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Úvod 

Dluh České republiky je již jeden bilion korun a neustále každou vteřinou roste. 

Nechceme-li dříve či později patřit mezi země, jako například Lotyšsko, Maďarsko  

či Řecko, měli bychom se v co nejbližší době porozhlédnout po pokud možno 

přijatelném a účinném řešení. Jak uznávají mnozí odborníci, bez razantního zásahu 

se naše ekonomika nevyléčí, je třeba zapojit do problému opravdové odborníky - 

ekonomy a k léčbě české ekonomiky přistupovat zodpovědně a naprostou vážností. 

V této situaci není peněz na rozdávání a každé prodlužování a neřešení této situace 

se velmi podepisuje na vzrůstajících úrocích z dluhu již dosaženého.  

Strukturální deficit se odhaduje až na sto miliard korun1, což při delším 

pokračování bez výrazného zásahu bude mít za vliv vysokou ztrátu kredibility České 

republiky. Podniky začnou přicházet o zakázky, země přijde o investory, poroste 

nezaměstnanost a státní výdaje na sociální politiku vysoce převýší příjmy, které tvoří 

především daňová soustava jak fyzických osob, tak společností v korporátní sféře.  

Je velkou otázkou, zda Česko dokáže splnit požadavek Bruselu, aby do konce roku 

2013 snížilo podíl státního deficitu na hrubém domácím produktu pod tři procenta.  

Jednou z oblastí, kterou je nyní třeba se zabývat, jsou také korporátní daně,  

kde každý stát má určitý zdroj příjmu, který si již odedávna může sám regulovat  

a lákat s jejich pomocí investory a pobočky různých mezinárodních společností a tím 

také snižovat nezaměstnanost a regulovat mnoho dalších ekonomických faktorů. 

Firmy se potom také mohou na tyto státy, které nabízí zajímavé podmínky pro 

podnikání a nebo různé daňové úlevy, jednoduchost a rychlost podnikání, dívat jako 

na možnou příležitost pro rozvoj svého podnikání a nebo jako příležitost k daňové  

či obdobné finanční optimalizaci.  

Bakalářskou práci včetně úvodu a závěru bude tvořit pět kapitol. První část 

obsahuje vysvětlení základních pojmů a definic, pojem daně, její smysl a funkce. 

Dále využití daně jako poplatku státem a její alokace na kraje a obce, včetně účelu 

daně pro národní hospodářství. Další část se věnuje korporátním daním v ostatních 

                                                 
1  Profit.cz [online]. c2010 [cit. 2010-03-02]. Dostupný z WWW: <http://www.profit.cz/clanek/kruty-ucet-za-neschopne-

politiky.aspx>. 
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zemích a srovnání s těmito zeměmi. V praktické části obsahuje práce konkrétní 

reálnou firmu a její možnosti daňové optimalizace a diskuse o možnostech  

a vhodnosti používání různých metod optimalizace. Zaměření patří v této části hlavně 

pojmům daňový ráj a offshore podnikání, které jsou pro mnoho firem stále 

populárnější.  

Cílem bakalářské práce je osvětlit pojem korporátní daně, daňové povinnosti 

společnosti a nabídky možností daňové optimalizace pomocí nejrůznějších nástrojů. 

Součástí je také průzkum možností daňové optimalizace ve státech Evropské unie, 

případně i do třetích zemí a srovnání daňových povinností v korporátních sférách. 

Bakalářská práce se nezabývá  důkladně jinými, než korporátními daněmi, 

zmiňuje zde pouze případné formy dalších daní, které doplňují celek daňových 

povinností ať už právnických a nebo fyzických osob. 

Pro dosažení cíle práce byly použity metody analýza, deskripce, komparace 

(srovnání) a syntéza. Metoda popisu (deskripce) je použita v prvních, teoretických 

částech. V praktické části je použita analýza a komparace pro využití srovnání 

s ostatními státy. Celým textem potom prostupuje metoda syntézy, která práci 

myšlenkově sjednocuje. Oporou této práce jsou především platná legislativa, 

odborná literatura a informace získané z internetu, kde díky aktuálnosti dat lze najít 

mnoho důležitých a aktuálních informací a textů. 

Bakalářská práce je zpracována pomocí počítačové techniky, především 

prostřednictvím textového  editoru Word.  

Práce vychází z legislativy platné k 1. lednu 2010 a byla dána do tisku  

3. května 2010. 
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1. Odraz daňových povinností firmy ve ve řejných financích 

Často kladenou otázkou mnoha odborníků, ale i laické veřejnosti, je míra 

ovlivňování na vývoji a stavu veřejných financí, na něž působí svými činnostmi 

společnosti, organizace, firmy či podnikatelé. Určitě při bližším zkoumání mnoho 

nezasvěcených lidí nalezne spoustu zajímavých odpovědí a mnoho na první pohled 

nezávislých parametrů, které mohou mít na chod národní ekonomiky obrovský vliv. 

Jednoduchý a laický pohled na přímou úměru při zvýšení daní vůči příjmu státního 

rozpočtu - na první pohled jasná otázka i odpověď. Skutečnost se však může jevit 

složitější, než se zdálo. Stejně tak se může mnoho nezasvěcených do vědy 

ekonomie divit, že i při nižší sazbě daňového zatížení může tato snaha vést  

ke zkvalitnění a vzrůstu ekonomiky daného státu včetně zvýšení daňové 

zodpovědnosti, snížení podvodů, šedé ekonomiky a naopak zvýšení příjmů  

do státního rozpočtu.  

 

Daňové povinnosti firem nejsou sice převažujícím a hlavním příjmem státního 

rozpočtu, zajisté jsou však důležitou a podstatnou složkou. Nevýhodou v ČR však 

zůstává složitost, administrativní náročnost, kde jsme mezi ostatními zeměmi EU 

mezi nejzaostalejšími státy2. Příjem státního rozpočtu z právnických osob tvoří 

tedy korporace, výjimkou jsou společnosti, které nefungují za podnikatelským 

účelem. Navíc existují různé způsoby zdaňování příjmů u jiných poplatníků, mezi 

které patří např. investiční a penzijní fondy, bytová družstva, zdravotní pojišťovny, 

banky nebo vysoké školy. Poplatníkem jsou rovněž organizační složky státu. Jestliže 

má určitá právnická osoba příjmy na území více států a jejím sídlem je Česká 

republika, zdanění podléhají její veškeré příjmy. Pokud má však tato korporace sídlo 

v zahraničí, zdaňují se pouze příjmy, které obdržela na našem území. 

 

1.1. Charakteristika pojmu da ň, daňová povinnost 

Abychom mohli začít popisovat problematiku daňové optimalizace, je třeba  

se na problematiku zaměřit zcela od začátku. Důležitým pojmem je určitě daň, druhy 

daní, dané ekonomické teorie i základní daňové principy, se kterými se budeme 

setkávat v obsahu celé práce.  
                                                 
2  Finance.cz [online]. Český daňový systém patří k nejsložitějším, c2000-2010 [cit. 2007-11-23]. Dostupný z WWW: 

<http://www.finance.cz/zpravy/finance/138800/?id_tovar_2841=3615&t=1271556529>.  
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Daň lze definovat, jako platbu ve prospěch veřejného rozpočtu, tedy jako platbu, 

která bude použita na služby, jenž my, jako občané, zase zpětně využíváme. Alokace 

těchto prostředků není přímo určená, vždy je dle potřeby rozděluje příslušný správce.  

Daň je definována jako platba nedobrovolná, tedy nutnost její úhrady je bez ohledu 

na názor daňového poplatníka všeobecně předepsána3.  

Tato platba je povinná – vyhnutí se placení dani je tedy nemožné, pokud se nejedná 

o výjimky, či mimořádné úlevy. Je však také vynutitelná, tedy jakékoliv nedoplatky  

či odmítavé přístupy k úhradě daně jsou legislativně postihovány. Daní jako finančně 

nenávratnou platbu, rozumíme potom nutnost platebního vydání bez možnosti 

zpětné úhrady ve stejné formě. Určitým dílem se této specifikace dotýká také 

neekvivalentnost daně, což definuje nemožnosti očekávání určitého produktu  

či služby za vydanou platbu daně. Samozřejmě, že koupí produktu či služby,  

kde je daň započítána, získáme tuto službu či se staneme novým majitelem zboží, 

nikoliv však za platbu daně, ale za samostatný základ této daně. Tečkou  

za charakteristikou pojmu daně je potom pojem opakovanost daně, kdy pokaždé, 

když využijeme určitou službu, zakoupíme nějaký produkt či služby, budeme nuceni 

platbu opětovat, nemůžeme si tedy například koupit daň jen jednou, ale je součástí 

opakovaného cyklu hospodaření a trhu práce, výrobků a služeb. 

 

Jistě je také potřeba se zorientovat i mezi základními druhy daní – přímé  

a nepřímé (viz graf 1). Přímé daně jsou placeny přímo poplatníkem, tento je tedy 

hradí na úkor svého příjmu, majetku a dopadají na něj přímo – formou daně. Není 

možný jejich přenos na jiný subjekt.  

 

Mezi přímě daně patří: 

• daň z příjmů fyzických osob, 

• daň z příjmů právnických osob, 

• daň z nemovitostí, 

• silniční daň, 

• dědická daň, 

• daň darovací, 

• daň z převodu nemovitostí. 

                                                 
3  Zdroj: Vančurová, Láchová (2010). s.270-273. 
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Ve své podstatě jsou mezi přímé daně uváděny také pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti a jako další potom 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Tyto platby jsou však někdy uváděny jako 

ostatní daně, nedaňové platby daňového charakteru a další. 

Daně nepřímé nedopadají na jejich nositele přímo formou daní, ale nepřímo – 

jsou zahrnuty v ceně zboží a služeb, které poplatník hradí. Subjekt, který nepřímé 

daně odvádí (plátce), není totožný se subjektem, který je nese (poplatníkem). Plátce 

tak tuto daň přenáší prostřednictvím ceny na poplatníka. U plátce je tak nepřímá daň 

pouze jakousi průběžnou položkou, nijak neovlivňující jeho majetkové poměry.  

 

Nepřímé daně v ČR jsou zavedeny tyto: 

• daň z přidané hodnoty (DPH), 

• spotřební daně (daň z tabákových výrobků, daň z minerálních olejů, daň 

z lihu, daň z vína a meziproduktů, daň z piva), 

• nepřímou daní je svou podstatou i clo 

 

Graf 1: Struktura daní v ČR 

 
Zdroj: www.moje-firma.cz4, převzato 

Právní úprava 

V českém právním řádu je správa daní upravena zákonem č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších právních předpisů. Obvykle se pro něj používá 

označení „ZSDP“. Mezi další obecné právní předpisy upravující oblast daní patří: 

                                                 
4  Zdroj: Mojefirma.cz [online]. Struktura daní v ČR [cit. 2009-04-24]. Dostupný z WWW: <http://www.moje-

firma.cz/cs/kompas-podnikatele/uvazuji-o-podnikani/pruvodce-pro-zacinajici-podnikatele/povinnosti/dane.shtml>. 
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• zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, vzpp. 

• zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vzpp.  

• zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vzpp.  

• zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, vzpp.  

• zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vzpp.  

• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, vzpp. 

• zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vzpp. 

 

Pro účely správy daní se používají ještě speciální předpisy upravující 

konkrétní daně, ke kterým patří např.: 

• zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, 

vzpp. 

• zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční, vzpp. 

• zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, vzpp. 

• zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vzpp. 

• zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vzpp.5 

 

Dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků - § 6 odstavec (3), znění 

účinné od 1. 1. 2003 dosud - daňový plátce je fyzická nebo právnická osoba, která 

pod svojí majetkovou zodpovědností odvádí správci daně daň od poplatníků 

vybranou nebo poplatníků sraženou. Samozřejmě právo a současně vlastně  

i povinnost výběru daní (zahrnutí do ceny zboží či služeb) a nebo srážky z daní 

(např. při výplatě mezd či dividend), je plátcům dáno zákonem. Je dobré si také 

uvědomit, že s plátcem se setkáváme pouze u některých daní – daň z přidané 

hodnoty, spotřební daně a daně z příjmů. U ostatních daní se logicky, vzhledem 

k jejich konstrukci, plátce vyskytovat nemůže.  

 

Dle stejného zákona, § 6 odstavec (2) je poplatník fyzická nebo právnická 

osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Poplatník je vždy 

vymezen příslušným daňovým zákonem. U každé daně existuje ve skutečnosti 

                                                 
5  Zdroj: businesscenter.cz [online]. Zákony a právní normy, c1998-2009 [cit. 2009-05-07]. Dostupný z WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony>. 
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poplatník, ale tam, kde je obecně povinnost vybrat a odvést daň uložena plátci, 

nemusí být poplatník v zákoně vůbec definován (např. v zákoně o dani z přidané 

hodnoty, kde poplatníkem je ve skutečnosti konečný spotřebitel, ale zákonem  

je definován pouze plátce DPH, nikoliv poplatník). 

 

 Na konec osvětlení daňových pojmů je dobré, abychom si osvětlili také pojem 

daňová povinnost. Tento pojem není ve skutečnosti v zákonech definován. Právní 

předpisy totiž definují pouze vznik daňové povinnosti, a to jako okamžik, kdy nastaly 

skutečnosti zakládající daňovou povinnost. Daňová povinnost tedy vzniká daňovému 

subjektu již tehdy, kdy nastaly první skutečnosti, které podle zákona zakládají její 

vznik, nikoliv tedy až jejím vyměřením, přiznáním a nebo splatností.  

Daňovou povinnost nelze zaměňovat s povinností uhradit daň. V řadě příkladů totiž 

subjekt, kterému vznikla daňová povinnost, ve skutečnosti nakonec platit daň vůbec 

nebude (např. nedosáhl minimálního základu daně, dosáhl ztráty, případně jsou 

splněny podmínky pro osvobození od daně a další6. 

 

1.2. Charakteristika daní pro ve řejnou správu 

Aby mohly vlády na všech úrovních plnit své funkce, musejí na pokrytí těchto 

potřeb, služeb, zaměstnanců, mít odpovídající prostředky. Ty získávají především 

prostřednictvím veřejných příjmů. Jde o finanční vztahy nejrůznější povahy, většinou 

související s vynuceným odnímáním prvotně získaného důchodu jeho příjemcům  

a jeho rozdělení ve prospěch vlády a nebo dalších subjektů veřejné správy. 

Důležitým pojmem je také ukazatel ekonomické svobody, který je dán podílem těchto 

plateb na celkových důchodech jednotlivců či domácností. V menší míře ovšem také 

existují příjmy, které jsou založeny na dobrovolnosti, návratnosti či ekvivalenci. 

 

Veřejné příjmy lze potom členit dle různých kategorií. 

 

 

 

 

                                                 
6  Zdroj: Sagit.cz – Daňový poradce [online]. Daňová povinnost, c1996-2010 [2004-05-01]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_066.htm>.  
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Dle hlediska návratnosti: 

• nenávratné p říjmy  (daně, dávky, poplatky, příjmy z výnosů privatizace, 

výnosy z vlastního podnikání či hospodářské činnosti). Tyto příjmy tvoří 

naprostou většinu z celkových veřejných příjmů, 

• návratné p říjmy  (např. bankovní úvěr od peněžních institucí, emise 

cenných papírů jako jsou třeba vládní obligace, municipální obligace, státní 

pokladniční poukázky). 

 

V závislosti na hledisku časovém: 

• běžné příjmy  (jsou primárně určeny k financování běžných výdajů), 

• kapitálové p říjmy  (určeny k financování kapitálových, investičních výdajů). 

 

Dále lze také členit na příjmy: 

• daňové p říjmy  (daně, cla, poplatky a pojistné na sociální zabezpečení 

včetně příspěvku na politiku zaměstnanosti). Mají více než 90% podíl  

na příjmech státního rozpočtu, 

• nedaňové p říjmy. 

 

Tabulka 1:  Podíl r ůzných druh ů příjmů na celkových b ěžných ve řejných 
důchodech - srovnání ČR (1993) a průměru 11 zemí EU (1993) v % 

 
daně přímé daně 

zdanění 
příjmů 

společností 
Zdanění 
příjmů 

jednotlivců 
nepřímé 

daně DPH 
příspěvky na 

sociální 
zabezpečení 

ostatní 

ČR 58 22 16 7 36 16 31 10 
Průměr 11 zemí EU 63 31 6 23 32 16 29 8 

Zdroj:  Stav veřejných financí v postsocialistických zemích střední Evropy7, převzato 

 

Mezi hlavní faktory, které mají vliv na vývoji výnosů (viz tabulka 1), patří hrubý 

domácí produkt (HDP), inflace, úroveň mezd, struktura spotřeby domácností  

a podniků, výše dovozů, počet ekonomicky aktivních obyvatel a mnoho dalších.  

Na vývoji daňových příjmů státního rozpočtu se ve výrazné míře podepisují 

                                                 

7 Zdroj: Kosterna (1996), č.11 s. 641. 
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nejrůznější situace, které mají vliv na výrazné výpadky příjmů oproti rozpočtované 

výši. Mohou to být například důsledky rozsáhlých ničivých povodní či dalších 

přírodních katastrof, dlouhé a velmi tuhé zimy, nepříznivé klimatické podmínky,  

ale třeba také i globální omezení dopravního spojení, např. leteckého, jako se tomu 

stalo nedávno v dubnu 2010, kvůli sopečnému prachu v ovzduší. Rozpočtovou 

skladbu příjmů a výdajů mohou ovlivnit jak pozitivně, tak negativně také například 

pořádání mistrovství světa, olympiády či jiné  sportovní či kulturní akce, případně  

ale také uspořádání konání zasedání EU členských státu při předsednictví, pozvání 

prezidentů jiných zemí a nebo konání mezinárodního summitu. Na jedné straně tyto 

jmenované záležitosti jistě přidají na popularitě dané země, na druhé straně jsou  

tu však obrovské výdaje na uspořádání, organizaci, medializaci a zajištění 

bezpečnosti, v mnoha případech i omezení dopravy, apod. Všeobecně však můžeme 

říci, že jakákoliv významnější akce většího rozsahu uspořádaná jménem a nebo  

na území daného státu, mají určitý vliv na vývoj ekonomické situace daného státu. 

 

Určitě jako jedna z nejzákladnějších a zároveň nejzajímavějších složek z příjmů  

do státního rozpočtu jsou daně. Daně představují jeden z největších příjmů  

do státního rozpočtu (největším příjmem státního rozpočtu je pojistné na sociální 

zabezpečení a DPH, spolu se spotřební)8. 

Stát daně vybírá k úhradě svých výdajů, které jsou spojeny především 

s poskytováním statků a služeb (například školství, kultura, zdravotnictví), veřejnou 

potřebu státu (například obrana, bezpečnost, státní správa) a dále také transfery.  

 

Veřejná správa (Civil service) označuje zaměstnání u státu či obecněji u veřejné 

korporace. Je chápána jako souhrn procesů řízených, regulovaných  

a zabezpečovaných státem a jeho institucemi zaměřenými na správu a řízení 

veřejných záležitostí. Instituce jednají ve veřejném zájmu9. Veřejná správa se zabývá 

poskytováním činností v oblasti veřejných služeb. V naší společnosti je systém 

veřejné správy rozdělen až na výjimky na dvě části.  

První část je část samosprávy, druhá pak část státní správy (vykonávanou 

státními orgány)10.  

                                                 
8  Zdroj: Kliková (2000), s.78. 
9  Zdroj: Regionální agrární komora Královehradeckého kraje [online]. Veřejná správa [cit. 2005-01-03]. Dostupný z WWW: 

<http://www.strediskoczuhk.cz/doc/konspekt_na_vs.doc>. 
10  Zdroj: Wikipedia.cz [online]. Veřejná správa, c1995-2010. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Veřejná_správa>. 
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Mezi důležité úkoly veřejné správy patří taktéž eliminace „šedé“ ekonomiky. 

Tohoto dosahuje díky řádnému odvodu daní a systému kontroly, případně postihem 

a prevencí hospodářské kriminality. V souvislosti s výkonem těchto a dalších úkolů 

veřejná správa hospodaří s veřejnými finančními prostředky, které získává podle 

zákona ve formě daní, poplatků a jiných veřejnoprávních plnění od poplatníků11. Tyto 

prostředky pak v jejich zájmu dále používá. Veřejná správa vlastní také movitý  

i nemovitý majetek státu, který má sloužit všem občanům.  

Funkce ve řejné správy: 

• normativní zajišťuje tvorbu právních předpisů, 

• ochranná (bezpečnostní) povinnost zajistit a organizovat vnitřní a vnější 

bezpečnost a pořádek státu, 

• ekonomicko-regulační týká se usměrňování vývoje ekonomiky, 

• plánovací ovlivňuje pomocí rozpočtů, fiskální, pomocí veřejného dluhu  

a veřejných výdajů, 

• hospodářsko-organizační slouží k přerozdělování, tvorbě a použití bohatství, 

její význam spočívá především ve veřejném sektoru. 

 

1.3. Způsob využití daní od da ňových poplatník ů 

V současnosti platíme v ČR daň z příjmu, DPH, spotřební daně a dále daně 

z nemovitostí a jejich převodů, daně dědické a darovací a daň silniční.  

Z ekonomického pohledu se dají daňové sazby označit jako jeden 

z nejdůležitějších nástrojů fiskální politiky státu, pomocí nichž ovlivňuje chování firem, 

čímž se projeví také dopad na ostatní ekonomické subjekty. Sebemenší změnou 

sazby daně a nebo její struktury totiž okamžitě dochází ke kolísání nákladů firem  

a pokud se náklady daňového charakteru zvyšují, potom se zvyšuje také cena 

produkce a snižuje se poptávané množství po tomto zboží ze strany domácností  

a jednotlivých spotřebitelů. Stát tímto způsobem reguluje svoji hospodářskou politiku, 

                                                 
11  Zdroj: Národní vzdělávací fond [online]. Úloha a funkce veřejné správy v ČR [2009-06-03] Dostupný z WWW: 

<http://www.nvf.cz/archiv/versprava/analyza/kapitola_ii.htm>. 
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kam kromě zmiňované fiskální politiky spadá také monetární (peněžní) politika, vnější 

obchodní politika, důchodová politika a měnová politika12.  

Ačkoliv se to může zdát nestandardní, cílem státu není co největší daňový 

příjem. Nefunguje to zde jako u klasického podnikání, kdy cílem společnosti  

je dosažení co největšího zisku při co nejnižších nákladech. Hospodářská politika 

státu se snaží maximalizovat agregátní nabídku cestou optimálního nastavení 

daňového systému13. 

Některé ekonomické teorie tvrdí, že daně deformují trh, čímž způsobují 

v ekonomice ztráty. Na následujícím grafu vztahu nabídky a poptávky je přehledně 

vidět, jak se změní rovnováha trhu při zavedení jednoduché daně.  Zavedená daň 

zvýší celkovou cenu výrobku či služby, křivka nabídky se tak posune po ose určující 

cenu směrem nahoru. Zároveň však klesne poptávka po tomto produktu, sníží  

se výroba. Rovnovážný bod se tedy posune na vyšší hladinu ceny při nižším 

prodaném množství. Rozdíl, který vznikne posunem těchto křivek, značící trojúhelník 

uvnitř grafu je výnos nově zavedené daně (viz graf 2). 

Graf 2: Dopad zvýšené sazby dan ě 

 

Zdroj: Wikipedia.cz14, převzato 

                                                 
12 Zdroj: Fuchs (2003). s. 242.  
13 Zdroj: Novotný (2004). s. 37-54. 
14 Zdroj: Wikipedia.cz [online]. Charakteristika daně, c1995-2010. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Daň>.  
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Zkoumejme, jaký je tedy účel daní. Již od dob, kdy se stával stát více a více 

interesovanou složkou na řízení hospodářské politiky a trhu země, bylo třeba nějak 

hradit tyto služby veřejného sektoru, které stát měl vykonávat. Dokonce již  

i liberálové připouštěli, že stát by měl nést nějakou zodpovědnost za hospodaření 

státu a zprostředkovávat některé služby s hospodářskou ekonomikou související, 

jako například zajišťovat bezpečnost v zemi, ochranu před násilím a napadáním, 

chránit každého člena společnosti před nespravedlností a útlakem ze strany 

druhého, zabezpečit vzdělávací výchovu, veřejné práce, budování cest, průplavů. 

Tyto zásady a požadavky se týkali jak fyziokratů, merkantilistů, nové keynesiánské 

školy, monetaristů, ordoliberalistů i dalších liberálních a intervencionalistických 

skupin15.  

Bylo potřeba proto zajistit určité příjmy státu, díky nimž mohli poté zajišťovat 

zejména tyto služby pro obyvatelstvo, které měli sloužit ke zvyšování hospodářského 

blahobytu: 

• vojenská obrana země, armáda, 

• ochrana práv, majetku, udržování veřejného pořádku, dodržování zákonů, 

• tvorba a údržba infrastruktury, 

• náklady na provoz a prostředky veřejné správy, 

• přerozdělování bohatství. 

Částečně nebo úplně také alokuje stát prostředky získané z daní do těchto sektorů: 

• platy státních zaměstnanců (největší výdaje státního rozpočtu), 

• starobní důchody (druhý největší náklad státu), 

• náklady na obsluhu státního dluhu (v žebříčku výdajů na třetí pozici), 

• zdravotní péče, 

• podpora nezaměstnanosti, 

• vzdělávání, 

• sociální péče, sociální příspěvky a dávky, 

• veřejná doprava, 

• ochrana přírody a životního prostředí. 

                                                 
15 Zdroj: Kliková (2000), s.112. 



 

 - 13 - 

Některé z uvedených služeb jsou financovány úplně, některé ovšem pouze 

mohou pouze doplňovat individuální pojištění či spoření (např. penzijní a důchodové 

připojištění, životní pojištění, stavební spoření, životní pojištění), některé z nich bývají 

dokonce nařízeny zákonem, kde tedy do jisté míry tvoří další formu zdanění. 

 Díky možnosti státu manipulovat s těmito prostředky a také díky možnostem 

ovlivňovat a regulovat jednotlivé položky příjmů z daní do státního rozpočtu, může 

stát ovlivňovat několik cílů: 

• přerozdělování bohatství mezi různě bohatými vrstvami obyvatelstva –  

je tomu přesně opačně, než v minulosti, kdy vyšší vrstvy byly podporovány 

tzv. „desátky“ od nižších vrstev společnosti. V současné a moderní 

společnosti potom ekonomicky aktivní obyvatelstvo pomáhá vrstvám 

slabším, jako jsou například tělesně postižení, sociálně slabší, občané 

v důchodovém věku, dlouhodobě nemocní atd., 

• ovlivňování chodu makroekonomiky – fiskální politika, 

• ovlivňování spotřeb různého druhu zboží a služeb – např. zvýšením 

hospodářského blahobytu jsou lidem dostupnější dražší věci či luxusní 

zboží, mají možnost více pečovat o svoje zdraví, o svůj životní styl; 

Zdražováním např. spotřební daně na pohonné hmoty potom stát může 

částečně regulovat možnost mobility osob, zároveň však chránit životní 

prostředí, atd., 

• možnost ovlivňovat některé služby a činnosti – stát některé může zatěžovat 

z důvodů regulace, jiné naopak podporovat subvencemi (může mít podobu 

přímé dotace, zvýhodněného úvěru, zaručené ceny, záruk za půjčku, snížení 

daně apod.). 

Tyto státní regulace mají opět na obou stranách spoustu zastánců a také kritiků, 

kteří se zasazují o změny anebo určité pravidla a to zejména u posledně 

zmiňovaných subvencí. Mnoho společností, států, či dokonce i celá Evropská unie 

zakazuje určité druhy subvencí (např. subvence pro národní průmysl). Zatímco 

některé subvence jsou určovány a alokovány bez problémů (věda, kultura, sport), 

jiné jsou terčem neustálého rozboru a kritiky (subvence do zemědělství, cen potravin, 

energie).  V poslední době se subvence stávají také nečestným způsobem volebního 
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boje – politické strany si získávají přízeň voličů právě sliby příspěvků do těchto 

odvětví a to z prostředků vybraných ode všech. Zejména potom předvolební 

populistická gesta některých odvážných a kontroverznějších politiků a jejich stran 

v mnoha ekonomech vyvolává zděšení a neustálý údiv. Existuje však mnoho lidí, 

kteří jsou stále důvěřiví a nezdá se jim zvláštní slibovat takové věci, jako např. snížit 

daně, odvody státu, schodek státního rozpočtu, nezaměstnanost a naopak zvýšit 

důchody, sociální příspěvky, příspěvky na mateřskou dovolenou. Na druhé straně 

jsou však některé druhy subvencí ať už státem anebo Evropskou Unií podporovány  

a to z různých důvodů. Např. EU podporuje nejrůznější strategická odvětví, např. 

zachování autonomní kultury a kulturního bohatství, regionální kulturní zvyky 

jednotlivých členských zemí, historické památky, chráněná krajinná území, popřípadě 

třeba investice do vědy a techniky. 

Vztah mezi zdaněním a celkovým daňovým výnosem se nazývá již tradičním 

ekonomickým pojmem tzv. Lafferovou křivkou16 (viz graf 3). Přehledně a jasně 

ukazuje, jak s rostoucí daňovou sazbou daňový výnos státu roste až do té doby,  

kdy se dostává ke své maximální hodnotě, tzv. Lafferův bod a následně potom klesá. 

Polovina grafu, která je za Lafferovým bodem se nazývá prohibitivní zóna,  

kdy dochází k útlumu ekonomiky a hospodářské aktivity, nadměrnému daňovému 

úniku, vzniku a rozšiřování šedé ekonomiky, případně dalším negativním jevům17. 

Graf 3: Lafferova k řivka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Wikipedia.cz,18 převzato  

                                                 
16 Lafferova křivka je pojmenována po svém objeviteli Arthuru B. Lafferovi, jehož dílo lze zařadit do myšlenek ekonomické školy 

strany nabídky. Jeho tvorba spadá do období od konce 70. let do počátku 80. let a je považován za nejvýznamnější osobnost 
tohoto ekonomického směru. 

17 Zdroj: Holman (2005). s. 470-474. 
18 Zdroj: Wikipedia.cz [online]. Lafferova křivka, c1995. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Lafferova_křivka>.  
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2. Význam da ňových výnos ů korporátních daní  

ve ve řejných rozpo čtech 

 Daňové příjmy státu od právnických osob jsou jistě významnou, nikoliv však 

strategickou položkou do veřejných rozpočtů. Daňové teorie uvádí, že daně plní  

3 základní funkce:  

• fiskální,  

• stimulační, 

• regulační. 

 

Fiskální funkce – nejdůležitější funkcí daně. Jednak samozřejmě zajišťuje přísun 

peněžních prostředků  do soustavy veřejných rozpočtů, jednak jejím prostřednictvím 

ovlivňuje stát rozdělení důchodů ve společnosti. 

 

Stimula ční funkce  – pomocí této funkce daní lze ovlivňovat rozvoj a hospodářskou 

činnost ekonomických subjektů. Jako nástroje této funkce lze zařadit například 

osvobození od daňové povinnosti, systémy slev a daňových zvýhodnění a nebo 

třeba progresivní zdanění19. 

 

Regula ční funkce  – úzce souvisí s fiskální funkcí. Pomocí regulací je stát schopen 

ovlivňovat globálně ekonomiku celého státu a hospodářství, tak ale také jednotlivce  

a firmy působící na trhu. Regulace sazby daní může mít vliv při rozhodování  

o cenách výrobků na straně dodavatele, tak také o ceně, za kterou je spotřebitel 

ochoten výrobek nakoupit. Proto je potřeba pečlivě zvážit míru zdanění a optimálně 

nastavit daňový systém. Daňová sazba může být nastavena jako sazba pevná 

(vyjádřena v absolutních číslech nezávisle na výši základu daně) a nebo sazba 

procentní (představuje vždy určité procento z daňového základu). 

 

Na daně lze ale také pohlížet jako na funkce alokační, stabilizační a redistribuční20.   

 

                                                 
19  Zdroj: Mrkývka (2004). s. 7-8. 
20  Zdroj: Sagit.cz – Daňový poradce [online]. Funkce daní, c1996.2010 [cit 2004-05-01]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=DA_158.HTM>. 
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Alokační funkce se zabývá především otázkou, jak co nejlépe a efektivně rozdělit 

vybrané peněžní prostředky mezi veřejnou a soukromou potřebu. Ukázka alokace 

daní na orgány státní správy, organizační složky státu jsou naznačeny níže  

(viz. schéma 1). Stabilizační funkce potom zajišťuje a ovlivňuje míru růstu tempa 

reálného hrubého domácího produktu a také sleduje cílování plné zaměstnanosti. 

Redistribuční funkce již podle svého názvu představuje pokud možno  

co nejspravedlivější metodu přerozdělování peněžních prostředků tak, aby mezi 

obyvateli nevznikly nespravedlivé a nebo příliš velké rozdíly, které by měli negativní 

dopad jak na efektivitu na trhu práce, tak také na morální stránku celé společnosti. 

 
Schéma 1: Ur čení daní – DPH, DPPO, DzN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Česká daňová správa21, převzato. 
 

2.1. Možnosti ovliv ňování  ekonomiky zem ě korporátními dan ěmi 

 Možností, jak ovlivňovat ekonomiku země korporátními daněmi je hned 

několik. Základ tvoří možnosti daňových úlev a nebo daňových zvýhodnění. Podle 

                                                 
21  Zdroj: Česká daňová správa  [online]. Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1.1.2008 [cit. 2008-01-16]. Dostupný  

z WWW: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846C-AFD41F26/cds/schema_obce_rud08.doc>.  
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Parlamentního institutu ČR rozeznáváme v teorii i praxi obecně tři typy 

zvýhodněných daňových režimů: 

• Daňová asignace (tax rebate)  - možnost bez dodatečného navyšování 

nákladové strany (byť daňově uznatelné) poukázat část daňové povinnosti 

přímo určenému subjektu. Jinými slovy daňová asignace představuje 

možnost daňového poplatníka rozhodnout o směřování části své daňové 

povinnosti (tj. určitého podílu daně) jinému příjemci než státu, přičemž okruh 

těchto jiných příjemců stát vymezuje. 

• Dar jako ode čitatelná a da ňově uznatelná položka od základu dan ě (tax 

deduction)  – V případě daru jakožto daňově uznatelného nákladu,  

je ve většině zemí stanoven limit pro takové zvýhodnění. Např. V Rusku 

mohou fyzické osoby poukázat dar a vykázat jej jako náklad maximálně  

do výše 3% jejich celkových příjmů. V České republice, jak známo, existuje 

limit ve výši 10% základu daně. V USA oproti tomu existuje limit 50% 

celkových příjmů pro takové účely a Austrálie tyto limity nemá stanoveny 

vůbec. 

• Forma financování, p ři které dochází ke snížení odvod ů daně (tax 

credit)  – poplatník má možnost rozhodnout o odvodu části daně  

ve prospěch neziskového sektoru; nemá ovšem možnost přímo určit 

příjemce (tento fakt je hlavním rozdílem oproti daňovým asignacím).  

Tax credit není výrazně rozšířen, je využíván např. v Kanadě, jež tento 

systém preferuje před zavedením možnosti daru jakožto daňově 

odečitatelné položky. 

Správné je jistě i zmínit možnosti daňových slev a to např. na konkrétních 

možnostech daňových úlev podnikatelů v České republice. Předmětem daně, která 

se vypočítává z výsledku hospodaření před zdaněním, nejsou např. dary a nebo 

dědictví. Osvobozené jsou taktéž příjmy z provozování ekologických činností, stejně 

jako regulované nájemné bytů apod. Základ daně je taktéž snížen o daňovou ztrátu, 

v případě, kdy výdaje převyšují příjmy společnosti. Omezení je však uznání snížení 

daně o daňovou ztrátu pouze do pěti zdaňovacích období následujících po období, 

kdy byla vyměřena. V plném rozsahu si může firma snížit základ daně o vynaložené 

výdaje, jestliže uskutečňuje projekty v oblasti výzkumu a vývoje. Takto celkově 
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upravený základ daně lze ještě nakonec ponížit o dary, jejich výše je však zákonem 

vymezena22. U právnických osob je stanoven limit jednoho daru na 2000,- Kč, 

maximálně lze v úhrnu odečíst 5 % ze základu daně, sníženého podle § 34 zákona  

o odečitatelné položky. O dalších 5 % mohou snížit svůj základ daně právnické 

osoby, které poskytly dary vysokým školám a veřejným výzkumným institucím. Tento 

odpočet darů však nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za 

účelem podnikání. V účetnictví se dary zahrnují do nákladů, které nesnižují základ 

daně. Dary, které odpovídají stanoveným limitům uplatní právnická osoba až při 

výpočtu roční daňové povinnosti a vyplňování daňového přiznání. 

 Právnické osoby mohou uplatňovat slevy na dani, které se odečítají již 

z vypočítané daňové povinnosti, nikoli tedy ze základu daně. Jedná se o slevu  

na dani na zaměstnance se změněnou pracovní schopností ve výši 18.000,- Kč nebo 

60.000,- Kč a slevu pro držitele příslibu investiční pobídky. 

Jednou z dalších možností je jistě manipulování s daňovými sazbami jako 

nástrojem ke stimulování ekonomiky země, přílivu nových investorů a investičních 

pobídek. Změnou daňové sazby z příjmu právnických osob může ale také lehce dojít 

k přílišné intervenci cizích podnikatelských subjektů do daného státu, což může 

znamenat značné ztížení podmínek pro mateřské firmy, které tímto získávají daleko 

větší konkurenci a nemožnost dalšího růstu. Zvýšením daňové sazby, jak se na první 

pohled zdá logické, sice dosáhne stát vyššího zhodnocení daně od jednotlivých 

plátců, avšak také bude obecně řečeno čím dál méně zájemců tuto daň ochotno 

platit. Vývoj růstu sazby daně z příjmu právnických osob popisuje níže uvedený graf. 

Mnoho odborníků a zastánců tzv. živé ekonomiky preferuje do budoucna úplně 

zrušení daně z příjmu právnických osob, odborníci z Evropské unie preferují 

sjednocení tohoto druhu daně na hranici 10-15%. Vývoj hladiny sazby daně z příjmu 

právnických osob v ČR je znázorněna v grafu 4. 

                                                 
22 § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů 
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Graf 4: Vývoj sazby dan ě právnických osob 
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Zdroj: Ministerstvo financí ČR23, vlastní tvorba 

 

Cest, jak se dani vyhnout je hned několik a každá znamená pro stát obrovské 

úniky možných příjmů. V případě nezájmu investora z ciziny o podnikání v daném 

státě je ale škoda daleko větší, například ve formě vyšší nezaměstnanosti, nižší 

produktivity práce a tím i horšího hospodářského výsledku. Dalšími možnostmi,  

jak se vyhnout placení vysoké nebo nepřiměřené daně z příjmu právnických osob  

je také nepřiznání určité části zisku, zamlžování určitých údajů a nebo jiné metody, 

které přispívají k rozvoji šedé ekonomiky a daňovým únikům v korporátní sféře.  

Zejména pro režim daňové asignace se najde mnoho zastánců i odpůrců.  

Zastánci jistě ocení možnost výběru konkrétního subjektu, kterému mohou pomoci 

s tím, že jim bude započtena úleva na dani. Obecným cílem předkládaného návrhu  

je poskytnout daňovým poplatníkům – fyzickým osobám možnost poukázat 1 % daně 

z příjmů právnickým osobám, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem 

podnikání. Občan tak získá právo rozhodnout se, zda 1 % své zaplacené daně  

z příjmů odvede státu nebo jedné veřejně prospěšné organizaci, kterou si sám 

vybere. Předpokládá se, že příjemce bude určen kombinací taxativního vymezení 

právního typu (nestátní neziskové organizace) a taxativního vymezení oblasti,  

ve které organizace vyvíjí svou činnost (oblast sociální a humanitární, vzdělávání, 

apod.). Příjemce bude navíc muset prokázat určitou dobu své existence  

                                                 
23 Ministerstvo financí  ČR. [online]. c2005-2009. Dostupný z WWW: <http://mfcr.cz>.  
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a bezdlužnost a zaváže se přijetím daňové asignace k povinnosti publicity způsobu 

využití prostředků.  

Odborníci zavrhující možnost asignace mají většinou ale daleko konkrétnější 

názory. Podle nich je negativem skutečnost, že daňové asignace popírají základní 

princip daně jako neekvivalentní platby do státního rozpočtu. Za další vážné 

negativum považují odpůrci asignace narušení horizontální spravedlnosti (stejný 

příjem – stejná daň). V případě, že jeden poplatník asignuje a druhý ne, dochází 

k situaci, kdy jeden přispívá více na úhradu veřejných statků, kdežto signující 

společnost zase méně. Ty v podstatě signující společnost potom využívá na úkor 

druhého, nesignujícího subjektu, který přispívá celou měrou. 

Spoustu odpůrců asignace se také pozastavují nad tím, že se snad žádný  

ze zastánců asignace nepokusil odhadnout náklady spojené s administrací, 

respektive výběrem těchto prostředků. V souvislosti se Slovenskem, kde daňová 

asignace funguje se spoustu odpůrců domnívá, že by administrativní náklady mohly 

převýšit celkovou výnosnost asignace. Jako další závažný problém by mohly být 

považovány neefektivní alokace finančních prostředků získaných z daňové asignace. 

Nejvíce by totiž vytěžili velké společnosti anebo společnosti mediálně známé, které 

by mohli nabídnout asignaci velkému spektru firem, které se pro asignaci rozhodly. 

Zato menší společnosti by si jen těžko mohly dovolit nějakou větší reklamní kampaň, 

aby se o nich případný dárce začal zajímat. 

Obecně se potom odpůrci shodují na tom, že další daňová úleva pouze 

komplikuje a zamlžuje používaný daňový systém. Do budoucna navíc experti 

považují asignaci za nástroj neefektivní, zejména díky tomu, že celá EU se rozhodla 

směřovat k postupnému snižování daní přímých oproti zvýšení daní nepřímých. 

V současnosti jsou zákony o daňových asignacích určeny k financování 

nestátního neziskového sektoru přijaty v Maďarsku, Slovensku, Litvě, Polsku  

a Rumunsku. V roce 2001 překládala Poslanecké sněmovně návrh na zavedení v ČR 

Delegace Evropské komise v České republice v rámci předvstupní pomoci programu 

rozvoje občanské společnosti. Model je vypracován víceméně na principu Maďarska, 

kde je uplatněno daleko menší administrativní zatížení, než např. na Slovensku. 
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2.2. Korporátní dan ě v porovnání s jinými zem ěmi 

Korporátní dan ě ve světě: 

 Existuje mnoho společností, které se specializují na analýzu vývoje 

korporátních daní ve světě. Podle analýzy KPMG International24 se snižování daní 

obecně, ale především snižování daní z příjmu právnických osob vyplácí. Nižší 

daňová zátěž láká do země nové investory a díky tomu také stimuluje tvorbu nových 

pracovních pozic. 

 

Sazby daně z příjmu PO ve světě dlouhodobě klesají, během posledních  

14 let sazba klesla více než od čtvrtinu, konkrétně z 38 % na 27,1 % 25. Celou sérii 

snižování korporátních daní začala Velká Británie, kde se na počátku devadesátých 

let snížila daň z 52 % na 35 %, ostatní země poté rychle následovali, jelikož vzniká 

silná konkurence mezi zeměmi na přilákání nových investorů a tím i zlepšení celé 

ekonomiky země. I toto však již přestává stačit. Společnosti začínají hledat nejlepší 

kombinaci ceny a hodnoty. Tedy cílem je nejen rapidní snížení korporátních daní,  

ale také např. chytrým globálním marketingem. Firmy musí být schopné přesvědčit 

svoje akcionáře, že volba sídla v dané zemi je tou nejlepší možnou volbou v tom 

výrazně pomáhají aspekty jako např. nízké mzdové náklady na pracovní sílu, 

schopní, podřízení a výkonní zaměstnanci, dobrá infrastruktura a kvalitní 

podnikatelské prostředí (jak legislativně, tak eticky).  

  

Dle dvou nezávislých studií Světové banky a odborně zaměřené společnosti 

Pricewaterhousecoopers26 vyplývá, že ne vždy vedou vysoké daně z příjmů 

právnických osob k vyššímu výběru daní. Jak již bylo ve výše uvedené kapitole 

uvedeno, vyšší daňové sazby mohou mít vliv na vytváření stínové a nebo šedé 

ekonomiky v zemi, utajování a zamlžování důležitých informací, neplacení daní  

a nebo stěhování firem do daňových rájů27 či okolních zemí. Naopak přílišné snížení 

daní může mít efekt kontraproduktivní, jelikož může znevýhodňovat postavení 

menších domácích firem, které budou nově utlačovány přílivem velkého množství 

                                                 
24  KPMG International  je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství.  

V jejích členských společnostech pracuje více než 137 000 pracovníků ve 144 zemích. 
25 Průzkum KPMG International. 
26  Společnost PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným  

i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. 
27  Zdroj: Sagit.cz – Daňový poradce  [online]. Daňový ráj, c1996-2010 [cit 2004-05-01]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_105.htm>. 
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konkurence ze zahraničí. Celková pozornost by měla být zaměřena na celkové 

zatížení právnických osob (přímé a nepřímé daně, soc. a zdrav. pojištění), než  

na sazby samotné.  

 

Studie především také upozornila na celkovou administrativní náročnost  

při výběru daní. Ze 175 zkoumaných zemí musí právnické osoby v průměru vyplnit  

až 35 stran daňového přiznání ročně.  Extrémy jsou potom země jako Kamerun,  

kde má přiznání neuvěřitelných 172 stran a nebo na druhé straně Rusko,  

kde je to potom pouhých 17 stran. V průměru zabere daňová administrace asi 332 

hodin ročně, v Brazílii je to třeba až 2600 hodin, ve Švýcarsku pouhých 68. Řešením 

by mohla být vzájemná spolupráce vlády jednotlivých států a podnikatelských 

subjektů s cílem zjednodušení systému daňových povinností a tím i jednodušším  

a přehlednějším placení daní státu. Největším problémem rozvíjejících se zemí  

je totiž neplacení daní28. 

 

Srovnání s jednotlivými státy 

Je jistě zajímavé a k věci, se podrobněji podívat na některé z okolních, svoji 

ekonomikou, postavením, hospodářstvím, či dalšími aspekty zajímavých zemí 

v minulosti či v současnosti. Celkové srovnání sazby daně z příjmu právnických osob 

v okolních státech mimo EU je vyznačeno níže (graf 5) a srovnání sazby daně uvnitř 

Evropské unie viz graf 6 a příloha 1. 

 

 

Spojené státy americké 

 Daňové zatížení v USA patří mezi jedny z nejnižších ze zemí OECD29. 

Hospodářství je vystavěno na nízkých daních a vysoké platební morálce daňových 

poplatníků, jelikož zde existuje přísný systém placení daní. I přesto se však cca 2/3 

amerických firem daří daňové povinnosti vyhnout.  

  

V USA je stejně jako v EU systém daní rozdělen na přímé a nepřímé daně, 

neexistuje zde však DPH, který jinak v EU ve většině členských zemí tvoří největší 

                                                 
28  Analýza sazeb daně z příjmu právnických osob KPMG, studie Světové banky a PricewatershouseCoopers "Paying Taxes -  

The Global Picture". 
29  Zdroj: Měšec.cz [online]. Daně v USA – jedny z nejnižších, c1998-2010 [cit 2004-05-10] Dostupný z WWW: 

<http://www.mesec.cz/clanky/dane-v-usa-jedny-z-nejnizsich>. 
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příjem do státní pokladny. Většina daní je v USA v kompetenci státních orgánů. Míra 

zdanění je v různých oblastech odlišná (např. prodejní daň od 0 % až do 15 %). 

Nezaměstnanost je v USA poloviční oproti zemím EU, sociální dávky jsou daleko 

nižší a proto jsou výdaje na řešení sociálních problémů mnohem nižší než v Evropě. 

 

Odborníci hodnotí nízké zdanění, společně s např. významnějším postavení 

výzkumů, vyšším podílem vědců a techniků, úzkou spolupráci univerzit s průmyslem, 

podnikavostí a nebo rychlejším zakládáním firem, za jedny z hlavních důvodů 

ekonomické vyspělosti Spojených států oproti silně sociálně zaměřené Evropské 

Unii. U daně z příjmů právnických osob musí zaměstnavatel vyplnit tři formuláře  

pro jednotlivé úřady, jelikož je daň ukládána na všech správních úrovních: federální, 

státní a místní. V každém ze států se může míra zdanění lišit, průměrně se pohybuje 

okolo 10 % ze zisku společnosti. 

 

Německo 

 Daňový systém v Německu je velmi komplikovaný, ať už v oblasti daní pro 

fyzické osoby či v sektoru korporátních daní. Po daňové reformě byla daň z příjmu 

právnických osob snížena z dosavadních 25 % na současných 15 %. Všechny 

právnické osoby v Německu, resp. jejich zdanitelné příjmy podléhají živnostenské 

dani, která se skládá ze dvou částí: ze zákonem stanovené sazby (v současnosti  

3,5 %) a z přirážky stanovené místním obecním úřadem. Celkově se sazba daně 

pohybuje okolo 14-17 % a tato daň představuje hlavní příjem rozpočtu obcí. 

V Německu je ale zavedena také tzv. daň solidarity (od roku 1995),  

kde jak právnické, tak fyzické osoby odvádějí 5,5% z objemu odváděných daní  

do státního rozpočtu. 

DPH je v Německu uvalována ve dvou sazbách – 19 % a snížená 7 % (služby denní 

potřeby jako např. potraviny, noviny a nebo veřejná doprava). Bankovní služby  

a nebo zdravotní služby jsou od DPH osvobozeny.  

 

Francie 

 Daň ze společnosti (Impot sur les sociétés - obdoba české daně z příjmu 

právnických osob). Standardní sazba daně zde činí 33,33 % a snížená 15 %. 

Sníženou sazbu uplatňují společnosti s maximálním obratem 7 630 000 euro  

a s nejméně 75 % akciového kapitálu ve vlastnictví fyzických osob. Takové 
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společnosti jsou rovněž osvobozeny od povinnosti hradit odvod ve výši 3,3 %  

(viz. dále odvod na sociální účely). Tyto sazby se zvyšují o 3 % daňové přirážky 

z příjmu právnických osob platné pro všechny společnosti. Dále se platí 3,3 % jako 

odvod daně z příjmu právnických osob na sociální účely. 

 Mezi přímé daně pro právnické osoby patří daň obchodní, kterou vymezují 

obce dle místa společnosti. Obchodní daň se vybírá ročně a vztahuje se na hodnotu 

nájemného z pronajatých kancelářských ploch, na hodnotu fixních aktiv, které 

společnost používá pro svou činnost a na roční objem vyplácených mezd. 

 DPH se vztahuje na prodej zboží a služeb a platí ji zákazník. Podílí se více 

než 50% na celkových příjmech státního rozpočtu Francie. Standardní sazba DPH  

je 19,6 %, snížená 5,5 % a nebo 2,1 % (potraviny, léky, veřejná doprava…). 

 

Velká Británie  

Povinnost platit daň se týká prakticky všech právnických osob, ať se již jedná 

o akciové společnosti (plc.), společnosti s ručením omezeným (Ltd.), družstva, státní 

podniky, veřejně prospěšné společnosti, královské korporace a další korporace.  

Od daně jsou osvobozeny pouze dividendy britských rezidentních společností, 

neexistuje tedy v tomto smyslu dvojí zdanění. Díky daňovým pobídkám si mohou 

firmy odečíst výdaje na výzkum a vývoj v hodnotě 150 % těchto nákladů. To platí 

ovšem pouze za situace, pokud se jedná o výdaje vyšší než ₤10.000,-. 

Co se týče odpisů dlouhodobého majetku, není možný jejich odpočet, protože 

jsou kapitálovým výdajem. Ovšem existuje určitá kompenzace v podobě uplatnění 

nezdanitelné části ze základu daně z kapitálových výdajů. 

Zdanění se uskutečňuje třemi sazbami v závislosti na výši zisku. První pásmo 

do ₤300.000,- je charakteristické sazbou 21 %, pro druhé pásmo do ₤1.500.000,-  

je typická sazba 29,75 % a třetí pásmo s příjmem nad touto částkou je zdaňováno  

28 procenty. Pokud je podnikem dosaženo ztráty, lze ji převést do minulého roku 

nebo neomezeně do příštích období. Daňový systém také umožňuje zajímavou 

možnost, kterou je skupinové zdanění firem, přičemž kapitálová propojenost musí 

činit minimálně 51 %. 
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Graf 5: Daň z příjmu PO v roce 2004 evropských zemích (mimo EU) 
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Zdroj: Měšec.cz30, vlastní zpracování 

 

2.3.  Postoj Evropské unie ke korporátním daním 

 Korporátní daň se obecně v Evropské unii pohybuje v rozmezí od 10 %  

až do 35 %. Nejvyšší sazby, které sahají až za třicetiprocentní hranici jsou na Maltě, 

ve Francii, Belgii a Španělsku. Sazba pod 10 % je naopak uplatňována na Kypru, 

v Bulharsku a Irsku. Přehled sazeb daně z příjmů právnických osob je uveden  

v příloze č. 1. 

V některých členských státech Evropské unie je na zdanitelný příjem 

právnických osob ještě uvalena místní (lokální) daň z příjmů a solidární přirážka.  

Místní (lokální) da ň je uplat ňována v t ěchto státech: 

Lucembursko    7,5 % v oblasti Luxembourg-City 

Maďarsko    2,0 % 

Německo   14,0 % 

Portugalsko    1,5 %. 

 

                                                 
30  Zdroj: Měšec.cz [online]. Daně z příjmu právnických osob v Evropě, c1998-2010 [cit. 2005-01-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mesec.cz/clanky/dan-z-prijmu-pravnickych-osob-v-evrope >.  
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Solidární p řirážka je uplat ňována v t ěchto státech: 

Belgie     3,0 % 

Lucembursko    4,0 % 

Německo     5,5 %. 

 

V některých zemích EU se kromě základní sazby daně z příjmů právnických 

osob uplatňuje ještě snížená sazba daně. 

Rozšiřování Evropské unie a proces globalizace podstatně ovlivňuje daňové 

systémy jednotlivých zemí. Vnitřní trh Evropské unie, který je definován jako prostor 

bez vnitřních hranic, je definován zajištěním čtyř základních svobod – volný pohyb 

zboží, osob, služeb a kapitálu31. Avšak díky rozdílným ekonomickým, sociologickým, 

historickým a dalším faktorům mají členské státy vesměs samostatné daňové 

systémy a uplatňují samostatné daňové politiky. Cílem Evropské unie není sjednotit 

národní daňové systémy, nýbrž zajistit jejich vzájemnou srovnatelnost v souladu 

s přijatými smlouvami zavedenými v Evropské unii. Smlouva o Evropském  

společenství  obsahuje mimo  jiné  požadavek  tzv.  daňové  neutrality, vyjádřený  

v článku 90 a následujících, kdy rozhodování jednotlivých společností by nemělo být 

ovlivňováno daňovým systémem jednotlivých členských států, případně by neměla 

být v jednotlivých zemích zvýhodňována jednotlivá odvětví, formy podnikání či zdroje 

financování investic. 

 Přesto stále dochází ke střetům názorů, zda je optimálnější a výhodnější 

zachování daňové konkurence, kdy každý stát bude moci svoji daňovou politiku 

koordinovat podle svého, či se snažit o daňovou harmonizaci. V současnosti je oblast 

přímých daní ponechána stále jednotlivým státům, kde zůstává daňová konkurence 

(největší rozdíly jsou obvykle v oblasti důchodových a majetkových daní a povinných 

odvodů na sociální zabezpečení), snahou o harmonizaci se tedy zabývá Evropská 

unie v oblasti nepřímých daní (zejména DPH a spotřební daně). V řadě případů  

je tento stav zapříčiněn nejen fiskálními důvody, ale záměrně ho některé státy 

vyvolávají záměrně s cílem přilákat zahraniční kapitál a investory zvýhodněným 

daňovým režimem (např. Kypr, Monaco, atd., viz dále). 

                                                 
31 Zdroj: Široký (2006), s.21. 
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 Obecně snahy o snižování korporátního daňového zatížení vyvolávají rozdílné 

názory. Na jedné straně to je negativní postoj - poukazování na přesouvání daňové 

zátěže na práci a export daňového zatížení v případě rostoucí integrace, na druhé 

straně pozitivní – kdy podporuje liberalizační tendence ve světové ekonomice  

a vytváří nátlak na účelnou a efektivní podobu hospodářské politiky jednotlivých 

národních vlád.  

 Všeobecně jsou zatím daňové snižování brány jako pozitivní jev 

ekonomického vývoje, kde se na úkor těchto snížení vyskytuje mnoho dalších nových 

speciálních režimů zdanění a zvyšují sazby ostatních daní. Snahy o koordinaci politik 

v oblasti přímého zdanění se prozatím omezily spíše na neucelené a specifické 

daňové režimy, které umožňují více daňové úniky pomocí různých přesunů zisků, 

nikoliv na konkurenci v oblasti reálných investic.  

 Taktéž zakládací smlouvy EU s harmonizací přímých daní výslovně nepočítají. 

Byla by sice v podstatě jednoduše proveditelná, avšak až na drobnosti za pět 

desetiletí od podpisu Římské smlouvy v podstatě k žádné harmonizaci na tomto poli 

nedošlo (mimo např. zdanění mateřských společností a jejich poboček v různých 

státech a  nebo směrnice o vzájemné pomoci členských států proti daňovým 

únikům). 

Popud prosadit jednotný daňový systém sahá do poloviny 90.let, kdy byl 

Radou EU přijat v roce 1997 Code of conduct for business taxation, s cílem vyloučit 

nežádoucí daňovou konkurenci mezi členskými zeměmi. Tento kodex má však spíše 

politický význam, jelikož není právně závazný. Má vést k omezení zvýhodnění 

zdanění zahraničních subjektů, aniž by tyto subjekty provozovaly v dané zemi 

nějakou podnikatelskou činnost32.  

V říjnu 2001 potom Evropská komise zveřejnila svůj plán „Zdanění firem“,  

kde navrhovala takzvanou „dvourychlostní“ strategii, která byla (a stále je) 

strukturálně i časově členěna na tyto body: 

• režim zdanění v domovském státě pro malé a střední podniky, 

• jednotný konsolidovaný základ daně, 

                                                 
32 Zdroj: Blechová (2008), s.78. 
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• zdanění příjmu tzv. Evropské společnosti (Societas Europeae), 

• jednotný povinný harmonizovaný základ daně. 

Ze všech myšlenek a aktuálního dění vyplývá myšlenka evropských federalistů, 

kterou se možná bude Evropská unie a korporátní daně v ní jednou ubírat. Daně 

v jednotlivých státech zřejmě vymizí, to potom povede ke vzniku jednotného vzniku 

systému daňových pravidel. Vznikne Evropská korporátní daň, která bude 

administrována nově vzniklou autoritou EU, sazby bude určovat taktéž Evropská unie 

a taktéž daňové výnosy budou financovat ne státní rozpočty, ale rozpočet Evropské 

unie.  O tomto vývoji pojednávají i články tzv. Evropské ústavy o jednotné 

hospodářské politice. Tento systém má být jednoduchý, flexibilní, efektivní a zejména 

konkurenceschopný pro evropské podnikatelské subjekty. 

Graf 6: Základní sazba dan ě z příjmu PO v Evropské unii (k 1. 1. 2009) 
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3. Charakteristika da ňových povinností firmy 

 Každý ekonomický subjekt na trhu, dokonce i neziskový sektor, má určité 

daňové povinnosti, vyplývající z jeho činnosti. I když pojem daňová povinnost není 

v zákonu definován (právní předpisy definují pouze vznik daňové povinnosti), jedná 

se o jeden ze základních pojmů, který nelze zaměňovat s povinností uhradit daň. 

Pojmem vlastní daňová povinnost potom rozumíme převýšení daně na výstupu nad 

odpočtem daně za příslušné zdaňovací období k DPH. Vlastní daňová povinnost 

plátce je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH, tj. do 25 dnů  

po skončení zdaňovacího období (viz § 101 ZDPH). 

  

Pro rok 2010 připadají v úvahu tyto korporátní daňové povinnosti:  

• daň z příjmů právnických osob, 

• daň z přidané hodnoty, 

• spotřební daně (z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů, 

tabákových výrobků), 

• silniční daň, 

• daň z nemovitostí,  

• daň dědická, darovací, daň z převodu nemovitostí, 

• ekologická daň (ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných 

paliv, z elektřiny), 

• poplatek z biopaliv. 

 

3.1. Práva a povinnosti zvoleného da ňového subjektu 

 Zvolený subjekt, firma JANTA s.r.o., IČ 62361929, je společností s ručením 

omezeným, jedná se tedy o nejběžnější typ kapitálových společností. Firma  

se zabývá hned několika druhy činnosti, zejména jsou to však služby v oblasti tvorby 

a správy www stránek, tvorba software na míru, marketingové poradenství, dále také 

outdoorové a teambuildingové aktivity, pořádání společenských akcí, vzdělávacích 

seminářů, školních výletů, lyžařských kurzů apod. Společnost může obecně mít  

od jednoho do 50 společníků, vybraná společnost má právě 2. Tento typ společnosti 

musí složit při založení kapitál ve výši 200.000,- Kč, který může však být zastoupen  

i hmotnými věcmi vloženými do společnosti, kde i při jejich pozdějším odpisování  
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se hodnota vstupní ceny nemění. Jak vklad peněžitý, tak věcný se po založení 

společnosti stává součástí jejího majetku, se kterým může nadále disponovat. 

Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním 

rejstříku (velká změna od 1.1.2001, kdy ručil společník jen do výše svého 

nesplaceného vkladu). 

Jednatelé nesou veškerou právní zodpovědnost za chod společnosti, vedení 

účetnictví, povinnosti vůči úřadům, atd. Nestanoví-li společenská smlouva nebo 

stanovy jinak, je oprávněn jednat každý z jednatelů jménem společnosti samostatně. 

 

 Podíváme-li se tedy na výše uvedené daně, které se mohou týkat právnických 

osob, vyberme konkrétní daňové povinnosti, dotýkající se této vybrané společnosti. 

Určitě základem je daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty 

(společnost je od 1.11.2009 plátce daně) a daň silniční (vlastnictví jednoho 

motorového vozidla). Jelikož firma nevlastní žádnou nemovitost, ani nepodniká 

v oblasti spotřebních produktů a dalších výše uvedených, tento výčet je konečný.  

 

3.2. Výhody a nevýhody da ňové povinnosti oproti jiným da ňovým 

subjekt ům 

 Není třeba spekulovat o tom, jaké z daňových povinností se vyhnout, jak  

jí obejít a nebo ve kterém oboru je vhodnější podnikat. Každý směr podnikání 

s sebou nese také svoje výhody a povinnosti a to včetně těch daňových. Existuje 

také mnoho směrů podnikání, kdy se stávají příjmy a tedy i daňové odvody téměř 

nekontrolovatelnými a nebo naprosto lehce manipulovatelnými. Například obecnímu 

pohostinství bez nutnosti registrační pokladny není schopný nikdo dokázat, kolik piva 

opravdu skutečně vytočili a nebo kolik jídel skutečně uvařili, pokud jejich klienti 

nebudou požadovat tzv. účtenku, tedy zjednodušený daňový doklad, který by si daný 

zákazník hodlal uplatnit ve svém účetnictví. Potom samozřejmě nelze nepřiznat ani 

ze strany pohostinství tento příjem. Naopak například lékárna s registrační pokladnou 

má striktně daná pravidla, kde musí evidence zásob na skladu a na prodejně přesně 

korespondovat s finančními prostředky v pokladně a s fakturami od dodavatelů léků  

a léčiv.  
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Trošku konkrétněji z jiného pohledu - kdyby vybraná firma JANTA s.r.o. 

neměla služební automobil, jistě by ušetřila na silniční dani, jelikož je to ale nástroj 

k dosažení zisku, zřejmě by ani nezískala příjem, o který jí v podnikání jde. Kdyby 

naopak firma vlastnila nějakou nemovitost, kterou by používala k dosažení zisku,  

ať už jejím pronájmem a nebo k provozování své činnosti, automaticky by jí vznikla 

povinnost platit daň z nemovitosti. Opět by ale tato daň byla odvedena z prostředků, 

které společnost vydělala právě díky tomuto předmětu daně. V jiném ohledu ale také 

tato firma provozuje taktéž některé služby pro fyzické osoby, které nepotřebují 

potvrzení o svém zaplacení, tedy jen velmi těžko se potom dá dokázat, zda daná 

služba byla ze strany poskytovatele odvedena, či naopak. Případně lze velmi 

jednoduše zkreslovat hospodářský výsledek, protože služba mohla být při jedné 

služební cestě poskytnuta jednomu klientovi, ale stejně tak hned několika klientům  

či například celým skupinám. Služby obecně jsou jedním z největších lákadel  

na usměrňování daňových povinností, jelikož ne vždy je potřeba evidovat nějaký 

nákup materiálu či jeho zpracování, ale služby ve formě provedení určité činnosti  

za použití materiálu, který se opotřebovává průběžně, je samozřejmě velmi 

nekontrolovatelným procesem podnikání. 

 

 Velmi zajímavou možností daňové optimalizace je od 1.ledna 2009 i využití 

paušálních výdajů 5.000,- Kč/měs. (u auta i pro osobní potřebu 4.000,-Kč/měs.)  

na dopravu v ostatních případech (viz tabulka 2). Nemusíme tedy již využívat 

dosavadní 3 možnosti zaúčtování výdajů, níže uvedené. Především tedy pro tyto 

situace, kdy živnostník nebo firma najede za měsíc jen menší vzdálenost, lze 

uplatňovat až na 3 vozidla ve společnosti tento druh odpočtu, který je jistě zajímavou 

možností, jak ušetřit na výdajích pro podnikání.  

Navíc si ušetříme práci nejen s účetnictvím a daňovými výdaji, ale i s vedením 

knihy jízd, pokud využíváme tedy automobil výlučně my a po celou dobu uplatňování 

paušálu pro firemní potřebu. Deník jízd nemusíme vést, pokud auto/a pro podnikání 

používáme my osobně (ne naši zaměstnanci) a nebudeme žádat odpočet  

na pohonné hmoty jako plátci DPH. Jinak je třeba mít deník jízd kvůli předpisům  

o bezpečnosti práce a/nebo kvůli nároku na odpočet DPH z benzínu. 
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Tabulka 2: Možnosti uplat ňování výdaj ů při používání firemního automobilu 

Podle doklad ů 
Paušálem dle ujetých 

km 

Paušálem dle ujetých 

km 

Paušální výdaje 5.000,-

Kč/měs. na dopr. 

auto zahrneme do 

majetku 

auto nezahrneme do 

majetku 

auto bezplatně 

vypůjčené; vyřazené 

z majetku pro 

podnikání; auto na 

leasing – není 

majetkem pro 

podnikání – nájemné 

uplatněné jako výdaj 

auto zahrnujeme do 

majetku (většinou 

abychom je mohli 

odepisovat) 

do výdajů odpisy nebo 

nájemné za pronájem 

auta 

neuplatňujeme odpisy neuplatňujeme odpisy 
odpisy, pojistné, výdaje 

na opravy a údržbu 
apod. 

do výdajů doklady za 

pohonné hmoty, 

opravy, údržbu, 

pojištění auta 

do výdajů doklady za 

pohonné hmoty a 

náhradu 3,90,- Kč/km 

jen náhrada za 

pohonné hmoty, ale již 

ne základní náhrada za 

ujeté km 

nemůžeme uplatnit 

výdaje za pohonné 

hmoty a parkovné 

Zdroj: www.jakpodnikat.cz33, vlastní tvorba 

 

 Rozsáhlá kapitola a několik různých variant řešení je potom u platby daně 

z přidané hodnoty. Mnoho společností a živnostníků se zamýšlí nad výhodami  

a nevýhodami plátce daně. Plátcem daně se může každá právnická osoba stát 

dobrovolně po podání žádosti o dobrovolné plátcovství daně, automaticky jí tato 

povinnost však vzniká při překročení obratu 1.000.000,- Kč za 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců. Je potřeba vždy kalkulovat s tím, co daná společnost provozuje 

jako předmět své činnosti a komu svoje produkty a nebo služby prodává.  

V následující tabulce č. 3 je stručně vypsáno několik málo základních příkladů,  

kdy je pro společnost výhodnější být plátcem a kdy zase naopak. 

 

                                                 
33 Zdroj: jakpodnikat.cz [online]. Paušální výdaje na auto, c2009 [cit. 2010-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.jakpodnikat.cz/pausalni-vydaje-auto.php>.  
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Tabulka 3: Výhody a nevýhody plátcovství DPH 

Odvětví Služby Služby Produkty Produkty 

Příklad 
Pronájem 

dataprojektoru 

Organizace 

školního výletu 

Prodejna rychlého 

občerstvení 

Výrobky 

vytvořené vlastní 

činností 

Neplátce daně 

Při jeho koupi sice 

nemůžeme 

uplatnit odpočet 

DPH, ovšem 

nemusíme při 

pronájmu účtovat 

DPH 

Nemožnost 

odpočtu DPH na 

vstupu u všech 

nakupovaných 

služeb (ubytování, 

strava, atd.) 

Nakupujeme za 

cenu s DPH, které 

si nemůžeme na 

vstupu odečíst, 

tedy dražší nákup 

Není třeba 

nakupovat 

materiál, náklady 

na provozovnu 

jsou nízké, příp. 

pracuji z domu 

Plátce daně 

Možnost odpočtu 

DPH při nákupu,  

nutnost účtovat 

DPH na výstupu 

Odpočet všech 

nakoupených 

služeb a produktů 

při vstupu 

Odpočet DPH u 

nakoupených 

surovin, pronájmu 

zařízení, plochy 

Zbytečně musíme 

přidávat DPH na 

výstupu, výrobek 

je potom dražší 

Odběratelé Soukromé osoby Škola, plátce Soukromé osoby Soukromé osoby 

Nejvhodnější 

řešení 
Neplátce dan ě Plátce dan ě Plátce dan ě Neplátce dan ě 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Další rozdíly v daňových povinnostech mohou nastat při dělení jednotlivých 

právnických subjektů - ziskové a neziskové společnosti. Zisková společnost (např. 

tedy s.r.o., a.s., v.o.s.) je založena pro dosažení zisku, má svůj předepsaný styl 

vedení účetnictví a také daňových povinností, viz výše. Daňové zatížení ziskových 

společností je progresivní, úspěšná a více profitující společnost tedy platí daně vyšší, 

společnost z nižším ziskem potom nemusí platit v konečném důsledku daň žádnou. 

Neziskové společnosti (příspěvkové organizace, občanská sdružení, nadační fondy, 

nadace, ale třeba i státní fondy, územní samosprávné celky, organizační složky 

státu, církve, atd.) potom nemají primární cíl dosažení zisku, nýbrž vykonávají služby 

prospěšné pro obyvatelstvo.  

 

Jejich nevýhody oproti klasickým komerčním společnostem jsou samozřejmě 

nemožnost generovat zisk, který bude vyplácen majitelům společnosti (i když 

neziskové organizace samozřejmě mohou podnikat a mohou i generovat zisk), 
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výhody jsou zřejmé zejména v podobě daňových úlev od státu.  Předmětem daně 

z příjmu zde nejsou např. výnosy z úroků z vkladů na běžném účtu, výnosy 

z činnosti, pro kterou byly organizace založeny, do té míry, kdy náklady  

na provozování této činnosti nejsou nižší, než výnosy. Neziskové organizace si navíc 

mohou snížit základ daně až o 30 %, max. o 1.000.000,- Kč, pokud tyto prostředky 

použijí nejpozději ve třech následně jdoucích zdaňovacích obdobích ke krytí nákladů 

souvisejícím s činností, pro kterou byla organizace založena. V případě, že 30 % 

snížení základu daně tvoří méně, než 300.000,- Kč, lze odečíst přímo tuto částku, 

maximálně však do výše základu daně.  

 

3.3. Vybrané návrhy na da ňovou optimalizaci 

Optimalizací daňové povinnosti se obvykle rozumí takové jednání daňového 

subjektu, jímž se snaží minimalizovat svoji daňovou povinnost. Dosahuje toho 

zejména těmito způsoby: 

 

• daňovou úsporou (využívání všech alternativních možností snížení základu 

daně v rámci platných zákonů, např. volbou vhodných odpisů), 

• odložením daně do budoucna, např. využíváním daňových rezerv, 

• vyhnutí se daním legálním využitím nedostatků v daňových i jiných 

zákonech, využitím smluv o zamezení dvojího zdanění, apod. 

 

V případě využití nelegálních postupů nelze již hovořit o optimalizaci daňové 

povinnosti, nýbrž o nelegálním daňovém úniku. 

 

LLC – Limited Lability Company  

Možností, jak optimalizovat daňové výdaje je samozřejmě několik, ne však 

neomezeně mnoho. Díky rozdílným zákonům a možnostem v jednotlivých zemích 

může být optimalizace účinnější v jednom státě, ale třeba i protiprávní ve státě jiném. 

Reálným příkladem může být např. systém zakládání LLC společností v USA. LLC – 

Limited Lability Company je obdoba české společnosti s ručením omezeným. 

Zvláštností v USA je však to, že pokud zde cizinec založí společnost a nepodniká na 

území spojených států, nemusí platit žádnou daň z příjmu. Navíc má firma prestiž 
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americké firmy a je zde samozřejmostí jednoduché a rychlé založení společnosti  

(24-48 hodin). Např. ve státu Delaware, kde jsou jedny z nejvýhodnějších podmínek 

pro tyto druhy společností, je naprostý ráj. Delaware jako jeden z prvních států  

na území USA povolil takovéto možnosti a během prvních let bylo více než 80% 

společností nově vzniklých na území USA umístěno se svým sídlem právě na zdejší 

území. Založení společnosti a první rok provozu vyjde na 2.200,- US $ a každý další 

rok na 1.300,- US $. 

 

Daňový ráj  

Jednou z dalších možností je potom oblíbený a zažitý termín daňový ráj. 

Odborně se tomuto druhu podnikání připisuje termín offshore. Daňoví úředníci  

i ostatní firmy, které tyto možnosti nevyužívají, považují tento styl podnikání  

za nemorální a nebo dokonce nezákonný, samotné země však určují tyto pravidla  

a možnosti daňové optimalizace buď otevírají a nebo zapovídají. Významným 

nástrojem, který určuje, co je možné a co není je mezinárodní smlouva o dvojím 

zdanění.  Seznam zemí, které mají s ČR podepsané smlouvy o dvojím zdanění a 

jejich čísla jsou uvedeny v příloze 3. 

 

Dle Kotlána je definicí daňového ráje země limitně výhodná pro podnikání 

z daňového hlediska; exante přístupem (daňová sazba z příjmů PO a dividend)  

a expost přístupem (počet offshore společností v zemi). Velice smysluplně také 

specifikuje také důvody boje proti daňovým rájům: omezení využívání daňových rájů 

organizovaným zločinem, zajištění vyšších daňových výnosů ve vyspělých zemích, 

zajištění vyšší kontroly nad mezinárodním pohybem kapitálu. Výhody a nevýhody 

daňového ráje jsou zpracovány v příloze 2. 

 

Kritéria výhodnosti daňového ráje:   

• daňová sazba u nerozděleného zisku, 

• nominální daňová sazba u rozděleného zisku, 

• daňově uznatelné náklady, zejména odpisy, 

• ostatní daně (DPH, odvody), 

• ostatní faktory (utajení informací, způsob založení), 

• rozdílné postavení rezidentů a nerezidentů. 
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Jako daňové ráje v Evropě jsou nejčastěji zmiňovány země Andorra, Monaco, 

Lichtenštejnsko, San Marino, Kypr, Irsko.  

 Mezi nejčastější otázky patří při zájmu majitelů, společníků, akcionářů  

či zástupců firem, například pro jaké druhy podnikání se hodí offshore společnosti. 

Jsou to např. oblasti mezinárodního obchodu, oblasti poradenských služeb, 

reklamních a elektronických služeb, zprostředkování, apod. Nelze však využít  

např. pro tuzemský maloobchod, řemeslnou výrobu a některé další formy podnikání. 

Daňová optimalizace však zdaleka není jediný důvod k zakládání offshore 

společností. Dalšími důvody může být např. ochrana vlastního majetku díky 

anonymnímu vlastnictví a to nejen před státními úřady, ale např. i před 

organizovaným zločinem. 

  

Dalšími výhodami offshore společností a využívání daňových rájů je např. 

neveřejný obchodní rejstřík offshore společností a tím i přísné utajování informací  

a majitelích a akcionářích firem. Velký rozruch ohledně některých známějších tváří  

a jejich zveřejnění majetku nastal právě proto, že měli v daňových rájích zavedenou 

svoji firmu jako tzv. onshore, tedy podnikající také v dané zemi a tím automaticky 

spadá do společností s běžným veřejným obchodním rejstříkem, jako to je například  

i u nás v České republice. 

  

Podle pohledu mnoha společností zabývajících se touto formou podnikání, 

např. i podle společnosti TERRINVEST, s.r.o.34 je nejvýhodnějším státem pro 

podnikání Seychelská republika, např. také díky maximální rychlosti při zakládání 

společností (během několika hodin) a pro velice zajímavé ceny. Příjmy  

ze zahraničních zdrojů jsou daněny nulovou sazbou. Pro založení je ve většině 

takovýchto zemí potřeba jen vyplnění požadavkového formuláře a poskytnutí kopie 

dokladu totožnosti žadatele.   

 

Důležitým aspektem je také hranice obratu, kdy začíná být vhodné a daňově 

výhodné o tomto způsobu podnikání a umístění sídla společnosti uvažovat.  

                                                 
34  Společnost TERRINVEST, s. r. o. se specializuje především na služby v oblasti podnikatelského poradenství, zejména v oblasti 

zakládání a prodeje obchodních společností v ČR, na Slovensku, ve Velké Británii  a na Kypru, včetně provádění klientských 
změn v těchto společnostech. 
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Při využití offshore společností z důvodů daňové optimalizace nemá obrat 

společnosti na daně žádný vliv, je třeba brát v úvahu zisk společnosti před zdaněním. 

Náklad na pořízení společnosti je na Seychelských ostrovech cca 25.000,- Kč, vyplatí 

se tedy pořízení společnosti již při zisku nad 100.000,- Kč. S ohledem na strukturu 

podnikání a ostatních aspektů by však společnost měla dosahovat optimálně zisku 

od 300.000,- Kč, v případě obchodování s cennými papíry již od 200.000,- Kč.  

 

Treaty Shopping  

Čím dál více začíná být populární termín Treaty shopping (smlouvy  

o nakupování), kdy subjekt ze třetí země založí společnost v jedné ze smluvních 

zemí a poté investuje nebo podniká ve druhé smluvní zemi. Tato skutečnost mu  

dovolí využívat výhod a platnost smluv o zamezení dvojího zdanění, přestože není 

daňovým rezidentem ani v jedné ze smluvních zemí. Jednoduše se zde vytváří jakýsi 

trojúhelník, mezi kterým plynou transfery ze zisku a díky smlouvám o dvojím zdanění 

eliminujeme a nebo alespoň výrazně snížíme platby daní (viz schéma 2). Pokud 

země, ze které společnost skutečně přichází navíc zemí s výhodným daňovým 

režimem, může být placená daň ze zisku a jeho převodů velmi nízká.  

 

Schéma 2: Metoda Treaty Shopping 

 
 
 

 

 
Zdroj:.Sfinance35  – Využití metody Treaty shopping, vlastní zpracování 

 

Zdroj: www.sfinance.cz36, vlastní tvorba  

                                                 
 

Bez využití země C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
S využití země C:  

země A transfer zisku země B 

zdanění transferu zdanění zisku 

země A země B 

zdanění zisku 

Země C 
transfer zisku transfer zisku 
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 Příklad typických offshore zemí, které mají výrazně výhodnější podmínky pro 

podnikání a dokáží vytvářet výrazné daňové úspory jsou např. Nizozemské Antily  

či Britské Panenské ostrovy. Zatímco při investici v USA byla federální daňová sazba 

korporací téměř 30%, dividendy vyplácené z USA podléhali snížené sazbě 15%  

a sazbě daně z příjmu v sazbě menší než 3%. Toto je nepochybně velká možnost 

výhodnějšího podnikání offshore zemí oproti rezidentům v USA. Toho si také byli 

Spojené státy vědomi a tak postupně doplňovali smlouvy se všemi zeměmi 

klauzulemi, zamezujícími Treaty shopping v těchto zemích.  

  

Stejně tak OECD již od roku 1992 projevuje snahu zamezit tomuto druhu 

podnikání, ne ve všech státech se k tomuto však podařilo dospět a nebo zde tyto 

omezující nástroje nejsou zcela dodržovány. Některé státy se na otázku Treaty 

shopping dívají jako na velký problém (např. USA), jiné v něm však nevidí problém  

a naopak dá se říci vytváří prostředí, které tyto formy podnikání umožňuje. Jako 

zajímavé země se jeví např. Nizozemsko, Velká Británie a nebo Kypr. V současné 

globální ekonomice je obtížné, a někdy dokonce nemožné, určit přesnou strukturu 

vlastníků společnosti a z toho vyplývající daňovou rezidenci majoritního vlastníka 

společnosti. Kapitál je vysoce mobilní a vlastnické struktury proměnlivé. Jakákoliv 

omezení vztahující se k procentním zastoupením  rezidentních vlastníků jsou těžko 

aplikovatelná a naopak vnášejí do standardizovaných smluv nový prvek nejistoty  

a znesnadňují tak jejich použití pro mezinárodní investice. Využití treaty shopping 

nelze v žádném případě považovat za neoprávněný daňový únik, ale za jeden  

z účinných nástrojů daňové optimalizace. 

                                                                                                                                                         
36 Zdroj: sfinance.cz [online]. Treaty shopping – účinný nástroj daňové optimalizace, c2007 [cit. 2007-06-13]. Dostupný  
z WWW: <http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/115508-treaty-shopping-ucinny-nastroj-danove-optimalizace>. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo analyzovat nejrůznější metody daňové optimalizace, 

zorientovat se v daňové problematice v oblasti daní z příjmů právnických osob 

obecně, srovnat možnosti podnikání a daňových podmínek v okolních státech  

a to jak v rámci Evropské unie, tak i mimo ni.  

Díky podrobnějšímu zkoumání současné situace a podmínek na trhu je možné 

se nyní podrobněji zorientovat v problematice daní, daňových sazeb a povinností,  

je jednodušší si utvořit svůj vlastní odborný názor o spravedlivosti a důležitosti 

jednotlivých plateb a lze jednodušeji obhájit operace s daňovými sazbami, se kterými 

stát manipuluje. Zajímavé je jistě i poznání situace v podnikání ve srovnání 

s ostatními členskými zeměmi EU, taktéž i s tzv. třetími zeměmi.  

Jednou z nejdůležitějších oblastí bylo zaměření se na možnosti daňové 

optimalizace, kde díky vysvětlení pojmů jako např. Treaty shopping, daňový ráj, 

vysvětlení způsobu, možností a výhod zakládání společností ve třetích zemích, 

vysvětlení pojmu problém dvojího zdanění. Toto jsou jistě oblasti, kde by i zvolená 

společnost JANTA s.r.o. mohla v budoucnu nalézt podstatné výhody a možnosti 

daňových úspor a to jak v oblasti plátcovství nižších sazeb daně z příjmu PO,  

tak třeba i využívání možností daňových rájů a offshore podnikání na jejich území. 

Problémem či důvodem, proč nedoporučuji momentální intervenci do některé 

z těchto možností je například prozatimní nízký obraz společnosti, tedy i nízký základ 

daně ke zdanění, úspora by byla tedy neadekvátní administrativní zátěži a nebo 

poplatkům za provoz společnosti v zahraničí. Vývoj Evropské unie a nebo 

vnitrostátních směrnic a rozhodnutí ČR ukáže jistě do budoucna většině společností 

takto smýšlejícíh směr, kterým se nadále ubírat. Je potom jen na nich, jakou 

svobodnou volbu podnikání si vyberou a do které ze státních pokladen budou 

odvádět své daně a poplatky. 
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