skrytost nepřímých daní v cenách zboţí a sluţeb představuje relativně sníţenou 

citlivost veřejnosti vůči těmto daním, tedy niţší moţnost vzniku komplikací v sociálně 

ekonomické oblasti při úpravách daně, daňových sazeb.; 

 nepřímé daně jsou neutrální svým dopadem, neboť kaţdý subjekt platí stejnou daň bez 

rozdílů v případě stejného platebního důvodu; 

 nepřímým daním, je-li splněn platební důvod se nelze vyhnout, a to ani změnou stavu, 

bydliště, věkem; 

 z hlediska základních principů účetnictví je vybírání nepřímých daní jednodušší neţ 

daní přímých; 

 s pouţitím informačních technologií jsou nepřímé daně zvládnutelné a sledovatelné 

 i v mezinárodním propojení harmonizovaných daňových systémů a kontrolovatelné 

ve spojení s pohybem zboţí mezi zeměmi zapojenými do harmonizovaných daňových 

systémů.  

 

Tyto výhody jednoznačně překrývají negativní vlastnosti nepřímých daní, tedy 

skutečnost, ţe nepřímé daně deformují cenové údaje, kdy zboţí v niţší sazbě má niţší 

konečné prodejní ceny neţ zboţí obdobné avšak zatíţené základní, vyšší sazbou daně  

a skutečnost, ţe nepřímé daně vedou k jednorázovému zvýšení cen a tím krátkodobě zvyšují 

inflaci.  
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4.3 Daňová harmonizace v rámci EU ve vztahu ke Švýcarsku 

 

Cílem daňové harmonizace je identifikovat různé činnosti, kterými můţe EU přispět 

k řádné správě v oblasti přímých daní. Zabývá se následující problematikou:  

 

 jak můţe být řádná správa v rámci EU vylepšena, 

 jaké jsou konkrétní nástroje, které mají Evropská společenství a členské státy EU 

k dispozici, aby podpořily řádnou správu na mezinárodní úrovni, 

 oblast působnosti koordinovanější činnosti členských států EU, přičemţ cílem je 

podpořit, lépe zorganizovat a doplnit opatření přijatá jinými mezinárodními 

institucemi, jako jsou OECD nebo OSN. 

 

Tyto činnosti byly také rozšířeny na země, které nejsou členy OECD. Švýcarsko se 

rovněţ nedávno zavázalo k dodrţování těchto standardů. Tímto závazkem bylo v zásadě 

respektování mezinárodních standardů OECD, coţ předpokládá na vyţádání přistoupit  

k výměně informací ve všech daňových oblastech pro administrativní účely a za účelem 

uplatňování vnitrostátního daňového práva, bez ohledu na poţadavky spojené s národními 

zájmy nebo bankovním tajemstvím uplatňovaným v příslušné jurisdikci pro daňové účely. 

Standardy OECD rovněţ stanoví významná bezpečnostní opatření s cílem ochránit důvěrnost 

předávaných informací.  

 

Také rada ECOFIN uznala potřebu podporovat na co nejširším geografickém základě 

zásady řádné správy v daňové oblasti. Na základě toho vyţádala, aby do relevantních smluv, 

které uzavírá Společenství a jeho členské státy se Švýcarskem a dalšími třetími zeměmi, byla 

doplňována ustanovení o řádné správě v daňové oblasti. Cílem není zaměřit se na daňové ráje 

jako takové, ale dosáhnout dohody s co největším počtem třetích zemí, pokud jde o společné 

zásady spolupráce a transparentnosti. 

 

EU přijala řadu opatření v různých oblastech, které mají zajistit, ţe třetí země včetně 

Švýcarska přijmou zásady řádné správy v daňové oblasti nebo zásady obdobné. Opatření, která 

jsou stejná nebo obdobná jako opatření ve směrnici EU o zdanění příjmů z úspor, jsou 

uplatněna v řadě třetích zemí 
včetně Švýcarska. Kdyţ členské státy EU přijaly Kodex EU 

chování při zdaňování podniků, zavázaly se, ţe zajistí uplatnění zásad rušících škodlivou 

daňovou soutěţ i v závislých a přidruţených územích členských států a ţe budou podporovat 
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tyto zásady i ve třetích zemích. Druhý závazek je přitom součástí programu pracovní skupiny 

EU pro Kodex chování na roky 2010 a 2011. 

 

EU má úzké vztahy se zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP), tedy  

s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, a také se Švýcarskem. Právní předpisy Společenství 

týkající se vnitřního trhu se v zemích EHP uplatňují přímo, zatímco předpisy, které odpovídají 

předpisům EU v oblasti státních podpor, jsou obsaţeny ve smlouvě o EHP a jejich dodrţování 

je dozorováno Kontrolním úřadem ESVO. Obdobná pravidla jsou uplatňována na základě 

Dohody o volném obchodu mezi EU a Švýcarskem z roku 1972. To omezuje prostor pro 

rušivé daňové systémy a Komise ostatně nedávno napadla některé švýcarské daňové systémy, 

které podle ní dávaly podnikům výhody odpovídající státní podpoře. 
10

 

 

Se Švýcarskem byl uzavřen akční plán, který obsahuje obecné odkazy na spolupráci 

 v daňové oblasti. Obsahuje také specifické odkazy na zásady transparentnosti, výměny 

informací a Kodex chování při zdaňování podniků. Akční plán je nástrojem pro hospodářskou 

a politickou spolupráci mezi EU a Švýcarskem, který převádí závazky a cíle obsaţené  

v dohodách o partnerství a spolupráci do další fáze.  

 

4.3.1 Návrhy daňové harmonizace EU ve vztahu ke Švýcarsku a dalším třetím zemím 

 

Podpora řádné správy v daňové oblasti by měla zahrnovat kombinaci lepší správy 

daňových záleţitostí v rámci EU a akcí zaměřených na Švýcarsko a další třetí země. Řádná 

správa v daňové oblasti v rámci EU posílí úsilí členských států v boji proti daňovým 

podvodům. Zároveň se tím posílí argument, proč by se do efektivní a účinné spolupráce s EU 

měly zapojit i další jurisdikce. V kaţdém případě by podle pravidel rovného zacházení měl 

členský stát spolupracovat s jiným členským státem na takové úrovni, jakou přijal ve svých 

vztazích s třetí zemí. 

 

Rada by měla dát otázce řádné správy v daňové oblasti vhodnou politickou prioritu. 

Postup jednání o ustanoveních týkajících se řádné správy v daňové oblasti v rámci obecných 

dohod se Švýcarskem a třetími zeměmi by měl být zlepšen následujícím opatřením: odkaz na 

                                                           
10 AMONN, T. Overview of the Swiss taxation system. Taxation.2010 [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW:  

     http://www.taxation.ch/index.cfm/fuseaction/show/temp/default/path/1-533.htm 
 

http://www.taxation.ch/index.cfm/fuseaction/show/temp/default/path/1-533.htm
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řádnou správu v daňové oblasti by měl být zmíněn v postupu jednání co nejdříve, například 

jiţ ve směrnicích pro jednání. V případech, kdy je předem známo, ţe při jednáních o zásadách 

řádné správy v daňové oblasti dojde ke sporům, nebo kdyţ se takové zásady nestřetnou 

s pochopením, měla by být tato otázka řešena v rámci politického dialogu mezi EU  

a  Švýcarskem a dalšími třetími zeměmi před začátkem jednání o obchodu, aby se tato jednání 

usnadnila. Rada by měla umoţnit Komisi dostatečnou pruţnost ve formulacích při jednání, 

přičemţ by měly být zachovány zásadní prvky a cíle řádné správy, aby bylo moţno vyjednat 

řešení, která co nejlépe odpovídají konkrétnímu případu dané země. Obsah takových dohod 

by měl případně zahrnovat i ustanovení podobná ustanovením platným v EU, která se týkají 

státní podpory. Tím by se zlepšila spravedlivá hospodářská soutěţ mezi členskými státy 

 a Švýcarskem nebo dalšími třetími zeměmi v oblasti zdanění podniků. To by mělo umoţnit 

například boj s postupy narušujícími hospodářskou soutěţ, které škodí rozpočtu a podnikům 

členských států EU a na které se nemusí nutně vztahovat pravidla Světové obchodní 

organizace (WTO). 

 

Mohly by být zváţeny zvláštní dohody v daňové oblasti, které by případně obsahovaly 

ustanovení o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely na úrovni EU, aby byl 

urychlen proces provádění závazků k vyšší transparentnosti a výměně informací, jeţ určité 

jurisdikce učinily. Švýcarsko má s EU uzavřeno dohodu o zdaňování příjmů z úspor, ve 

kterých je rovněţ stanovena sráţková daň namísto výměny informací. EU postupně přejdou 

na automatickou výměnu informací v rámci dohody, která závisí na přijetí norem OECD 

z roku 2002 o výměně informací Švýcarskem. K dosaţení cílů směrnice je důleţité 

podporovat tyto kroky směřující k širšímu vyuţívání výměny informací.  

 

Pokud jde o Kodex chování při zdaňování podniků, Komise má za to, ţe skupina Rady 

pro Kodex by měla vypracovat ucelenou politiku koordinované činnosti vůči Švýcarsku  

a dalším třetím zemím, které uplatňují škodlivé postupy v oblasti zdanění podniků, například 

přijetím společného přístupu k uplatňování opatření v boji proti zneuţívání.  

 

Měla by být také přezkoumána soudrţnost mezi zásadami řádné správy v daňové 

oblasti a vlastní daňovou politikou členských států včetně dvoustranných daňových dohod se 

Švýcarskem a dalšími třetími zeměmi. Je důleţité zajistit, aby členské státy neumoţňovaly 

prostřednictvím dvoustranných daňových dohod nové způsoby, jak se vyhýbat daňové 
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povinnosti v jiném členském státě nebo obcházet směrnice EU. Zároveň by existence 

povinností řádné správy v dohodách uzavřených se Švýcarskem a se třetími státy na úrovni 

EU členským státům poskytla silnější pozici při jejich dvoustranných jednáních s těmito 

třetími zeměmi.  

 

Členské státy by také měly uplatnit jednotnější přístup vůči Švýcarsku a dalším třetím 

zemím podle toho, zda tyto země uplatňují zásady řádné správy v daňové oblasti. Třetí země, 

která zavede tyto zásady, by mohla být například vyňata z „černých listin“ členských států, 

aby se na ni nevztahovala opatření boje proti zneuţívání daňového systému v souvislosti  

s uplatňovanou daňovou praxí. Naopak, jurisdikce, které uspokojivým způsobem nezavádí 

základní aspekty řádné správy v daňové oblasti, jeţ jsou uplatňovány členskými státy EU, by 

mohly být předmětem koordinovaných protiopatření. Vedoucí představitelé G-20 například 

odsouhlasili, ţe vytvoří sadu nástrojů účinných protiopatření, které je třeba nyní definovat. 

Obsah a eventuální pouţití takové sady nástrojů by mělo být předmětem diskuze s členskými 

státy, aby byla vzata v úvahu specifická pravidla a specifické postupy, uplatňované v EU. 

 

Lepší koordinace postojů členských států EU při jednáních s OECD, G20 a OSN  

o mezinárodní řádné správě v daňové oblasti je nutná k tomu, aby byla zajištěna jejich ještě 

silnější pozice při jednáních s nespolupracujícími zeměmi. 

 

Evropská unie a její členské státy stojí před důleţitými výzvami jak čelit současné 

hospodářské a finanční krizi. Krize oţivila otázky týkající se udrţitelnosti daňových systémů 

v souvislosti s globalizací. Myšlenka podpory řádné správy v daňové oblasti na co nejširším 

geografickém základě je nyní uznávána jako správná cesta k řešení těchto otázek. Představuje 

rovnováhu mezi daňovou suverenitou jednotlivých zemí a legitimní ochranou daňových 

příjmů. EU a její partneři mají proto v současnosti silný společný zájem podporovat daňovou 

spolupráci a společné normy na co nejširším geografickém základě. Nyní nastal pravý čas 

k tomu, aby členské státy, Švýcarsko a další  třetí země pracovaly společně a podpořily úsilí, 

které nyní probíhá a má za cíl širší přijetí mezinárodních norem spolupráce v daňové oblasti. 

 

Je nutno zváţit sérii kroků, které mají za cíl podporu řádné správy v daňové oblasti, 

přičemţ je nutná činnost v rámci i vně EU, jakoţ i na úrovni EU i členských států. Pokud se  

v rámci EU vnitřně zlepší správa v oblasti daní, členské státy z toho budou mít uţitek a posílí 
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se také argument, proč by se do efektivní a účinné administrativní spolupráce s EU měly 

zapojit i další jurisdikce. Členské státy by proto měly co nejdříve přijmout návrhy směrnic, 

které Komise vypracovala v oblasti administrativní spolupráce a vzájemné pomoci při 

vybírání daní a zdanění příjmů pocházejících z úspor, a nadále věnovat náleţitou pozornost 

odstraňování škodlivých daňových reţimů v oblasti zdanění podniků. Zlepšená konzistentnost 

a koordinace politik na úrovni EU by pomohla při podpoře řádné správy v daňové oblasti na 

širším geografickém základě, přičemţ cílem je zajistit, aby prohlubování hospodářských 

vztahů mezi EU a jejími partnerskými jurisdikcemi bylo doprovázeno dohodou o zásadách 

řádné správy v daňové oblasti, na něţ by případně navazovaly smlouvy o spolupráci v daňové 

oblasti. S plným ohledem na zásadu subsidiarity je potřeba zajistit větší soulad mezi 

stanovisky jednotlivých členských zemí na mezinárodních fórech týkajících se daní  

a dohodnutými zásadami řádné správy věcí veřejných, vyjádřených v bilaterálních daňových 

smlouvách se Švýcarskem a dalšími třetími zeměmi nebo na mezinárodních fórech. To 

vyţaduje zvýšenou míru koordinace na úrovni EU, aby bylo zajištěno pokračování dynamiky 

procesu vedoucího k otevřenější a konstruktivní spolupráci v daňové oblasti na globální 

úrovni.
11

 

 

4.3.2 Obchod se Švýcarskem bez bezpečnostních formalit  

 

Od 1. července 2009 se na vnějších hranicích EU (tj. na mezinárodních letištích,  

v přístavech, na silničních a ţelezničních celních přechodech) provádí bezpečnostní kontroly 

dováţeného a vyváţeného zboţí. Za tímto účelem jsou podávána elektronická vstupní  

a výstupní souhrnná celní prohlášení. Data obsaţená v těchto prohlášeních umoţní celním 

orgánům provést rizikovou analýzu a rozhodnout o tom, zda povolí vstup/výstup zboţí  

na/z území EU.  

 

Dne 25. června 2009 byla podepsána dohoda mezi EU a Švýcarskem, podle které 

nebudou ve vzájemném obchodu vyţadována vstupní a výstupní prohlášení a nebudou 

prováděny bezpečnostní kontroly. Obě strany se zavázaly provádět při vstupu na svá území 

shodné bezpečnostní kontroly, není proto nutné, aby se tato opatření opakovala i na společné 

hranici. Dohoda se provádí od 1. července 2009, na EU-švýcarské hranici.  

                                                           
11 Rechtswissenschaftliche fakultät. Institut für Steuerrecht. 2010 [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW:  

     <http://www.isr.unibe.ch/content/> 
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5 Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat vývoj vztahu Švýcarska a Evropské unie 

z pohledu daňového a účetního. Na začátku jsem stanovila hypotézu, ţe současný 

bilateralismus je pro Švýcarsko v nynější době nejjednodušší cestou v procesu přibliţování se 

Evropské unii a jeho vstup v nejbliţší budoucnosti nelze očekávat. Moje hypotéza se na 

základě zjištěných závěrů potvrdila, i kdyţ názory na Švýcarsko se velmi liší. Někteří si 

myslí, ţe jde jen o „černého pasaţéra“, který vyuţívá své výhodné polohy uprostřed Evropy. 

Jiní v něm vidí nezávislou zemi, která se dokáţe postarat o sebe samu. Smyslem mé 

diplomové práce bylo podat ucelený přehled o moţnostech spolupráce se švýcarskými 

společnostmi a jejich výhodách a nevýhodách. Rozhodnutí o spolupráci je moţno učinit na 

základě informací obsaţených v první kapitole, kde si můţeme udělat přehled o daňovém 

systému Švýcarska. V kapitole druhé můţeme najít řešení základních situací, které mohou při 

obchodování se Švýcarskem nastat. Poslední kapitola je zaměřena na srovnání výhod  

a nevýhod harmonizace a na druhé straně daňové konkurence. Výstupem mé diplomové práce 

je návrh několika kroků, které by mohly vést k přiblíţení daňové soustavy Švýcarska 

k systému zdanění v EU. 

 

Evropská unie kritizuje jiţ nějakou dobu celý švýcarský daňový systém, protoţe se 

domnívá, ţe jde o daňový ráj, který přitahuje svým způsobem zdanění zahraniční investory  

a s nimi i kapitál a práci. Švýcarsko na tuto kritiku reagovalo úpravou některých svých 

daňových zákonů, nicméně jak jsem se jiţ ve své diplomové práci zmínila, správa daní je ve 

Švýcarsku v kompetenci jednotlivých kantonů. Některé z nich uplatňují velmi nízké daně 

z příjmů fyzických a právnických osob, zatímco jiné se spíše přibliţují Evropské unii a jejich 

sazby daně jsou vyšší. V tomto je Švýcarsko velmi rozmanité a přitom tam nedochází 

k ţádným tendencím harmonizace, protoţe právě touto rozmanitostí se Švýcarsko mimo jiné 

stalo bohatou zemí. I přes svou nezávislost si Švýcaři uvědomují výhody harmonizace, mezi 

které patří zjednodušení, transparentnost, niţší transakční náklady, úspory z rozsahu atd., ale i 

přesto zastávají stanovisko, ţe náklady na harmonizaci by byly vyšší neţ její výhody. 

Evropská unie svoji kritikou švýcarských daní dává najevo spíše závist nad tím, jak je 

Švýcarsko vyspělé, samostatné, nezávislé a atraktivní pro zahraniční investory. Samotní 

Švýcaři jsou si však vědomi toho, ţe konkurence je pro ně lepší i demokratičtější.  
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I přesto ale vzhledem k současné finanční a hospodářské krizi jsou národní rozpočty  

a daňové systémy pod rostoucím tlakem a potřeba mezinárodní spolupráce v oblasti daní  

a společných norem se stala pravidelným předmětem mezinárodních jednání. Zvyšující se 

hospodářská integrace trhů (globalizace), která je vedena rychlými technologickými změnami 

a liberalizací politiky, poskytuje světu velké příleţitosti. Existují nicméně i negativní sociální 

a ekonomické dopady globalizace. Země se mohou například stát zranitelnějšími v případě 

hospodářských výkyvů, jak je zřejmé v současnosti, a dále jsou více vystaveny případům 

vyhýbání se placení daní a daňovým únikům. Ve světě, kde se peníze mohou volně pohybovat 

přes hranice, mohou „daňové ráje“ a nedostatečně regulovaná mezinárodní finanční centra, 

která odmítají přijmout zásady transparentnosti a výměny informací, zjednodušit nebo 

dokonce podněcovat daňové podvody a vyhýbání se placení daní, coţ negativně ovlivňuje 

daňovou suverenitu jiných zemí a sniţuje jejich příjmy.  

 

Bylo by neproduktivní odmítnout globalizaci a uzavřít trhy kvůli těmto negativním 

účinkům. Z pohledu EU je proto schůdnou cestou lépe zvládat účinky globalizace 

prostřednictvím smluv se Švýcarskem a dalšími třetími zeměmi, zahrnujícími společné normy  

a spolupráci týkající se i daňové oblasti, a to na co nejširším geografickém základě. 

Spravedlivé a účinné daňové systémy sehrávají zásadní roli nejen při zabezpečení rovných 

podmínek subjektů, pokud jde o hospodářské a obchodní vztahy a o investice, ale také 

zajištěním finanční základny pro veřejné výdaje. Řádná správa v daňové oblasti je tedy nejen 

základním prostředkem boje proti přeshraničním daňovým podvodům a únikům, ale můţe 

také posílit boj proti praní špinavých peněz, korupci a financování terorismu. Je zřejmé, ţe 

panuje stále širší celosvětová shoda o potřebě trvalé koordinované reakce na tento problém 

prostřednictvím vzájemně se doplňujících iniciativ v oblasti finanční regulace a zdanění. 
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Příloha č. 1 - Přehled bilaterálních smluv Švýcarska s ČR 

 

1. Smlouva mezi Republikou československou a Švýcarskem o vzájemné právní pomoci 

ve věcech občanských a obchodních a Dodatkový protokol /BERN, 21. prosince 1926, 

č. 9/1928 Sb/  

 

2. Úmluva mezi republikou Československou a Švýcarskem o uznání a výkonu soudních 

rozhodnutí a Dodatkový protokol Bern , 21.12.1926 č. 23/1929 Sb. 

 

3. Dohoda mezi republikou Československou a Švýcarskem o vzájemné právní pomoci 

ve věcech občanských a obchodních a Dodatkový protokol Bern , 21.12.1926 č. 

9/1928 Sb.  

 

4. Smlouva o řízení smírčím, soudním a rozhodčím mezi Československem  

a Švýcarskem Ţeneva , 20.09.1929 č. 104/1930 Sb.  

 

5. Protokol č. 2 o jednáních mezi Československem a Švýcarskem o švýcarských 

zájmech dotčených předpisy a opatřeními o zřízení národní správy a o konfiskacích 

Praha , 18.01.1947  

 

6. Protokol č. 1 o jednáních mezi Československem a Švýcarskem o švýcarských 

zájmech dotčených československými dekrety z roku 1945 o znárodnění /Bern, 18. 

prosince 1946/ ve znění Dodatkového protokolu podepsaného v Bernu dne 7. února 

1947 a Zvláštní dohoda k provádění článku 9 Protokolu č. 1 z 18. prosince 1946 

Praha, 13.12.1947  

 

7. Dohoda mezi předsedy delegace československé a švýcarské o československo-

švýcarských protokolech, týkajících se znárodnění, konfiskací a národních správ 

sjednaná výměnou nót Bern , 29.12.1947  

 

8. Dohoda mezi předsedy delegací československé a švýcarské o preklusivní lhůtě 

sjednaná výměnou nót Bern , 13.02.1948  



 
 

9. Protokol č. 3 o jednáních mezi Československem a Švýcarskem, týkajících se pouţití 

Protokolu č. 1 z 18. prosince 1946 na zájmy švýcarské, dotčené československými 

zákony o znárodnění po roce 1945 Bern , 25.08.1948  

 

10. Dohoda mezi republikou Československou a konfederací Švýcarskou o uspokojení 

švýcarských zájmů v Československu Praha , 22.12.1949  

 

11. Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací  

a Závěrečný protokol Bern , 24.11.1953 č. 50/1954 Sb.  

 

12. Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou radou 

Švýcarské konfederace o vypořádání majetkoprávních otázek Bern , 27.06.1967  

 

13. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o 

ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení a Protokol s 

přílohami Bern , 16.11.1973 č. 13/1976 Sb.  

 

14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou 

radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě a Prováděcí protokol Praha , 

17.12.1975 č. 80/1976 Sb.  

 

15. Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou 

spolkovou radou o rozšíření provádění Dohody mezi vládou Československé 

socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní  

a nákladní dopravě, podepsané v Praze dne 17. prosince 1975, na Lichtenštejnské 

kníţectví sjednané výměnou nót Praha , 06.02.1980 č. 28/1980 Sb.  

 

16. Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací 

o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol Bern , 05.10.1990 č. 459/1991 Sb.  

 

17. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou federální 

radou o střednědobé půjčce ve výši 40 mil. USD Praha , 18.11.1991  

 



 
 

18. Dodatek k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky  

a Švýcarskou federální radou o střednědobé půjčce ve výši 40 mil. USD ze dne  

18. listopadu 1991 sjednaný výměnou dopisů Bern , 19.11.1993  

 

19. Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení 

dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku Praha , 04.12.1995 č. 281/1996 Sb., 

5/1997 Sb.  

 

20. Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení  

Ţeneva , 10.06.1996 č. 267/1997 Sb. 

 

21. Dohoda mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o leteckých sluţbách  

Praha , 17.07.1996 č. 5/2001 Sb. m. s.  

 

22. Společné prohlášení mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky  

a Spolkovým departementem zahraničních věcí Švýcarska ve věci majetku 

nezvěstných osob ve Švýcarsku Bern , 23.01.1997  

 

23. Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně 

stáţistů Praha , 19.05.1997 č. 188/1997 Sb.  

 

24. Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném 

zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót Bern , 09.03.2004 č. 3/2005 Sb. m. s.  

 

25. Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v 

boji proti trestné činnosti Praha , 31.05.2005 č. 105/2006 Sb. m. s.  

 

 

 

 


