
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 

 

Abstrakt v ČJ 

 

Diplomová práce je tématicky zasazena do oblasti daní, konkrétně se zabývá daňovou 

optimalizací společnosti REMAK holding, s.r.o.. Teoretická část vymezuje základní pojmy 

mezinárodních daňových vztahů a daňový systém v ČR. Praktická část je věnována analýze 

daňových systémů a dalších ekonomických pojmů v Lotyšsku a ve vybraných  tzv. offshore a 

onshore zemích, která vede k návrhu nové struktury holdingu s využitím vybraných daňově 

výhodných zemí v návaznosti na ekonomický přínos vybraného alternativního řešení. 

 

Klíčová slova: daň, daňové plánování, daňová optimalizace, dvojí zdanění, daňový ráj, 

offshore, onshore,  

 

 

 

Abstrakt v AJ 

 

This dissertation is concerned with the taxes, especially with the tax optimalization  

of the REMAK holding, limited company. The theory part describes basic terms of the 

international tax affairs and tax administration of The Czech Republic. The practical part 

describes the analysis of taxation and other economic characters of Latvia and another so 

called offshore and onshore countries. The conclusions of the analysis can be used for a new 

structure for the holding with the usage of the tax allowed countries, accounting the economic 

profit resulting from the chosen alternative solution. 

 

Key words: tax, tax planning, tax optimalization, double taxation, tax paradise, offshore, 

onshore 
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ÚVOD 

 

Doznívající světová hospodářská krize nutí podnikatelské subjekty optimalizovat své 

ekonomické aktivity v souladu s udržením pozice na trzích, které zaručují naplňování poslání, 

cílů a firemních strategií. V této souvislosti jsou převážně skloňovány ekonomické pojmy, 

jako efektivnost nebo snižování nákladů, tedy pojmy úzce související s daňovým zatížením 

společností.  

Cílem diplomové práce je vyhodnotit stávající holdingovou strukturu společnosti 

REMAK holding, s.r.o. a na základě analýzy současných daňových, právních a 

ekonomických mezinárodních vztahů, tedy prostřednictvím mezinárodního daňového 

plánování, navrhnout změnu holdingové struktury tak, aby došlo k daňové optimalizaci 

holdingu. 

První část se věnuje charakteristice, vývoji, kapitálové a vlastnické struktuře holdingu 

REMAK holding, s.r.o. 

Druhá, teoretická část, popisuje základní formy mezinárodních daňových vztahů, 

právní předpisy související s mezinárodním zdaňováním, jako jsou smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění, metody zamezení dvojího zdanění a mezinárodní daňové plánování. 

Třetí část práce je v teoretické rovině věnována analýze daňového systému v ČR a 

Lotyšsku z pohledu vztahu mateřské a dceřiné společnosti v rámci jednotlivých právních 

předpisů a pojmů souvisejících s mezinárodním zdaněním. 

Praktická část na základě teoretických východisek popisuje a porovnává daňové 

systémy ve vybraných tzv. offshore a onshore zemích, což jsou v případě offshore zemí 

typické daňové ráje a v případě onshore jurisdikcí, země se standardním daňovým systémem, 

které se staly výhodnými destinacemi v oblasti daňových výhod zejména pro holdingové 

struktury.  

Diplomová práce v závěrečné části na základě popsaných modelů zdanění dividend ve 

vybraných zemích představuje návrh nové holdingové struktury, která v teoretické rovině 

směřuje k efektivní daňové optimalizaci skupiny REMAK holding, s.r.o. pomocí zahraniční 

struktury s ohledem na maximalizaci ekonomického efektu pro holding a společníky. 
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1. spol. REMAK holding, s.r.o. 

 

1.1. Poslání 

 

Posláním společnosti je navrhovat a dodávat zákazníkům komplexní řešení systémů 

vzduchotechniky, klimatizace a regulace. Základními vlastnostmi produktů spol. REMAK 

holding, s.r.o. jsou promyšlenost, spolehlivost a účelnost.  

 

1.2. Cíle 

 

Cílem společnosti je zvyšování tržního podílu a potenciálu podniku. Prvotním zájmem 

je dlouhodobá ekonomická stabilita podniku, nikoliv krátkodobý obchodní úspěch na úkor 

partnerů, podnikových zdrojů či prostředí. Takový růst by ohrožoval poslání a byl by 

v rozporu s hodnotami, kterými se společnost řídí. 

Potenciál podniku je spatřován v týmu spolupracovníků, kteří disponují zdroji, znalostmi a 

dovednostmi směřujícími k naplňování poslání společnosti. 

 

1.3. Hodnoty 

 

Hodnotami, které považuje společnost za závazné a trvalé, jsou: 

 důvěryhodnost a spolehlivost v obchodních a závazkových vztazích, 

 promyšlenost, kreativita v oblasti vývoje a inovací, 

 pečlivost a přesnost ve výrobě a kontrole kvality, 

 rychlost a vstřícnost v servisu a službách, 

 profesionalita v technické podpoře, 

 ochrana a úcta ve vztahu k prostředí a okolí. 

 

1.4. Vývoj a charakteristika společnosti 

 

Společnost REMAK vznikla v roce 1990, kdy jako fyzická osoba začíná podnikat v 

oblasti projektování a montáže vzduchotechniky. Z důvodu rozšíření podnikatelských aktivit 
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byla firma o rok později transformována do společnosti s ručením omezeným s obchodním 

jménem MERKA, s.r.o., která se následně změnila na REMAK, s.r.o.. Jsou nakoupeny první 

stroje, nastupují první zaměstnanci a s využitím úvěru, který poskytla KB, je do nové haly 

nainstalovaná moderní technologie.  

V roce 1993 je realizována první zakázka, a to pro rakouského zákazníka, čímž je 

dodávka vzduchotechnického potrubí. Následně je výroba rozšířena o vnitřně izolované 

vzduchotechnické potrubí, které se stalo v dalších letech exkluzivním výrobním programem 

společnosti. Tato progresivní novinka s vynikajícími izolačními a hlukově absorpčními 

vlastnostmi našla uplatnění při klimatizaci extrémně náročných prostor, jako např. 

koncertních sálů, nahrávacích studií, divadel atd. Je rovněž zahájen vlastní vývoj nového 

stavebnicového klimatizačního systému Vento, který se v budoucnu stane stěžejním výrobním 

a obchodním artiklem společnosti. 

V roce 1995 byla ve spolupráci s VŠB-TU dokončena nová, v ČR unikátní zkušebna, a 

byl také dokončen nový výrobní závod. V tomto roce společnost téměř zdvojnásobila svůj 

obrat a začíná se velmi úspěšně rozbíhat export, zejména systému Vento. Rovněž zahajuje 

svou činnost dceřiná společnost REMAK Trade, a.s., která přebírá od mateřské společnosti 

především obchodní aktivity v oblasti prodeje zahraničních výrobků pro vzduchotechniku a 

topení. Jde převážně o obchodní zastoupení a obchodní spolupráci se zahraničními partnery.  

Roste zájem o potrubní jednotky Vento, což se odráží i na četných prodejních výstavách, za 

pomoci marketingového programu Kompas. Rozšiřuje se výrobková řada o nové potrubní 

ventilátory RP-EX, které jsou určeny pro výbušné prostředí. 

REMAK Trade, a.s. od roku 1997 přebírá rovněž od mateřské společnosti REMAK, 

s.r.o. kromě kompletních exportních aktivit i tuzemský prodej. Roste expanze společnosti na 

východní trhy Lotyšska, Ukrajiny a Ruska.   

Inovační proces ve společnosti REMAK Trade, a.s. vede k zavedení systému řízení 

jakosti dle ISO 9002. Systém byl certifikován orgánem EZÚ Praha. Jsou představeny nové 

hlukově izolované ventilátory RPH a bezrámové klimatizační jednotky AeroMaster XP, které 

se staly nosným produktem obchodní strategie společnosti v dalších letech.  

Dne 1.10.2001 došlo ke sloučení podniků REMAK, s.r.o. a REMAK Trade, a.s. a 

všechny podnikatelské aktivity převzala společnost REMAK, a.s. Byl navýšen základní 

kapitál na 110,6 mil. Kč. Všechny základní činnosti společnosti jsou certifikovány v rozsahu 

ISO 9002. Do jednotlivých částí projektu v rámci společnosti bylo v roce 2001 a 2002 

investováno 103 mil. Kč. V těchto letech dochází k investicím, které dosáhly částky 65 mil. 
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Kč. Společnost obhajuje certifikát o shodě systému řízení jakosti a rozšíření v souladu s ISO 

9001:2000. 

Celkový růst společnosti byl tažen zejména exportem. Posílení pozice na ruském trhu, 

vedlo v roce 2003 k otevření obchodní kanceláře v Moskvě za účelem podpory prodeje. 

V rámci exportních aktivit jsou dodávány první výrobky také do Mongolska, stabilizuje se a 

roste obchod v Rusku a je zahájen také export do Slovinska a Velké Británie. Je založena 

dceřiná společnost REMAK Baltic se sídlem v lotyšské Rize a bylo dosaženo rekordního 

obratu v historii společnosti, a to 450 mil. Kč. 

 

Obrázek č. 1. Logo dceřiné spol. REMAK Baltic 

 

Zdroj: http://www.remak.eu/cz/spolecnost/prohlidka/historie_spolecnosti/ 

  

Další úspěšnou obchodní destinací se stává Ukrajina a rozbíhá se také obchod 

v Maďarsku. V roce 2006 bylo dosaženo dalšího nejvyššího obratu, a to ve výši 558 mil. Kč. 

Novým exportním teritoriem se stává Nizozemsko a v Polsku je založena další distribuční 

firma. 

Roky 2007 a 2008 jsou rekordními co do obratu i investic. V roce 2009 bojuje 

holding, poměrně úspěšně se začínající celosvětovou hospodářskou krizí. Jsou zahájeny nové 

exportní aktivity na belgickém a pákistánském trhu. 

V roce 2010 se do obchodních aktivit společnosti promítají globální problémy spojené 

s ekonomickou krizí, ale i přesto je zaznamenán pozitivní vývoj na trzích v rámci EU. 

Společnost je stabilizovaná, nehrozí problémy, např. z nedostatku likvidity a pokračují 

investice do inovací výrobků i dalších firemních oblastí, což by mělo společnosti pomoci 

k ekonomickým číslům z let 2007 a 2008.[26] 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Schéma č. 1. Struktura konsolidačního celku REMAK holding, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: REMAK holding, s.r.o. – konsolidovaná výroční zpráva 
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2. Složitost českého daňového systému ve vztahu k zahraničí 

 

Daňový systém (tj. výše daní, administrativní náročnost a veškerá zákonná úprava) má 

přímý vliv na každodenní život jak občanů, tak podnikatelských subjektů. Země s 

jednoduchým daňovým systémem a rychlou státní administrativou jsou pro zahraniční 

investory atraktivní i přes vyšší daňové zatížení (např. země Skandinávie). Index 

jednoduchosti daňové soustavy každoročně sestavovaný Světovou bankou zohledňuje 

především celkový počet vybíraných daní, časovou náročnost spojenou s daňovou agendou, 

počet výjimek a rozdílných přístupů k vypočtení daňové povinnosti u jednotlivých daní.  

V letech 2007 a 2008 zjednodušilo celkem 36 zemí světa své daňové systémy (ČR 

byla mezi nimi). Nejčastěji došlo ke snížení sazby daně z příjmu právnických osob (dále jen 

DPPO) - ve 21 zemích, zlepšení elektronické komunikace se správcem daně (ve 2 zemích) a 

snížení celkového počtu vybíraných daní. Nejjednodušší daňový systém podle výše 

uvedených daňových kritérií zveřejněný ve zprávě „Paying Taxes 2010“ Světovou bankou ve 

spolupráci s Pricewaterhouse Coopers[28] je na Maledivách. 

Celkově ČR patří 121. místo. Nejlepší hodnocení má ČR v množství placených daní 

středních společností (37. místo). Celková daňová zátěž je mírně nadprůměrná, což stačí na 

122. místo (nízké jsou odvody na DPPO, vysoké jsou odvody na pojistném). Největším 

problémem je vysoká časová a administrativní náročnost spojená s daňovou agendou. Nejvíce 

času (300 hodin za rok) středním podnikům zabere agenda spojená s odvodem sociálního a 

zdravotního pojištění. ČR totiž patří mezi několik málo zemí, kde zaměstnavatelé zvlášť 

odvádí sociální a zdravotní pojištění do zdravotních pojišťoven, kterých je v současné době 

v ČR 9. Celková daňová povinnost v ČR je na evropské poměry nízká, na světové poměry 

vysoká. Problémem však je příliš mnoho výjimek a příliš mnoho administrativy spojené s 

daňovou agendou, což je jednou z hlavních příčin toho, že podnikatelské subjekty v ČR se 

snaží sídla svých společností přemísťovat do tzv. offshore
1
 center nebo onshore

2
 jurisdikcí. 

 

 

 

                                                 

 

 

 
1
 Lze definovat, jako území mimo pobřeží a mimo dosah daňových úředníků, na kterém podnikání nepodléhá zdanění vůbec nebo pouze 

omezenému. 
2
 Jsou to země se standardním zdaněním, které k daňové optimalizaci využívají zejména různých daňových úlev a rozsáhlých sítí uzavřených 

smluv o zamezení dvojího zdanění. 
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3. Vývoj mezinárodních vztahů v daňové oblasti 

 

S rozvojem mezinárodních obchodních vztahů se celosvětově objevuje problém, 

jakým způsobem a zda vůbec usměrňovat oblast daní na nadnárodní úrovni. Daňové vztahy 

totiž významně ovlivňují mezinárodní přesuny kapitálu, pohyb investic, pracovních sil a 

dalších ekonomických složek.[3] 

V současnosti se zájem daňových analytiků a poradců obrací na oblast mezinárodních 

daňových otázek, které úzce souvisí s globalizací obchodu a podnikání. S touto problematikou 

je spojen termín „mezinárodní daňové plánování“(dále jen MDP), které se stává hlavním 

faktorem daňové optimalizace jednotlivých společností, a s tím spojené optimalizace 

mezinárodních právních a daňových předpisů, tedy aplikace zejména smluv o zamezení 

dvojího (vícenásobného) zdanění (dále jen SZDZ).[11] 

V souvislosti s uplatňováním nástrojů daňové optimalizace s využitím mezinárodních 

prvků zdanění je nutno konstatovat, že se jedná o jeden z nejsložitějších oborů daňového 

práva, v němž lze v praxi jen velmi zřídka pracovat s obecně známými daňovými principy. 

V oboru mezinárodní daňové optimalizace je pro každého zpracovatele nezbytné vycházet 

z velmi detailních zadávacích podmínek, přičemž zpracování analýzy a návrh řešení vyžaduje 

značnou odbornou erudici a hluboké znalosti z oblasti MDP. V převážné míře se jedná o 

týmovou práci, při níž platí, že čím širší škálu jednotlivých daňových systémů a jejich 

vzájemných smluvních či jiných vazeb tým odborně zvládá, tím kvalitnější a daňově 

bezpečnější návrhy řešení lze očekávat. Proto bývají v praxi zadávány projekty daňových 

optimalizací s uplatněním mezinárodních prvků převážně významným, mezinárodně 

působícím poradenským společnostem, které vlastní mimo znalostní databázi jednotlivých 

daňových systémů i metodologii pro mezinárodní daňovou optimalizaci. 

V současné době lze - vzhledem k rozšířenému transferu zisků převážně do daňových 

offshore oblastí -  vysledovat aktivity představitelů významných ekonomik (např. USA, 

Německo, Francie), spojené s ukončením anonymity skutečných vlastníků offshore 

společností a zrušení významných daňových výhod v daňových rájích. Lze očekávat, že 

v brzké budoucnosti, pravděpodobně v průběhu několika let, bude současný způsob transferu 

zisků, často činěný na hranici zákona, natolik riskantní záležitostí, že bude využití daňových 

rájů prudce klesat. O to více však přibudou požadavky na sofistikovanější formy 

mezinárodních daňových optimalizací s využitím dílčích daňových výhod v jednotlivých 

transparentních daňových systémech. 
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3.1. Historie mezinárodních daňových smluv 

 

Problematika mezinárodních daňových vztahů patří k nejsložitějším z oblasti daňové 

politiky. Během historického vývoje v mezinárodních daňových vztazích došlo ke vzniku tzv. 

daňových rájů, které přiměly vyspělé země Světa, které byly členy OECD v roce 1963, 

přijmout rozsáhlou vzorovou dohodu o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. Jedná se 

o modelovou SZDZ, která slouží také jako základ pro dohody o zamezení dvojího zdanění 

mezi jednotlivými členskými státy EU.3 Tyto smlouvy se staly hlavním pilířem současné 

problematiky mezinárodních daňových vztahů.  

 

 Existují dva mezinárodně akceptované modely smluv: 

 

 modelová smlouva OECD, určená pro smluvní vztahy mezi státy uvedené organizace 

a dále státy srovnatelné hospodářské úrovně. Podle tohoto modelu má právo zdanit příjem 

poplatníka stát, ve kterém je poplatník rezidentem. K této modelové smlouvě byl zpracován 

podrobný Komentář, který sice není právně závazný, ale je uznávaný a často používaný pro 

svou propracovanost při nesrovnalostech v této oblasti. 

 

 modelová smlouva OSN, která obsahovala zejména prvky zdůrazňující ochranu 

daňových příjmů smluvní strany, která má nesrovnatelně nižší ekonomickou výkonnost. 

Zatímco modelová smlouva OECD je zaměřena na zdanění příjmu v zemi sídla či bydliště 

daňového poplatníka, model OSN klade důraz na zdanění příjmů v zemi jejich zdroje.[13]  

 

3.2. Podstata smluv o zamezení dvojího zdanění 

 

Podstatou mezinárodního daňového práva, resp. SZDZ, je zamezení dvojímu zdanění 

téhož příjmu a zabránění daňovým únikům. V důsledku globalizace ekonomických procesů 

jsou podnikatelské subjekty nuceny vyhledávat mezinárodní obchodní vazby, spolupracovat 

                                                 

 

 

 
3
 Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle stavu 

k 1.1.2011, obsahuje příloha č. 1. 
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se zahraničními partnery a zakládat joint-ventures
4
, což je spojeno s mezinárodní daňovou 

problematikou jednotlivých zemí. Pokud by neexistovala koordinace této daňové 

problematiky, byl by ekonomický subjekt zdaňován ze shodných příjmů ve všech státech, kde 

by docházelo k podnikatelským aktivitám, což by omezilo mezinárodní podnikání obecně a 

rovněž motivace k další mezinárodní spolupráci by byla oslabena. Tyto aspekty nejsou v 

zájmu ani podnikatelských subjektů ani samotných států, které mají zájem na expanzi svých 

firem do zahraničí, na straně jedné a na straně druhé se rovněž snaží, aby zahraniční investoři 

přicházeli do jejich zemí a přispívali tak k ekonomickému růstu. Z těchto důvodů se státy 

snaží prostřednictvím nástrojů mezinárodního daňového práva vliv dvojího (vícenásobného) 

zdanění eliminovat.[8]  

Mezinárodní daňové smlouvy vždy vycházejí z vlastní daňové legislativy jednotlivých 

smluvních států. K samotnému zamezení dvojího zdanění se užívá různých metod a jejich 

různých forem, které mohou být buď jednostranná opatření přímo definována v daňovém 

systému dané země, nebo jsou součástí bilaterálních, mezinárodních SZDZ. Z právního 

hlediska se v rámci daňového zákonodárství jednotlivých zemí jedná o dohody nejvyšší 

právní síly, viz schéma č. 2.  

 

Schéma č. 2. Právní síla daňových zákonných předpisů 

 

Zdroj: vlastní – zpracováno na základě získaných informací 

 

                                                 

 

 

 
4
 společné podniky 

mezinárodní daňové 
právo 

(SZDZ, směrnice EU) 

daňové právo 

hmotné a procesní 
(Zákon o DP, 

Daňový řád) 

 
Pokyny MF 

ČR (řady D) 
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V mezinárodních daňových smlouvách se stanoví přesná kritéria, podle kterých se v 

převážné většině případů daň vybere a komu daňový výnos připadne. Poplatník si nemůže 

sám vybrat jednu ze smluvních zemí, ve které by chtěl být zdaňován, ale z daňového hlediska 

by smlouva měla být neutrální. 

SZDZ se týkají pouze přímých daní a v některých případech daní majetkových. 

Předmětem těchto smluv tedy nejsou nepřímé daně, ať už se jedná o DPH, či daň z obratu 

nebo spotřební daně (akcízy)5. Vývoz komodit je od těchto daní osvobozen úplně, takže k 

daňové kolizi nemůže dojít.[13] 

 

3.2.1. Metody zamezení dvojího zdanění 

K zamezení dvojího zdanění se používá různých metod a jejich variant. Může být 

použita jedna metoda na všechny druhy příjmů nebo více metod pro různé druhy příjmů a 

jejich variant současně. 

 

3.2.1.1. Metoda vynětí zahraničních příjmů ze zdaňování 

 

 vynětí úplné - její podstatou je, že pro účely stanovení daňové povinnosti v zemi 

rezidenta se příjem dosažený v zahraničí vyjme, tj. vůbec nezahrne do daňového základu, a 

pokud se takový příjem již dále vůbec nebere v úvahu, jedná se o takzvané vynětí úplné. 

 

 vynětí s výhradou progrese - výhrada progrese v tomto případě znamená, že ve státě 

příjemce se sice do daňového základu nezahrne příjem, který je vyjímán, ale pro výpočet daně 

se použije sazba daně z daňového pásma odpovídajícímu souhrnu všech příjmů, tedy i 

zahraničních. Tato metoda má ovšem význam jen v těch případech, kdy je daňová stupnice 

progresivní. V praxi se u této metody používá varianta tzv. "zprůměrování", která spočívá v 

tom, že se vypočítá průměrné daňové zatížení připadající na souhrn veškerých dosažených 

příjmů, tedy tuzemských i zahraničních, a takto zjištěné procento daně se použije na výpočet 

daně z domácích příjmů. Méně častá varianta "nadečtení" -  jinak tzv. metoda vrchního dílku 

                                                 

 

 

 
5
 Nepřímá, selektivní spotřební daň, která je založena na fixní částce na jednotku množství. 
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znamená, že příjem dosažený v tuzemsku je jakoby přičten k příjmům dosažených 

v zahraničí. Procento daně, které vyplývá pro danou úroveň, příjmů se pak použije pro 

zdanění domácího příjmu.[4] 

 

3.2.1.2. Metoda zápočtu zahraniční daně 

 

 Podle metody zápočtu zahraniční daně na tuzemskou daňovou povinnost se ve státě 

příjemce zahrnou do daňového základu jak příjmy z tuzemska, tak příjmy ze zahraničí a z 

takto stanoveného daňového základu se vypočítá daň. Od této daně se potom odpočítá daň 

zaplacená v zahraničí. I tato metoda má své varianty, které se liší podle způsobu zápočtu daně 

zaplacené v zahraničí. 

 

 metoda plného zápočtu - je jednodušší, a pro poplatníka nejméně administrativně 

náročná. Je to metoda, podle níž se od celkové daně vypočítané v tuzemsku odečte celá částka 

daně zaplacená v zahraničí bez ohledu na to, jaká byla v zahraničí uplatněna sazba daně na 

dané příjmy.  

 

 metoda prostého zápočtu - aby stát příjemce nedoplácel na vyšší úroveň zdanění 

příjmů ve státě zdroje, užívá se obvykle další varianta metody zápočtu, a to zápočet prostý. 

Při této variantě se vychází z předpokladu, že daň zaplacená v zahraničí v souladu se 

zahraničními předpisy se započte na daňovou povinnost v tuzemsku, maximálně však do výše 

daně, která by v tuzemsku připadala poměrně na zahraniční příjem. 

 Zatímco u metody vynětí se zahraniční příjem ze základu daně vyjímá, u metody 

zápočtu se naopak do daňového základu zahrnuje, a to v brutto výši, tj. včetně případné daně 

zaplacené v zahraničí. Dále existují i jiné případy příjmů, jako např. úroky či dividendy, které 

se zaúčtují v čisté výši (tj. bez daně), v níž byly přijaty. V těchto případech je nutno provést 

odpovídající úpravu ve smyslu zvýšení daňového základu.[13] 
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4. Základní principy mezinárodního daňového plánování 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že daňové zákony ČR se neustále přibližují standardům EU 

a zemí OECD, je pro společnosti, které hodlají optimalizovat svou daňovou povinnost, 

prioritní hledat nové možnosti. K tomuto lze využít metod MDP.[4] 

 

4.1. Stanovení struktury MDP 

 

Stanovení správné struktury obchodních procesů s cílem dosáhnout fiskální výhodu je 

nejdůležitější součástí MDP. Samotná struktura holdingu musí vycházet z obsahu samotného 

podnikání klienta (výroba, obchod, služby), případně z návazných a obslužných činností. 

Struktura společnosti by měla být zejména z nákladových důvodů co nejjednodušší, ale nesmí 

být v rozporu s právními předpisy. Při vytváření struktury je nutno dbát na to, aby byla 

flexibilní. 

 

4.2. Základní metody MDP 

 

Podstatou metod MDP je omezení daňové zátěže. Tohoto lze dosáhnout pouze za 

použití pravidel, tedy omezení, a to zejména časových nebo hodnotových, které vyžadují 

důkladnou analýzu a posouzení konkrétní situace.[4] 

 

Těmito metodami jsou: 

 převod výrobků a služeb, půjčky, factoring, pohledávky, pronájem, podílení se na 

nákladech, holdingy, bankovní služby, pojišťovací služby, licence a ochranné známky a  

služby nakupované v zahraničí. 

 

4.3. Výběr použitých metod MDP 

 

Při použití metod MDP je nutné vycházet z předmětu podnikání nebo možných rizik. 

Také je nutno se zaměřit na celkové náklady struktury. Východiskem k daňové optimalizaci 

struktury je např. stanovení hypotetické daňové povinnosti, která by připadala na hospodářský 
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výsledek offshore struktury při pesimistickém vývoji obchodování a při domácí daňové sazbě. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje výběr metody MDP, je okolí struktury, jako dodavatelé, 

zákazníci apod. Finálním významným prvkem, který zásadně ovlivňuje výběr metod, je 

vlastnická struktura podnikání. Čím jednodušší vlastnická struktura je, tím rychlejší je 

rozhodování o strategických otázkách a zároveň vzniká méně konfliktů mezi majiteli a 

manažery. V opačném případě může dojít k značnému omezení používaných metod a 

následně až k zabránění vstupu podniku do procesu MDP.[4]   

 

4.3.1. Holdingy z pohledu MDP 

V současné době se zejména v Evropě ukazuje několik onshore jurisdikcí, které 

umožňují vhodně strukturovat obchodní činnosti na bázi holdingových struktur. Podmínky 

pro založení evropské holdingové společnosti jsou v dnešní době velmi jednoduché. Tyto 

společnosti se snaží uniknout dani zejména tak, že zisky jsou přičteny dceřiné společnosti 

usídlené v offshore finančním centru a dividendy6
 nejsou nikdy vypláceny. Tomuto se státy 

s vysokou mírou zdanění snaží čelit prostřednictvím legislativních bariér s cílem tyto příjmy 

za určitých podmínek fixovat v mateřské společnosti a zde také tyto příjmy zdanit.[4] 

 

4.3.2. Činnost holdingových společností 

 V 80. a 90. letech minulého století si získalo velkou oblibu využívaní offshore 

společností při vytváření holdingových struktur. Můžeme sledovat dva poměrně 

charakteristické trendy: 

 

 velké mezinárodní společnosti využívají obvykle tzv. „nizozemskou cestu“, která je 

založena na tom, že holdingová společnost, která vlastní podíly v dceřiných společnostech, se 

zaregistruje v Nizozemsku a využívá soustavu SZDZ pro transfer dividend a kapitálových 

zisků s dalšími „holdingovými ráji“ tohoto typu, a to zejména zeměmi jako jsou 

Lucembursko, Kypr, Malta nebo také Slovensko, 

                                                 

 

 

 
6
 Peněžité plnění akciových společností, které vyplácejí tyto společnosti akcionářům, schválené valnou hromadou. 
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 malé a střední firmy dávají při vytváření holdingové struktury často přednost 

minimalizaci nákladů a pro místo registrace holdingu využijí některý z klasických daňových 

rájů, tedy offshore center jako jsou v rámci Evropy Andorra, Monako a další.[2] 

 Výhodou podobných holdingových struktur je možnost velmi účinně plánovat daňové 

zatížení jednotlivých transakcí a centralizovat příjmy z finančních transferů ve vhodné zemi 

tak, aby byly k dispozici celému holdingu. 
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5. Daňový rezident z pohledu českého daňového práva 

 

5.1. Rezident - fyzická osoba 

  

V ZDP je definován rezident - FO v ust. § 2 odst. 2. Podle tohoto ustanovení je 

rezidentem ČR fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde 

obvykle zdržuje. 

Na tuto definici navazuje ust. § 2 odst. 4 uvedeného zákona, který uvádí, že bydlištěm 

na území ČR se pro účely ZDP rozumí místo, kde má poplatník stálý byt a lze usuzovat na 

úmysl poplatníka trvale se v tomto bytě zdržovat. Stálý byt je blíže definován v pokynu 

Ministerstva financí (dále jen MF) D - 300 publikovaném ve Finančním zpravodaji číslo 11 - 

12/2006.[22] Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle 

jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě 

formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení užívání bytu poplatníkem bez 

prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k 

okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. zda-li zde má rovněž např. manželku, děti, 

rodiče, či zda je byt využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, 

zaměstnání apod.). Termín „obvyklé zdržování“ na území ČR je upraven v ust. § 2 odst. 4 

ZDP. Poplatníky obvykle se zdržujícími na území ČR jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 

dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích, přičemž do lhůty 

183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. 

 

5.2. Rezident - Právnická osoba  

 

ZDP definuje rezidenta - PO v ust. § 17 odst. 3 uvedeného zákona jako poplatníka, 

který má na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení. Tímto místem se rozumí adresa 

místa, z něhož je poplatník řízen.[29] Důvodem této „alternativní“ definice je zamezení 

daňovým únikům v případech, kdy se daňový subjekt zaregistroval v zahraničí (zejména v 

oblastech daňových rájů), přičemž skutečné (hlavní) vedení firmy je umístěno a probíhá na 

území ČR. Podle této úpravy se i tento daňový subjekt stává rezidentem ČR. Bližší vymezení 

k pojmu „místo vedení a skutečný vlastník“ je uvedeno ve sdělení MF ve Finančním 
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zpravodaji č. 13/2001 pod č.j. 251/122 867/2000, Sdělení MF k problematice pojmů "místo 

vedení" a "skutečný vlastník." 

 

5.3. Místo vedení 

 

Je to pojem, který je součástí daňového práva mnoha zemí. Lze ho definovat jako 

místo, kde je formulována a odkud je nastavována praktická politika podniku, tedy kde jsou 

skutečně prováděna klíčová, řídící a obchodní rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění 

průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku a která nemohou být na nižších úrovních 

řízení měněna. Je to místo, kde se také běžně nachází personální a technické vybavení pro 

takovouto činnost.  

Tento pojem definuje jedno z kritérií, na jehož základě vzniká daňově právní vztah 

mezi podnikatelským subjektem (nejčastěji PO) a státem, na jehož území se místo skutečného 

vedení nachází. Jde o existenci tzv. daňové rezidence (domicilu), která je určující pro vznik 

neomezené daňové povinnosti. 

Tento výraz je součástí českého daňového práva prostřednictvím mezinárodních 

daňových smluv (svou povahou spadá zejména do Článku 4 SZDZ, na jehož základě je 

posuzována zmiňovaná daňová rezidence). Naše domácí daňová legislativa mu však nedávala 

žádný obsah a nespojovala s ním žádné daňové důsledky. Proto z těchto důvodů byl tento 

termín zakotven do poslední novely ZDP. Zavedením tohoto pojmu do českého daňového 

práva se naše právní úprava přiblížila úpravě v jiných státech, zejména v rámci OECD. 

 

5.4. Skutečný vlastník 

 

Uvedený pojem je důležitý především pro praktickou aplikaci Článků 10, 11 a 12 

SZDZ, kde např. odstavec 2 Článku 10 této smlouvy mezi ČR a Lotyšskem (1995) zní: "Tyto 

dividendy však mohou být rovněž zdaněny ve smluvním státě, v němž je společnost, která je 

vyplácí rezidentem, a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak jestliže příjemce je 

skutečným vlastníkem dividend, daň takto stanovená nepřesáhne." Podobně jsou formulovány 

i Články 11 a 12 (Úroky, Licenční poplatky). Vzhledem k tomu, že žádná ustanovení 

Vzorového modelu smlouvy OECD ani Komentář k jednotlivým článkům této vzorové 

smlouvy ho zatím nevymezují, sděluje se proto následující. 
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Při řešení konkrétních případů je potřeba rozlišovat mezi okamžitým příjemcem tohoto 

typu příjmu a jeho skutečným vlastníkem. Zatímco okamžitým příjemcem může být v 

podstatě kdokoli, komu je tento příjem poukázán bez ohledu na to, zda z něj má skutečný 

užitek, skutečný vlastník je osoba, které lze tento příjem objektivně přisoudit a která jej také 

zdaňuje. Stručně řečeno, pokud příjem pouze "protéká" přes rezidenta (např. 

zprostředkovatele) jednoho smluvního státu a teprve poté plyne osobě, která skutečně získává 

užitek z tohoto příjmu a která je též vlastníkem aktiv (právního titulu), z nichž tento příjem 

plyne, nelze uplatňovat, a tudíž ani poskytovat daňové úlevy nebo osvobození rezidentovi, 

přes nějž platba takto protéká. Na ně má nárok pouze skutečný vlastník příjmu, který navíc 

může být rezidentem třetího státu. Zavedení pojmu "skutečný vlastník" tedy neznamená 

faktickou změnu, ale pouze přesnější formulaci podstaty věci.[30] 

 

5.5. Daňový domicil  

 

Dokladem o daňovém rezidentství podnikatelského subjektu je Potvrzení o daňovém 

domicilu, které vydávají příslušné finanční úřady. Toto potvrzení daňového úřadu příslušného 

státu svědčí o tom, že dotyčná osoba je daňovým rezidentem tohoto státu. 

Tiskopis „Potvrzení o daňovém domicilu,“ po jeho předložení v příslušném smluvním 

státě poplatníkovi vzniká nárok na uplatnění snížené sazby daně podle smlouvy, či na aplikaci 

smlouvy obecně.[29] 

Při stanovení daňového rezidentství v případech, kdy jde o FO z bezesmluvního státu 

nebo rezidenta ČR, který realizuje své aktivity v bezesmluvním státě, pro který potřebuje 

potvrdit, že je rezidentem ČR, vystavuje správce daně protokol podle ust. § 2 ZDP. Právo MF 

financí rozhodnout ve sporných případech o daňovém rezidentství uvádí ustanovení § 39 odst. 

b) ZDP. 

 

5.6. Rezident z pohledu SZDZ  

 

SZDZ uvádějí problematiku rezidentství většinou v článku 4 – Rezident. Tyto 

Smlouvy samy o sobě nezasahují do vnitrostátních zákonů, které stanovují podmínky pro 

rezidentství, a tudíž i pro neomezenou (plnou) daňovou povinnost v příslušném státě. 

Ustanovení tohoto článku řeší také kolizní situace, kdy z hlediska vnitrostátních zákonů 
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dochází ke vzniku dvojího rezidentství, zejména u FO. Smlouvy obsahují speciální 

ustanovení, která určí, jakému konceptu určení rezidentství je dána přednost. Smlouva také 

uvádí další postupná kritéria, pomocí nichž se rezidentství určí (stálý byt, užší osobní a 

hospodářské vztahy - tzv. středisko životních zájmů, obvyklé zdržování, státní příslušnost, 

vzájemná dohoda příslušných úřadů). 
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6. Implementace koncernových pravidel do právního rámce v ČR 

 

6.1. Vymezení pojmů 

 

 daň - tento pojem lze definovat jako povinné peněžní plnění stanovené zákonem, které 

má vynutitelný charakter. Daňové zákony přesně vymezují skutečnosti, které zakládají 

daňovou povinnost a rozhodují o výši a lhůtách splatnosti. V právním systému ČR se  jedná o 

nenávratný rozpočtový příjem.[14] 

 daňový subjekt - je fyzická či právnická osoba, která podléhá daňové povinnosti. 

 poplatník daně - je osoba, která hradí daň svým jménem, na svůj účet a ze svého 

předmětu zdanění. 

 plátce daně - má ze zákona povinnost uhradit daň za jiné daňové subjekty (poplatníky 

daně). 

 správce daně - je státní orgán, vykonávající dohled nad řádným a včasným plněním 

daňových povinností. 

 daňový objekt - je veličina, ze které se daň vyměřuje. 

 daňový základ - je kvantifikace daňového objektu, potřebná pro stanovení výše 

daňové povinnosti. 

 sazba daně - je algoritmus, kterým se ze základu daně (prostého nebo upraveného) 

stanovuje daňová povinnost.[5]  

 holding - Holding je v České republice právně vymezen v ustanovení § 66a odst. 7 

obchodního zákoníku.[17] 

 

 Holdingová společnost nebo také mateřská společnost je obchodní společnost, která 

v organizační struktuře stojí na vrcholu holdingu a majetkově ovládá tzv. dceřiné společnosti. 

Holdingová společnost může být organizována jako tzv. čistý holding, jehož jediným 

předmětem činnosti mateřské společnosti je držba a správa majetkových účastí a kontrola 

dceřiných společností. 

Další možností jak může být holding organizován, je forma, ve které mateřská 

společnost vykonává pro jednotlivé články tzv. obslužnou činnost, která spočívá např. 

v zajišťování společné dopravy, společného prodeje, odbytu, tedy jednotné obchodní činnosti 

či jednotné finanční politiky, jako je např. úvěrování apod.[15] 
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Častou formou je také tzv. kombinovaný holding, který je typický tím, že si mateřská 

společnost ponechává část svých výrobních a obchodních aktivit a další části jejího předmětu 

činnosti pak tvoří správa majetkových účastí. 

Z výše uvedeného vyplývá, že holdingová struktura REMAK holding, s.r.o. je tzv. 

čistý holding. 

 

6.2. Analýza vztahu dvou společností v rámci jedné struktury   

 

Cílem této kapitoly je uceleně vymezit z pohledu českého právního a daňového 

systému mateřskou a dceřinou společnost, a to jak s ohledem na vlastnictví podílu a jeho 

držení v dceřiné společnosti, tak s ohledem na obchodní vztahy mezi nimi. 

 

6.3. Mateřská a dceřiná společnost z pohledu českého práva 

 

Obecně lze mateřskou společnost definovat jako obchodní společnost, která drží 

obchodní podíl v jiné společnosti, která je z tohoto pohledu poté nazývána jako společnost 

dceřiná.[1] 

 Obchodní a majetkový vztah dvou společností je komplexem činností, které musí být 

z pohledu českého právního systému v souladu s níže uvedenými zákonnými normami, které 

rozlišují právní režim vztahů mezi dvěma obchodními společnostmi v závislosti na výši 

obchodního podílu jedné společnosti ve společnosti druhé.[27] Jedná se konkrétně o 

obchodní, daňové a účetní předpisy českého právního systému, kterými jsou: 

 

1) z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen OZ), 

2) z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZÚ), 

3) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH), 

4) z.č. 586/1992 Sb., o  dani z příjmu (ZDP) 
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6.3.1. Mateřská a dceřiná společnost z pohledu obchodního zákoníku 

  Tento zákon definuje mateřskou společnost a dceřinou společnost v ust. § 66a odst. 2) 

OZ, a to pomocí pojmu tzv. osoby ovládající a ovládané. Ovládající osobou může být PO 

nebo i FO. Je-li ovládající osobou společnost, pak hovoříme o mateřské společnosti a 

ovládaná je společnost dceřiná. 

 

O vztah osoby ovládající a ovládané se jedná tehdy: 

 jestliže jedna je většinovým společníkem druhé, 

 jedna disponuje většinou hlasovacích práv vůči druhé, 

 jedna může prosadit jmenování, volbu či odvolání většiny osob, které jsou statutárním 

orgánem nebo členem statutárního orgánu, nebo členem dozorčího orgánu ve společnosti 

druhé, a dále pokud jedna osoba vůči druhé disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv[1], 

neprokáže-li se, že existuje jiná osoba, která disponuje ještě větším podílem hlasovacích práv. 

Z pohledu obchodního práva, ale s možnými dopady i do oblasti daní a účetnictví, jsou pak 

podstatná navazující ustanovení obchodního zákoníku týkající se tzv. podnikatelských 

uskupení dle ust. § 66 písm. a) a následujících ustanovení OZ, definující mj. také tzv. řídící a 

řízenou osobu a ustanovující režim tzv. ovládací smlouvy, která tyto vztahy upravuje.[17] 

 

 6.3.2. Mateřská a dceřiná společnost z pohledu zákona o účetnictví 

Účetní předpisy rozlišují v návaznosti na vymezení osoby ovládající a ovládané 

v obchodním zákoníku mezi osobami s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. Z tohoto 

pohledu se např. v uspořádání položek rozvahy rozlišují pohledávky či závazky vůči osobám 

s rozhodujícím nebo podstatným vlivem od jiných pohledávek a závazků. Ve vymezení 

finančního majetku, např. držení podílů v jiné společnosti či poskytnutí úvěru nebo půjčky do 

jiné společnosti se rozlišuje z hlediska toho, zda jde o pozici s podstatným vlivem. 

 

6.3.3.  Mateřská a dceřiná společnost z pohledu zákona o DPH 

Tato právní úprava vymezení mateřské a dceřiné společnosti neobsahuje, pracuje 

pouze s termínem tzv. spojených osob, což je termín, který pro účely tohoto zákona vymezuje 

kapitálový, podílový nebo jiný vztah tzv. členů skupiny s ohledem na registraci jako plátce, a 
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to v ust. § 5a) a v ust. § 95a zákona o DPH. Dále tento zákon v ust. § 36a zákona o DPH 

hovoří o majetkově a jinak spojených osobách z pohledu výpočtu základu daně. 

 

6.3.4. Mateřská a dceřiná společnost z pohledu zákona o dani z příjmu 

 Tento zákon obsahuje vlastní vymezení mateřské a dceřiné společnosti, a to v ust. § 19 

odst. 3 písm. b) a písm. c) z. č. 586/1992 Sb., o DP. Z pohledu této právní úpravy: 

 

 mateřskou společností je obchodní společnost nebo družstvo, která je daňovým 

rezidentem ČR nebo jiného státu EU, má právní formu akciové společnosti (dále jen a.s.), 

společnosti s ručením omezeným (dále jen s.r.o.), družstva, nebo (pokud jde o rezidenta 

jiného státu EU) obdobnou právní formu podle příslušných právních předpisů dané země. Jde 

tedy o kapitálovou obchodní společnost, případně družstvo. A dále jde o mateřskou 

společnost, která má min. 10 % podíl na základním kapitálu jiné společnosti, a to po dobu 

min. 12-ti měsíců nepřetržitě.[19] 

 

 dceřinou společností je obchodní společnost nebo družstvo, která je daňovým 

rezidentem ČR nebo jiného státu EU, má právní formu a.s., s.r.o., družstva, nebo (pokud jde o 

rezidenta jiného státu EU) obdobnou právní formu podle příslušných právních předpisů dané 

země. Jde tedy o kapitálovou obchodní společnost, případně družstvo, na jejímž základním 

kapitálu má alespoň 10-ti % podíl mateřská společnost, a to nejméně po dobu 12-ti měsíců 

nepřetržitě.[19] 

 

Náklady spojené s držbou podílu 

Vztah mateřské a dceřiné společnosti z pohledu ZDP, je tímto zákonem omezován, 

pokud jde o uznatelnost respektive neuznatelnost nákladů, které mateřská společnost 

vynakládá v souvislosti s držbou podílu v dceřiné společnosti, dle ust. § 25 odst. 1 písm. zk) 

ZDP. Toto omezení se týká přímých i nepřímých nákladů, přičemž předmětné ustanovení 

výslovně stanoví režim také pro veškeré úroky z úvěrů a půjček, přijatých v období 6-ti 

měsíců před nabytím podílu v dceřiné společnosti. 

 

 

 



23 

 

Osvobozené podíly na zisku 

Dividendy a jiné podíly na zisku, které plynou mateřské společnosti od společnosti 

dceřiné, jsou obecně osvobozeny od daně z příjmů. Osvobození se řídí úpravou v ust. § 19 

odst. 1 písm. ze) ZDP, v ust. § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP a v ustanoveních následujících. 

Základní podmínkou osvobození od daně z  příjmu ale je, že dceřiná společnost není 

v likvidaci. 

 

Neosvobozené podíly na zisku 

Ve výjimečných případech, pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození podílů na 

zisku, se uplatní 15-ti % srážková daň, za jejíž sražení a odvedení odpovídá společnost, která 

podíl na zisku (dividendu) vyplácí. To platí v případě, že dceřiná společnost, která podíl 

vyplácí, je rezidentem ČR. Pokud  jde o českou mateřskou společnost, které je vyplácen podíl 

na zisku od dceřiné společnosti sídlící mimo ČR, postupuje se podle příslušné SZDZ nebo 

podle příslušné směrnice EU Parent-Subsidiary Directive[24] s tím, že česká mateřská 

společnost má obecně povinnost předmětný výnos z podílů na zisku, není-li osvobozen, uvést 

ve svém daňovém přiznání (s případným započtením daně sražené v zahraničí). 

  

6.4. Dílčí závěr  

 

Podíl v jiné obchodní společnosti je v účetnictví obecně zachycen na příslušném účtu 

dlouhodobého finančního majetku v účtové skupině 06 a základní postupy při oceňování a 

účtování o podílech v jiných obchodních společnostech stanoví Český účetní standard č. 

014.[21] 

Z pohledu daňových koncernových pravidel vyplývá z ust. § 19 odst. 1 písm. ze) a zi) 

ZDP, že pokud mateřská společnost, která je rezidentem v ČR, vlastní dceřinou společnost, 

jež je rezidentem v nějakém jiném státě EU - v našem případě v Lotyšsku nebo přímo v ČR, 

tak vyplacení dividend nebo podílů na zisku dceřinou společností společnosti mateřské jsou 

osvobozeny od DPPO. 

Na tuto skutečnost následně navazuje problematika vyplácení dividend nebo podílů na 

zisku mateřskou společností společníkům nebo akcionářům, tedy FO rezidentním v ČR, což 

se řídí ust. § 36 odst. 2 písm. b) ZDP, podle kterého jsou uvedené podíly zatíženy srážkovou 

daní ve výši 15-ti %. Dále již tento příjem u FO dani nepodléhá. 
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Pokud se jedná o FO, které nejsou rezidenty v ČR, vztahují příslušná ustanovení 

SZDZ. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP nelze náklady mateřské společnosti 

související s držbou podílu v dceřiné společnosti daňově uznat jako náklady na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. Tyto náklady nejsou v tomto ustanovení taxativně vymezeny, 

s výjimkou úroků z úvěrů a půjček přijatých v období šesti měsíců před nabytím podílu 

v dceřiné společnosti, které jsou považovány za náklad, jenž přímo souvisí s držbou podílu 

v dceřiné společnosti po dobu trvání uvedené držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je 

s osobou, jež úvěr nebo půjčku přijala, spojenou osobou, pokud není prokázáno, že úvěr nebo 

půjčka s držbou tohoto podílu nesouvisí. Pokud se týká režijních nákladů souvisejících 

s držbou podílu v dceřiné společnosti se pro účely tohoto zákonného ustanovení omezují výší 

5-ti % z příjmů z dividend a jiných podílů na zisku vyplácených dceřinou společností, pokud 

se neprokáže, že skutečná výše těchto režijních nákladů je nižší. Náklady spojené s držbou 

podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti jsou výčtově vymezeny v pokynu D-

300,[22], a to na přímé a nepřímé. 

Ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) zákona o DP se týká pouze společností, které 

vyhovují definici mateřské společnosti v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 ZDP. 

V ostatních případech při posuzování daňové účinnosti nákladů, které souvisí s držbou 

podílu v jiné společnosti je třeba postupovat běžným způsobem, ale v souladu s ustanovením 

§ 25 odst. 1 písm. i) ZDP, které obsahuje obecné pravidlo, že daňově jsou neuznatelné 

veškeré náklady, které jsou spojené s výnosy od daně osvobozenými nebo nezahrnovanými 

do základu daně.[16] 

 

Schéma č. 3. Modelové schéma zdanění dividend bez účasti v zahraniční struktuře: 

 

 

                 

                           

                                                     100% podíl                                       100% podíl 

Zdroj: http://www.finance.cz/zpravy/finance/263973-proc-presidlit-na-kypr-srovnani-danove-zateze/ 

dceřiná spol. 

REMAK, a.s.  

majitel – FO, daňově 

rezidentní v ČR  

 

mateřská spol. 
REMAK, holding, 

s.r.o.  

 

DPPO – 19% 

dle ust. § 21/1 
ZDP 

Dividendy0% 

osvobozeno dle § 
19/1,ze) ZDP  

dividendy 15% 

srážková daň dle § 
36/2b) ZDP 
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Jestliže je v případě převodu dividend mezi dceřinou a mateřskou společností 

mateřská a dceřiná společnost daňově rezidentní v České republice, dochází ke dvojímu 

zdanění. Nejdříve je zdaněn zisk společnosti DPPO sazbou 19-ti%, následně jsou dividendy 

osvobozeny od srážkové daně podle ust. § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP a  při výplatě dividendy 

společníkovi jsou zdaněny srážkovou daní. Sazba DPFO činí 15-ti % podle ust. § 36 odst. 2 

písm. a) ZDP.  
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7. Základní principy z pohledu lotyšského daňového práva  

 

Lotyšská republika je zemí situovanou v severovýchodní Evropě na pobřeží Baltského 

moře. Již od středověku Lotyšsko zaujímalo klíčovou pozici na tradiční obchodní křižovatce.  

Tvoří vlastně most mezi západní Evropou a Ruskem. Lotyšská republika je nezávislou 

demokratickou parlamentní republikou s jednokomorovým parlamentem a s cca 2 milióny 

obyvatel. 

  

7.1. Daňová legislativa a sazby daně z pohledu DP 

 

Lotyšsko vstoupilo do Evropské unie ve stejný den jako ČR, tj. 1. května 2004, tudíž 

by jeho daňový systém měl odpovídat evropským standardům. V Lotyšsku je uplatňován 

daňový systém, který zabraňuje dvojímu zdanění rozděleného zisku.  

Problematika zdaňování společností je upravena zejména v Zákoně o dani z 

obchodních příjmů ("Likums par uznemumu ienakuma nodokli"), který je účinný od 1. dubna 

1995. 

Daň z příjmů právnických osob známá pod pojmem „daň z obchodních příjmů“ 

("uznemumu ienakuma nodoklis") a daň z příjmů fyzických osob mají stejný režim.  

Sazba DPPO se změnila z tzv. progresivní daně, tedy relativní sazby daně, která se 

zvyšuje s rostoucím příjmem, a to od 1. ledna 2004 a činí 15 %, čímž se Lotyšsko připojilo 

k zemím, kde jsou všechny subjekty zdaněny stejnou relativní sazbou daně, tzv. rovnou daní.   
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Tabulka č. 1. Právní formy podnikání v Lotyšsku 

 

Přehled právních forem 

Lotyšský název Nejbližší český 
ekvivalent 

Popis 

Akciju sabiedrība – 

A/S 

Akciová společnost Základní kapitál musí dosáhnout výše min. 25 
000 LVL. Min. počet zakladatelů je 1. 

Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību 

– SIA 

Společnost s ručením 
omezením 

Základní kapitál musí dosáhnout výše min. 2 000 
LVL, min. 50 % je nutno splatit zároveň se 

založením společnosti. Min. počet zakladatelů je 
1. 

Pilnas atbildības 
sabiedrība 

Veřejná obchodní 
společnost 

Obdoba české v. o. s. 

Komanditsabiedrība Komanditní 
společnost 

Obdoba české k. s. 

Filiāle ārvalstīs Pobočka zahraniční 
společnosti 

 

Individuālo 
komersantu 

Podnik 

jednotlivce/OSVČ 

 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/lotyssko/1000682/ 

 

7.2. Daňově uznatelné a neuznatelné náklady 

 

 Mezi nejvýznamnější daňově uznatelné náklady patří ty náklady, které přispívají k 

dosažení zdanitelného zisku, a jsou to: 

 

 mzdy a příspěvky na sociální pojištění, 

 úroky (podléhající určitým omezením), 

 licenční poplatky, pokud se jejich platba vztahuje k obchodní činnosti daňového 

subjektu, 

 manažerské a servisní poplatky, 

 náklady na výzkum a vývoj, pokud se jejich platba vztahuje k obchodní činnosti 

daňového subjektu, 

 daň z nemovitostí. 

 

Mezi nejvýznamnější daňově neuznatelné náklady patří: 
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 dividendy, 

 úroky z prodlení, 

 pokuty, 

 60 % nákladů na reprezentaci, účetní odpisy, 

 náklady na zřízení sociální infrastruktury společnosti (např. bydlení, vzdělávání, sport, 

poskytovaná zdravotní péče), pokud nejsou přímo spojeny s obchodní činností společnosti,  

 

7.3. Skupinové zdanění 

 

V Lotyšsku je možné skupinové zdanění. Společnosti, které patří do jedné skupiny, si 

mohou vzájemně převádět daňové ztráty. 

Pro účely skupinového zdanění může být mateřskou společností jak FO, tak PO, která 

je rezidentem v Lotyšsku anebo v jiném členském státě Evropské unie anebo je rezidentem ve 

státě, s nímž má Lotyšsko uzavřenou účinnou SZDZ. Pobočkou se rozumí společnost, jež je 

rezidentem v Lotyšsku, anebo v jiném členském státě Evropské unie, ve které alespoň 90 % 

obchodního podílu patří: mateřské společnosti, jedné nebo více pobočkám, nebo je možná 

kombinace vlastnictví mateřské společnosti a poboček.  

V rámci skupiny je možno převádět daňové ztráty mezi jednotlivými společnostmi za 

splnění určitých podmínek. 

 

7.4. Dividendy a podíly na zisku 

 

Pro příjemce dividendy FO je potěšující informací, že domácí dividendy nejsou 

předmětem daně z příjmů. PO jakožto příjemce dividendy zase potěší informace, že domácí 

mezipodnikové dividendy jsou od daně osvobozeny. 

Dividendy vyplácené FO - rezidentům nejsou předmětem srážkové daně, ani 

předmětem daně z příjmů na úrovni společníků. Není zde tedy žádné dvojí ekonomické 

zdanění na úrovni rezidentních společností, ani na úrovni jejích společníků. Pokud je však 

společnost, která dividendy vyplácí, osvobozena od daně nebo jí je poskytnuta sleva na 

základě Zákona o zahraničních investicích anebo jiné lotyšské legislativy, dividendy jsou 
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zdaněny na úrovni příjemce dividendy, a to v rozsahu, který odpovídá ziskům, jež jsou 

osvobozeny. 

Dividendy vyplácené nerezidentní společností lotyšské společnosti jsou obecně 

zdanitelným příjmem. O příjem osvobozený by se jednalo, pokud by v okamžiku distribuce 

společnost, která je příjemcem dividendy, vlastnila alespoň 25 % kapitálu nebo podílu na 

hlasovacích právech v nerezidentní společnosti a tato nerezidentní společnost by nebyla 

rezidentem v některé ze zemí, které jsou na seznamu vlády uvedeny jako daňový ráj. 

 Pokud jsou však dividendy vypláceny společností, která je rezidentem v některém ze 

států Evropského hospodářského prostoru, jsou dividendy osvobozeny bez ohledu na výši 

podílu ve společnosti, jež dividendy vyplácí, za předpokladu že: 

 se jedná o rezidenta z členského státu Evropské unie, který je uveden v příloze ke 

směrnici Rady č. 2005/19/ES o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, 

převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států[23], 

nejsou podle SZDZ uzavřené se třetí zemí považovány za rezidenta v zemi, která není členem 

Evropské unie, a jsou poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo: 

 se jedná o rezidenta z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska, který je poplatníkem daně 

z příjmů právnických osob podobné lotyšské dani a není považován podle SZDZ uzavřené se 

třetí zemí za rezidenta v zemi, která není členem Evropského hospodářského prostoru. 

 Pokud je příjemcem dividendy nerezidentní PO, podléhají dividendy 10% srážkové 

dani. Lotyšsko implementovalo směrnici č. 90/435/EHS o společném systému zdanění 

mateřských a dceřiných společností z různých členských států EU. Dále se nesmí jednat o 

společnost, která by byla osvobozena od daně nebo měla možnost si osvobození zvolit. Pokud 

se jedná o společnost, jež je rezidentem mimo EU, avšak je členem Evropského 

hospodářského prostoru, musí být v zemi své rezidence poplatníkem DPPO podobné lotyšské 

DPPO, nesmí být osvobozena od daně ani mít možnost si osvobození zvolit ani být 

rezidentem třetí země. Výše uvedená osvobození se uplatní pouze pokud společnost, která 

dividendy vyplácí, má k dispozici potvrzení od finančního úřadu z příslušné země o tom, že 

příjemce dividend splňuje podmínky rezidentství tak, jak je uvedeno výše. Toto oznámení je 

platné 5 let od data vydání.[31] 

Na základě legislativních podmínek, uvedených v této kapitole, je společník v české 

mateřské společnosti REMAK holding, s.r.o., daňově rezidentní v České republice, který 

bude chtít příjmy dceřiných společností REMAK, a.s. a REMAK Baltic využít pro své 
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soukromé účely, jež plynou přes mateřskou společnost, musí inkasovat formou dividend. V 

takovém případě dojde k následujícímu scénáři daňového zatížení tohoto toku dividend: 

 

Schéma č. 4. Modelové schéma současné situace zdanění převodu dividend z Lotyšska: 

                                                                                                                  

                        

 

                                      

                           

                                       51% podíl                                              100% podíl 

 

Zdroj: vlastní – zpracováno na základě získaných informací 

 

Modelové schéma ukazuje, že dochází ke zdanění na úrovni lotyšské dceřiné 

společnosti REMAK Baltic sazbou 15-ti %. Srážková daň při převodu dividend vyplácené 

lotyšskou dceřinou společností mateřské společnosti REMAK holding, s.r.o. sídlící v ČR za 

splnění daných podmínek podle směrnice EU 90/435/EHS nepodléhá žádné srážkové dani. 

Česká mateřská společnost již své výnosy z dividend či podílů na zisku od své dceřiné 

společnosti sídlící v zemi EU nezdaňuje vzhledem k ust. § 19 odst. (1) písm. zi) ZDP. 

Následný převod podílu na zisku z mateřské společnosti ke společníkovi, tedy majiteli, který 

je také daňově rezidentní v ČR, podléhá 15-ti% srážkové dani na základě ust. § 36 odst. 2, 

písm. a) ZDP.  

 

 

 

 

 

 

česká mateřská 
spol.  

REMAK holding, 

s.r.o.  

lotyšská dceřiná 
spol. REMAK 

Baltic  

společník FO, daňově 

rezidentní v ČR  

 

  

daň 
z obchodních 
příjmů – 15% 

dividenda 

0% srážková daň 

dle směrnice EU 
90/435/EHS 

podíl na zisku 

15% srážková daň 

§ 36/2b)  ZDP 

DPPO – 0% dle § 
19/1, zi) ZDP-platí 

pro výnosy 
z přijatých dividend 
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Tabulka č. 2. Srovnání kritérií v ČR a Lotyšsku 

 

Kritérium srovnání ČR  Lotyšsko  

Dividendy-max. sazba ve státě zdroje  15% 
5 % při podílu min. 25 %,  

jinak 15 %   

Úroky-max. sazba ve státě zdroje 15% 
10 %, vl. úvěr 

 osvobozeno  

Licenční popl.-max. sazba ve státě zdroje 15% 10 %   

Základní společenstevní zákon z.č. 513/1991 obchodní zákoník 

Zákon o zahraničních 

investicích, 1991, Zákon o 

s.r.o. 1991 a a.s. 1993 

Lhůta pro vznik  stálé provozovny nad 6. měs. nad 9 měs.   

Pr. Forma vhodná pro mezinárodní transakce 
a.s.-akciová spol., s.r.o.- spol. 

s ručením omezeným 

A/S (a.s.), SIA (s.r.o.) 

Doba založení 5-10 prac. dní asi 16 dní 

Min. počet  jednatelů min. 1 1 

Min. počet akcionářů 
a.s.-min.1 PO, min. 2 FO, 

s.r.o.-min. 1 společník 
1 

Akcie na doručitele ano ne 

Zákl. jm. 
a.s.-2.000.000,-CZK 

s.r.o.-200.000,-CZK 

A/S – 25.000,- LVL, 

SIA – 2.000,-LVL 

Povinnost předkládat účetní výkazy ano ano 

Povinná výroční zpráva ano ano 

Povinný audit ano ano 

Přeregistrované společnosti ano ano 

Veřejně přístupný rejstřík spol. ano ano 

Daňové zatížení 

DPH: 20%, 10% 

DPFO: 15% 

DPPO: 19% 

DPH:18%,5% 

DPFO: 25% 

DPPO: 15% 

Zdroj: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/191.html?year= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

8. Kritéria pro vyhodnocení daňové jurisdikce s výhodnými daňovými 

podmínkami 

 

Podnikatelské subjekty, které využívají daňového plánování k provedení  optimalizace 

svých daňových povinností, jsou nuceny analyzovat množství faktorů vyžadující hlubokou 

daňovou analýzu viz. kapitola o MDP. Jednou z uvažovaných forem daňové optimalizace 

může být vyhledání vhodné daňové destinace z pohledu umístění sídla daňového subjektu. 

Jedním z faktorů, kterým se musí podnikatelský subjekt zabývat při uvažovaném 

přemístění sídla společnosti, je odlišný pohled správců daně (finančních úřadů) rozlišujících, 

zda je obchodní transakce uzavřena se subjektem, jehož sídlo je umístěno v některé z offshore 

oblastí (např. Andorra, Monako nebo Lichtenštejnsko) nebo a tzv. náročnými onshore 

jurisdikcemi (např. Nizozemsko, Malta, Lucembursko nebo Slovensko). 

Významnou roli rovněž hrají infrastruktura a legislativa, zejména bankovní služby 

dané jurisdikce a její fyzická dostupnost, což může zásadně ovlivnit celkové náklady offshore 

struktury. Je žádoucí, aby společnost měla více účtů a především v zemi, kde má tato 

společnost sídlo a dále podle svého teritoriálního zaměření a svých obchodních partnerů.  

Dalším významným faktorem je politická stabilita země, v níž může být sídlo 

společnosti založeno, a to zejména s ohledem na střednědobé a dlouhodobé aktivity. 

Z pohledu právního systému zvolené jurisdikce bude záležet zejména na tamním 

obchodním a daňovém právu a na existenci mezinárodních daňových smluv se zeměmi 

zapojenými, v nichž jsou umístěny jednotlivé subjekty v rámci koncernové struktury.  

Prioritou při zpracování analýzy musí být nalezení konkrétních daňových výhod pro 

praktickou realizaci daňových úspor v rámci kapitálově spojených subjektů.  

Důležitým faktorem pro správnou volbu jurisdikce je mimo skutečnost, jaké má daný 

stát uzavřeny SZDZ, rovněž existence např. dohod o podpoře a ochraně investic, smluv o 

právní pomoci, jak se dají aplikovat z hlediska navrhované struktury a čím je ohrožují.[4] 
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9. Offshore centra (daňové ráje) v Evropě 

 Vzhledem k tomu, že výše daňového zatížení ovlivňuje podnikatelské klima ve všech 

zemích světa a dochází mezi jednotlivými státy k daňové konkurenci, existují země, a to i 

v rámci Evropy, které jsou nazývány jako daňové ráje, kde se daně téměř vůbec nevybírají 

nebo je sazba daně velmi nízká. Existuje více definic daňového ráje a různé mezinárodní 

instituce pravidelně zveřejňují seznamy zemí, které považují za daňové ráje. Kritéria se mírně 

liší. Např. metodika OECD považuje za daňové ráje země, které splňují následující tři hlavní 

kritéria: 

 

 nulové nebo minimální sazby daní, 

 ochrana osobních finančních informací, 

 nedostatek transparentnosti. 

  

 Tato kriteria OECD splňují např. i tři evropské země -Lichtenštejnsko, Monako a 

Andorra, které jsou v práci porovnány podle ekonomických a výše uvedených kritérií, protože 

z daňového hlediska, a také z geografického hlediska vůči ČR, se jedná o nejvýhodnější 

offshore destinace, kde mají nejbohatší lidé trvalá bydliště a firmy svá sídla. Rozhodování o 

založení výrobní společnosti v offshore zemi komplikuje skutečnost, že většina těchto zemí 

jsou tzv. průmyslově zaostalé státy s málo kvalifikovanou pracovní silou a špatnou 

průmyslovou infrastrukturou.[7] 

 

9.1. Výhody „daňových rájů“ 

 

Základní otázkou, kterou si kladou podnikatelské subjekty sídlící v zemi s normálním 

daňovým zatížením je, jak lze využít výhod offshore center při daňové optimalizaci? Na tuto 

otázku neexistuje zcela vyčerpávající odpověď, ale metod, jak využít lákavých výhod těchto 

zemí, je mnoho. Při analýze však nelze opomenout skutečnost, že zahraniční investoři jsou při 

rozhodování o využití offshore zemí ve svých podnikatelských projektech limitováni platnými 

zákony všech zemí, jichž se jejich aktivity týkají. Je nutné znát nejen základní způsoby 

využití daňových rájů, ale také hranice legislativních omezení, plynoucí ze zákonů České 

republiky i dalších, zejména vyspělých zemí, tzv. států se standardním zdaněním, které se 

snaží bojovat s atraktivitou daňových rájů. 
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Výhodný daňový režim je důvodem, proč je ve výše uvedených evropských daňových 

rájích registrováno více společností, než mají tyto malé země obyvatel. Pro všechny uvedené 

platí, že jejich HDP na jednoho obyvatele je v paritě kupní síly jeden z nejvyšších na světě. 

Všechny tři výše uvedené evropské země patří do první desítky na světě a Lichtenštejnsko je 

dokonce na prvním místě.[38] 

 

9.2. Andorra  

 

Andorra je knížectví o rozloze cca 46 km2 
a s cca 84 tisíci obyvateli. Právní řád této 

země vychází z francouzského a španělského práva. Andorra je nedaňovou jurisdikcí a není 

zde uvalována žádná daň na příjmy, kapitál nebo korporace. Vůbec zde neexistuje DPH, daň 

z majetku ani daň dědická. Jsou vybírány pouze nízké specifické roční poplatky. Vzhledem 

k tomu, že Andorra nemá vlastní měnu (je zde běžně přijímáno Euro), není zde ani žádná 

devizová regulace nebo regulace kapitálových toků. Andorra je zemí, které v současné době 

turismus přináší cca 80% veškerých příjmů. 

V zemi je v současné době 5 bank. Bankovní služby v Andoře jsou na velmi vysoké 

úrovni, které jsou srovnatelné se švýcarským bankovnictvím. Klienti místních bank se 

spoléhají hlavně na striktní ustanovení o bankovním tajemství a velmi je zde rozvinuto tzv. 

private banking. Snahou EU v rámci harmonizace daně z výnosu z depozit a výměny 

informací nerezidentů došlo k dohodě o výměně informací a zdanění příjmů zahraničních 

nerezidentů ze zemí EU.[34] 

 

Schéma č. 5. Modelové schéma zdanění převodu dividend prostřednictvím Andorry:  

 

                                             100% podíl                                          100% podíl 

   Zdroj: vlastní – zpracováno na základě získaných informací 

česká dceřiná a.s. 

 

andorská a.s. nebo s.r.o. 

(S.A, S.L)  

majitel – fyzická osoba 

rezidentní v Andoře  

dividendy, podíl na 
zisku 0% srážková 

daň 

 DPPO 0% dividendy 15% 

srážková daň 

dle§36/2b) ZDP  

DPPO 19% 

dle § 21/1 
ZDP 
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Z modelového schématu vyplývá, že u společností zakládaných v Andoře nejsou 

žádné příjmy předmětem jakékoliv daně, viz příloha č.3. Pokud se týká toků dividend 

z dceřiné společnosti v ČR do mateřské společnosti v rámci holdingové struktury do Andorry 

tak je zřejmé, že základ daně PO rezidentní v ČR podléhá DPPO dle ust. § 21/1 ZDP ve výši 

19-ti% a následně dividendy podléhají srážkové dani ve výši 15% dle ust. § 36/2b) ZDP, 

neboť se jedná o společnost se sídlem mimo EU (Andorra), se kterou nemá ČR podepsanou 

SZDZ. Z výše uvedeného vyplývá, že tato země přes své nulové zdanění neposkytuje výše 

uvedenému holdingovému uspořádání žádnou daňovou výhodu.  

 

9.3. Lichtenštejnsko  

 

V Lichtenštejnsku žije okolo 35 tisíc obyvatel. Lichtenštejnsko jako člen Evropského 

hospodářského prostoru má volný přístup na trhy EU, ale zároveň nemá povinnost dodržovat 

směrnice a nařízení Evropské unie, protože není jejím členem. Oficiální měnou je švýcarský 

frank (CHF). Hospodářství v Lichtenštejnsku prosperuje především díky bankovnímu sektoru, 

stejně jako bankovní jednička na světě Švýcarsko. Místní banky velmi dbají na ochranu 

bankovního tajemství. Nízké zdanění a dodržování anonymity je důvodem, proč je v zemi 

zaregistrováno přibližně 74 tisíc firem. Lichtenštejnsko je zemí s velmi nízkými daněmi. 

Hlavními daněmi jsou: DPH, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, 

daň z čistého jmění, daň darovací, daň z nemovitosti a majetku. V Lichtenštejnsku 

nepodléhají žádné daňové povinnosti kapitálové výnosy. Spolu s Monakem, Andorou a 

Švýcarskem uzavřelo Lichtenštejnsko dohodu s EU o zdanění příjmů úspor v roce 2005. Ze 

všech tří vybraných evropských zemí jsou obecně, nejvyšší daně právě v Lichtenštejnsku.[34]  

Lichtenštejnsko je zemí, která láká zejména svou vysokou úrovní anonymity při poskytování 

bankovních služeb. Z tohoto důvodu se jeví jako ideální destinace pro otevírání účtů offshore 

společností. Tato malá země je jediným rájem v rámci Evropy, který umožňuje trustové7
 

struktury. Neméně atraktivním nástrojem zejména pro ochranu majetku je právní forma 

(Stiftung – nadace), viz příloha č. 4.  

 

                                                 

 

 

 
7
 Forma sdružování majetku, který se svěřuje správcům a vztah majitelů a správců se řídí trustovým zákonem. 
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Schéma č. 6. Modelové schéma zdanění převodu dividend prostřednictvím 

Lichtenštejnska

 

                100% podíl                                         100% podíl 

Zdroj: vlastní – zpracováno na základě získaných informací 

 

V tomto modelovém případě společnosti zakládané v Lichtenštejnsku pro účely správy 

nebo vlastnictví jiných subjektů podléhají dani z čistého majetku ve výši 0,1% a dividendy 

podléhají srážkové dani 4%. Činnost holdingových společností v této offshore zemi není nijak 

omezena. Je však nutno zdůraznit, že společnosti se sídlem na lichtenštejnském území, které 

nejsou součástí mezinárodních holdingů podléhají zdanění v plné výši, tedy 7,5%-15%. 

Nespornou výhodou tohoto offshore centra jsou typické výhody daňových rájů, tedy 

anonymita, ochrana majetku a investic a velmi nízké ostatní poplatky.[35] Nicméně i v tomto 

případě vyplývá, že tato země přes své nízké zdanění neposkytuje výše uvedenému 

holdingovému uspořádání žádnou daňovou výhodu.  

 

9.4. Monako  

  

Monako je druhým nejmenším státem světa po Vatikánu, jeho rozloha je pouhé 2 km2
. 

Počet obyvatel na tak malou rozlohu je neskutečný, cca 33 tisíc obyvatel a je zde tak největší 

hustota zalidnění na světě. Stát Monako je pouze jedno město, kde v podstatě neexistují žádné 

daně, pouze poplatky. Z tohoto důvodu je knížectví rodu Grimaldiů lákadlem pro bohaté, kteří 

mají možnost si zde užívat nejen krás Riviéry, ale především vysoké osobní bezpečnosti a 

dále bezpečností vložených investic.[34]  

česká dceřiná a.s. 

  

Lichtenštejnská (A.G.) 

 

majitel – fyzická osoba 

rezidentní v Licht.  

 

dividendy 15% 

srážková daň dle 

§ 36/2b) ZDP 

daň z čistého kapitálu 
0,1% 

Dividendy, podíl 
na zisku 

4% srážková daň 

DPPO 19% 
dle § 21/1 

ZDP 
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V Monaku je vybírána pouze jediná přímá daň, a to DPPO ve výši 33,33% a žádné příjmy 

nepodléhají žádné srážkové dani. Podrobný popis viz příloha č. 5. 

 

Schéma č. 7. Modelové schéma zdanění převodu dividend prostřednictvím Monaka:                            

 

                                      100% podíl                                          100% podíl    

Zdroj: vlastní – zpracováno na základě získaných informací  

 

Z modelového schématu vyplývá, že u společností zakládaných v Monaku jsou 

příjmy, tedy zisky společnosti, zdaňovány sazbou 33,33%, ale během šesti let od jejího 

založení lze tuto sazbu snížit až na konečných 0%, a to tak, že v prvních dvou letech se zisky 

zdaní v plné výši, ve třetím roce se odvede daň ze základu daně sníženého o 25%, ve čtvrtém 

roce o 50%, v pátém roce o 75% a v šestém roce lze snížit základ daně o 100% a daň se tedy 

neodvede již žádná. Pokud se týká srážkových daní a daně z příjmu fyzických osob, není 

v Monaku žádná taková daň tamními úřady vybírána. Výjimku tvoří francouzští rezidenti, 

kteří daňově spadají pod francouzský fiskální systém. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že tato 

země může být zajímavou destinací pro založení nové společnosti, avšak až po šestiletém 

období, během kterého lze snižovat základ daně až na nulu. Nicméně z pohledu současného 

trendu v globálním světě se jeví toto šestileté období jako dlouhodobé a pro okamžité využití 

neefektivní. I v tomto případě však celkové holdingové daňové zatížení neposkytuje 

požadované zvýhodnění z pohledu daňové optimalizace.  

česká dceřiná a.s. 

  

monacká anonymní a.s. 

(S.A.M)  

majitel – fyzická osoba 
rezidentní v Monaku 

 

 

dividendy, podíl 
na zisku 0% 

srážková daň 

daň z příjmu 33,33% - 
pokud je obrat vyšší 

než 25%-snížení 
během 6-ti let na 0%. 

dividendy 15% 

srážková daň dle 

§ 36/2b) ZDP 

DPPO 19% 
dle § 21/1 

ZDP 
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Tabulka č. 3.  Srovnání kritérií v offshore centrech  

 

Kritérium srovnání Andorra  Lichtenštejnsko  Monako  

DPPO 0% 7,5-15% 33,33-0% 

DPFO 0% 10% 0% 

Majetkové daně 0% 0-27% 0-16% 

Kap. výnosy-dividendy 15% 4% 0% 

Daň z úroků 20% 20% 20% 

DPH 0% 7,6  3,6  2,4% 19,6  5,5% 

Jiné poplatky 1-2% 0,06-0,9% 0,65-7,5% 

Sociální pojištění 13% zamel*
 

5-9% zamec** 

4,3% 

 

28-40% zamel* 

10-14% zamec** 

Ochrana finančních a osob. 

informací 

Ano Ano Ano 

SZDZ s ČR Ne Ne Ne 

            * zaměstnavatel, ** zaměstnanec   

Zdroj: vlastní – zpracováno na základě získaných informací 

 

9.5. Dílčí závěr 

 

Na základě popsaných charakteristik jednotlivých srovnávaných offshore center a 

v teoretické rovině navržených schématických modelů převodu dividend potažmo podílů na 

zisku, lze v obecné rovině říci, že společnost, která se rozhodne využít mezinárodní daňové 

plánování k daňové optimalizaci svých činností, tedy v našem případě spol. REMAK holding, 

s.r.o. prostřednictvím offshore destinací, je zcela nevýhodné.  

Důvodem tohoto konstatování je fakt, že celkové daňové zatížení toku dividend či 

podílů na zisku až k finálnímu vlastníkovi (FO)-akcionář či držitel obchodního podílu je 

stejné nebo vyšší, než kdyby tyto transakce probíhaly na území ČR. 

Tato skutečnost platí zejména po implementaci koncernových daňových pravidel EU 

do české daňové legislativy, neboť zvýhodnění holdingového uspořádání v rámci EU je vyšší 

než umístění částí holdingu do offshore destinací. 

Je však nutno podotknout, že zcela jistě existuje řada obchodních transakcí, při nichž 

může být umístění daňového domicilu v offshore oblasti výhodné. 
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10. Onshore jurisdikce - země se standardním zdaněním 

 

V rámci EU existují státy jako Nizozemsko a Lucembursko, které jsou hromadně 

využívány k zakládání holdingových struktur pro řízení dceřiných společností v členských 

zemích EU a není to nijak z daňového hlediska postihováno orgány EU. Dá se říci, že stav ve 

vyspělých zemích dospěl do situace, kdy nadnárodní korporace optimalizují své celkové 

daňové zatížení s tím, že sledují pouze zájem akcionářů a vládám jednotlivých států nezbývá, 

než si tyto kolosy v zájmu zachování pracovních příležitostí předcházet. Na druhé straně se 

nejvyšší státní instituce snaží potlačovat podobné touhy středních a malých podniků ve svých 

zemích. V souvislosti s touto skutečností jsou spory o tom, jakou míru odpovědnosti by měly 

daňové subjekty cítit k zemi, kde jsou rezidentní, zcela bezpředmětné. Prvořadým smyslem 

existence těchto firem je naplnění pouze jediného cíle, pro které byly založeny, tj. především 

přinášet prospěch svým majitelům. Jinak řečeno, cituji: „Každá osoba, která se snaží využít 

komparativních výhod (v tomto případě možnosti přechodu pod jiné zákonodárství), se chová 

podle základních postulátů všech přijatelných ekonomických teorií a neporuší-li přitom zákon 

a dodrží-li případná omezení, nelze jí v těchto aktivitách nijak bránit.“[36] 

Řada onshore jurisdikcí (Kypr, Malta nebo Seychely) poskytuje mnoho výhod pro 

zřízení společnosti na jejich území, nejen společnostem, které obchodují mimo stát svého 

založení, ale i podnikatelům hodlajícím realizovat svou výrobní činnost přímo na jejich 

území. Zvýhodnění zahraničních investorů pak nabírá podobu klasických investičních stimulů 

(daňové úlevy nebo prázdniny, zrychlené odpisy, subvence, pestrou skladbu daňově 

odečitatelných položek atd.). 

  

10.1. Nizozemsko  

 

Nizozemsko patří mezi technologicky nejvyspělejší země s otevřenou ekonomikou, 

rozsáhlou průmyslovou výrobou, vysokou orientací na mezinárodní obchod a velmi silným 

finančním sektorem. Patří mezi deset nejbohatších evropských zemí. Je konstituční monarchií 

s cca 16-ti milióny obyvatel. Tuto zemi lze charakterizovat tak, že i když je členem EU, má 

velmi specifický a zajímavý systém zdanění společností, což je způsobeno mnoha druhy 

podnikatelských subjektů, které jsou určitým způsobem daňově výrazně zvýhodněny. 

Z tohoto důvodu je tato země často využívána v oblasti mezinárodního daňového plánování, 

kde často umožňuje významné snížení daňového zatížení díky osvobození některých příjmů. 
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Tato jurisdikce je využívána zejména holdingovými společnostmi. Oblibu nizozemských 

společností v České republice dokazuje především jejich časté využití zahraničími subjekty 

pro správu dceřiných společností, což je zapříčiněno velmi výhodnou SZDZ mezi 

Nizozemskem a Českou republikou.  

Nizozemsko se také využívá jako tranzitní země při převodu dividend, úroků, 

licenčních poplatků a kapitálových zisků na offshore společnost, která je jejich konečným 

vlastníkem. K tomuto je využíváno, jak již bylo řečeno výše, hlavně rozsáhlou sítí SZDZ a 

také příznivý domácí právní systém, především osvobození výše uvedených druhů příjmů od 

zdanění.  

Schéma č. 8. modelové schéma zdanění převodu dividend prostřednictvím Nizozemska: 

                                  

                               

    

 

                                               100% podíl                                       100% podíl  

Zdroj: vlastní – zpracováno na základě získaných informací 

                                        

Nizozemská holdingová společnost (v našem hypotetickém případě mateřská HQ), 

která vlastní společnost v ČR (respektive min. 25% jejich akcií) a dostává od ní dividendy, 

nepodléhá žádné srážkové dani při převodu z ČR podle SZDZ. Pokud jsou splněny podmínky 

pro osvobození v případě kapitálových účastí, jak je uvedeno v příloze č. 6., pak jsou výnosy 

z dividend u společnosti HEAD QUARTERS rovněž osvobozeny od nizozemské DPPO. 

Velkým nedostatkem je srážková daň 25%, které podléhají dividendy vyplacené přímo 

rezidentovi Nizozemska (FO). [35] 

 

 

 

česká dceřiná a.s. 

 

nizozemská holdingová 
mateřská společnost HQ-

Head Quarters  

majitel – fyzická osoba 
rezidentní v Nizozemsku 

 

 

dividenda 

0% srážková daň 
podle směrniceEU 

90/435/EHS  

dividenda, podíl na 
zisku 

25% srážková daň 

nizozemská HQ 

společnost 
nepodléhá žádné 

dani z příjmu DPPO 19% 
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10.2. Malta   

 

Malta je malé souostroví uprostřed Středozemního moře. Pouze tři největší ostrovy 

jsou obydlené. Malta je republikou, která díky své strategické geografické poloze hrála velmi 

důležitou roli na blízkém východě, a také se z této země stala díky tomu ekonomicky, 

kulturně a politicky dobře prosperující destinaci, jež je členem EU. Vstupem do EU začaly do 

země plynout přímé investice vedoucí k významnému růstu ekonomiky. Malta se díky 

dobrým podmínkám, zejména pro holdingové společnosti, ve srovnání s jinými centry EU, 

stala seriózním obchodním a finančním centrem nabízízejícím atraktivní obchodní řešení pro 

jednotlivce i mezinárodní korporace. 

Malta si zachovala mnoho pozitiv z doby britské kolonizace ostrova, zejména to, že se 

v této ostrovní zemi běžně mluví anglicky a její právní systém vychází z anglosaského práva. 

Vláda tohoto souostroví podporuje velmi výrazně příliv zahraničních investic a pro investory 

z tohoto důvodu zavedla výhodný daňový režim, který umožňuje snížení daňové zátěže pro 

investory. V případě právě holdingových společností, které mají příjmy pouze z dividend či 

kapitálových příjmů, může být daň redukována na 0%. V případě ostatních společností 

nepodnikajících na území Malty dochází ke snížení zaplacené daně na 5%, viz příloha č. 7. 

 

Schéma č. 9. Modelové schéma zdanění převodu dividend prostřednictvím Malty: 

 

           

                                       

                                                                                                                         

                                               100% podíl                                       100% podíl 

Zdroj: vlastní – zpracováno na základě získaných informací                                         

 

česká dceřiná a.s. 

  

maltská mateřská 
společnost – participating 

holding  

majitel – fyzická osoba 
rezidentní v Monaku 
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dividenda 

0% srážková daň 
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nepodléhá žádné 
dani z příjmu 
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Při této modelové situaci musí být pro získání výhod splněny podmínky vyplývající 

z maltského právního systému, kterými jsou skutečnosti, že skupina s mateřskou společností 

na Maltě musí tvořit tzv. Participating holding, což musí splňovat podmínku min. 10-ti% 

držbu podílu v zahraniční (v našem případě české) dceřiné společnosti. Pro eliminaci 

srážkových daní uvalených státem v rámci EU, ze kterého jsou dividendy převáděny na 

Maltu, musí být v souladu se směrnicí EU Parent-Subsidiary Directive[24] (pro dividendy), 

aby byly tyto dividendy od srážkových daní osvobozeny. K tomuto je nutná podle této 

směrnice minimální držba podílu po dobu 12-ti měsíců, a to i dodatečně, což znamená, že 

dividendy mohou být osvobozeny ihned po založení společnosti na Maltě. Princip osvobození 

výplaty dividend od srážkové daně platí na Maltě i pro případ, že maltská společnost vyplácí 

dividendy akcionáři, který není maltským daňovým rezidentem. 

V praxi to znamená, že v rámci struktury dochází k legitimní úspoře společnosti. S 

ohledem na další možnosti, které nabízí Malta, např. v oblasti holdingových struktur přináší 

mnoho zajímavých příležitostí, jak využít výhody mezinárodního zdanění. Jednou z možností 

je právě daňová optimalizace v případě výplaty dividend. Pokud se chce majitel společnosti 

při výplatě dividend vyhnout zdanění na úrovni fyzické osoby, je možné tohoto docílit formou 

změny svého daňového rezidentství, např. přemístěním svého bydliště do offshore centra.[35] 

 

10.3. Lucembursko  

 

Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Jedná se o velkovévodství. Podle 

ústavy z roku 1868 je výkonná moc soustředěna do rukou velkovévody a kabinetu, jenž se 

skládá z předsedy vlády a několika dalších ministrů. Lucembursko je jedním z členů Evropské 

unie.  

Lucemburské společnosti se velmi často využívají zejména jako holdingy pro držbu a 

správu podílu v dceřiných společnostech v rámci Evropy i ve světě. Hlavní příčinou je 

skutečnost, že tyto společnosti jsou při splnění podmínek popsaných v příloze č. 8. 

osvobozeny od daně z dividendových příjmů a z kapitálových zisků. Navíc holdingová 

společnost založena podle zákona z roku 1929 je osvobozena od většiny dalších daní, ale 

negativem je skutečnost, že tato právní forma nemůže využívat smluv o zamezení dvojího 

zdanění, což lze vyřešit založením společnosti v režimu SOPARFI, viz příloha č. 8. 
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Schéma č. 10. Modelové schéma zdanění převodu dividend prostřednictvím 

Lucemburska: 

 

                                             100% podíl                                          100% podíl                                         

Zdroj: vlastní - zpracováno na základě získaných informací   

                                       

V tomto hypotetickém případě srážková daň při převodu dividend z české dceřiné 

společnosti do mateřské společnosti, např. v režimu SOPARFI, která je výhodnou právní 

formou pro holdingové struktury, jež využívají daňové plánování pro daňovou optimalizaci, 

činí podle SZDZ a směrnice EU v tomto případě 0%. Princip osvobození výplaty dividend od 

srážkové daně platí v Lucembursku i pro případ, že lucemburská společnost vyplácí dividendy 

akcionáři, který není lucemburským daňovým rezidentem. V případě nesplnění podmínek pro 

režim SOPARFI podléhá společnost v tomto režimu DPPO v Lucembursku sazbě 23,1%.[35] 

 

10.4. Slovensko   

 

Slovensko je středoevropskou zemí hraničící s pěti státy včetně ČR, se kterou je 

historicky nejvíce spjato. Žije zde cca 5.400.000 obyvatel. Slovenská republika je od 1. 

května 2004 členem Evropské unie, od 21. prosince 2007 je členem Schengenského prostoru a 

od 1. ledna 2009 je součástí Evropské měnové unie. Měnou od tohoto data je euro (€). 

Slovensko je moderní a rychle se rozvíjející  zemí, která je také členem světových organizací, 

jako např.  NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO a Interpolu. Ve Slovenské 

republice se hlásí k římskokatolickému náboženství cca 70% lidí. Slovensko je parlamentní 

demokracií a v čele státu stojí prezident. 

česká dceřiná a.s. 

 

lucemburská mateřská 
společnost v režimu 1990 – 

SOPARFI  

majitel – fyzická osoba 
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lucemburská 
společnost 

nepodléhá dani z 
příjmu 
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0% srážková daň 
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Daňový systém Slovenské republiky neřadí tento stát přímo mezi daňové ráje, ale 

rozhodně mezi členské státy EU s jednou z nejnižších daňových sazeb, viz příloha č. 9. Na 

Slovensku za splnění určitých podmínek nepodléhají zdanění vyplacené dividendy ani podíly 

na zisku. Tento princip platí, ať už je příjemcem dividend či podílů na zisku PO nebo FO. 

Z pohledu příjemců dividend či podílů na zisku – FO – se jedná na rozdíl od ČR o účinné 

odstranění dvojího zdanění zisků při jejich cestě k fyzickým vlastníkům společnosti. 

 V Česku jsou dividendy zdaněny 15-ti% srážkovou daní.  

 

Schéma č. 11. Modelové schéma zdanění převodu dividend prostřednictvím Slovenska:                                                                                                          

                                              100% podíl                                     100% podíl 

Zdroj: vlastní – zpracováno na základě získaných informací                                        

  

V této teoretické modelové situaci lze průběh převodu dividend či podílů na zisku 

popsat na konkrétním zjednodušeném příkladu: Pan XX se stal slovenským daňovým 

rezidentem. Založil slovenskou společnost AA, s.r.o., která odkoupila 100% obchodní podíl 

z české společnosti BB, s.r.o. Společnost BB, s.r.o. dosáhla zisku před zdaněním 100 

jednotek, uhradila daň z příjmů právnických osob 19 jednotek. Společnost AA, s.r.o. jako 

vlastník společnosti BB, s.r.o. rozhodla na valné hromadě o výplatě podílu na zisku v plné 

výši, tj. 81 jednotek. Takto vyplácený podíl na zisku již společnost AA nezdaňuje. Pokud 

jedinou činností slovenské spol. AA, s.r.o. je držba finanční investice, tj. obchodního podílu 

na společnosti BB, s.r.o.(ČR), platí, že rozhodne-li se pan XX pro výplatu podílu na zisku 

společnosti AA, s.r.o. po zdanění (přičemž tento zisk je osvobozen od daně), ani tento příjem 

Česká společnost 

BB, s.r.o.   

slovenská  mateřská 
společnost, AA, s.r.o. 

 

majitel – fyzická osoba 
rezidentní na Slovensku 

 

 

dividenda 

0% srážková daň 
dle směrnice EU 

90/435/EHS 

 

Výnos 
z dividend je 

osvobozen od 

DPPO 

Podíl na zisku 

0% srážková daň 

DPPO 19% 
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již není zatížen daní z příjmů FO, konkrétně srážkovou daní. Slovensko nezdaňuje vyplacené 

podíly na zisku a dividendy při splnění určitých podmínek jak PO, tak FO.[39]
 
 

 

Tabulka č. 4 – srovnání kritérií v onshore jurisdikcích 

 

Kritérium 

srovnání 
Slovensko  Lucembursko   Malta  Nizozemsko  

Základní společenstevní 
zákon 

Obchodní zákoník 

Zák. o společnostech 1915, 
Zák. o holdingových 
společnostech 1929 a 1990 

The Companies Act, 

1995  
Občanský zákoník, 1976 

Pr. Forma vhodná pro 
mezinárodní transakce 

akciová společnost 
(a.s.) / společnost s 
ručením omezeným 
(s. r. o.) 

SA-akciová spol. 
SARL-s.r.o., 

holdingová spol. 1929 
holdingová spol. 1990 
(SOPARFI) 

Public Company 

Limited (a.s.), 

Private Limited 
Copany (s.r.o.) 

 

Naamloz venootschap-
NV (a.s.), 

Nesloten venootschap-

BV (s.r.o.),  
Holdingové spol. HQ–
Head Quarters.  

 

Doba založení 25 dní 4-6 týdnů 2-5 pracovních dní V průměru 11 dní 
Min. počet  
jednatelů 

1 u SA-3 nebo 1,  1 1 

Min. počet 
akcionářů 

1 
SA - 2;  

SARL - 1 
min. 2 1 

Akcie na doručitele ano 
ano pouze u SA, ale musí 
být plně splacen kapitál 

ne 
NV – ano, 
BV – ne 

Zákl. jmění 
s.r.o. 5.000,- €, a.s. - 
25.000 € 

SA – min. 31.000,-EUR 

SARL- min. 12.400,-EUR 

holdingová spol. 1929 
holdingová spol. 1990 
(SOPARFI)-oba typy spol. 

min. 45.000,-USD 

Public Company 

Limited (a.s.) – 

46.587,-EUR 
Private Limited 

Copany (s.r.o.) –  

1.250,-EUR 
 

NV - 45 000 EUR;  

BV - 18 000 EUR 

Povinnost předkládat 
účetní výkazy 

ano ano ano ano 

Povinná výroční 
zpráva 

ano ano ano ano 

Povinný audit ano 

SA - ano; Sarl - ne,  

pokud počet akcionářů 
nepřesahuje 25. 
holdingová spol. 1929 
holdingová spol. 1990 
(SOPARFI) - ano 

ne Podle velikosti spol. 

Předregistrované 

společnosti 
ano ano ne ano 

Veřejně přístupný 
rejstřík spol. 

ano ano ano ano 

Standardní daňové 
zatížení 

DPH: 19%, 10%. 

DPPO:19% 
DPFO:19%  

DPH: 15%,12%, 6%, 3% 

DPFO: 0-38% 
DPPO: 20-26% 

DPH: 18%, 5%, 0%. 

DPFO: 0-30% 
DPPO: 35% 

DPH: 20%,6% 

DPPO: 20-25% 
DPFO: 33,65-52% 

Zdroj: http://www.smartcompanies.cz/porovnani-jurisdikci/ 

 

10.5. Dílčí závěr 

 

Na základě výše uvedených charakteristik jednotlivých onshore jurisdikcí, 

porovnáním daňových kritérií a zejména srážkové daně z dividend je zřejmé, že v zemích jako 
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je např. Malta nebo Slovensko, jsou příjmy z dividend zcela osvobozeny od daně z příjmu. 

Významné pro tyto účely v rámci onshore jurisdikcí je jejich příslušnost k EU, neboť 

koncernová pravidla platná pro všechny státy EU vytváří výhodné principy zdaňování 

holdingových struktur. 

  Proto se za určitých podmínek jeví jako výhodný transfer zisku do sídla mateřské 

společnosti, kde jsou tyto příjmy osvobozeny od DPPO a jejich další transfer vlastníkům 

společností (akcionářům nebo společníkům) již není předmětem dalšího zdanění FO.  

V případě těchto holdingových jurisdikcí však nejde jen o výplatu dividend. Osvobozeny jsou 

také příjmy z prodeje podílů v dceřiných společnostech, což je v Česku možné až po splnění 

časového testu dvanácti měsíců u PO naplňujících definici mateřská – dceřiná společnost, 

respektive pěti let u FO.  

Schémata jsou obecně použitelná téměř pro jakoukoliv firmu, přičemž je však nutno 

vždy pečlivě zvažovat předpokládané cíle daňové optimalizace. 

Z pohledu daňové konkurence a optimalizace prostřednictvím daňového plánování v 

uvedených evropských zemích vyplývá, že státy, které nabízejí výhodné podmínky pro 

holdingové struktury, mohou mít menší problémy s přílivem kapitálu do země, který je 

potřebný k rozvoji společnosti.   
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11. Návrh cílové struktury pro daňovou optimalizaci skupiny REMAK 

 

Schéma č. 12. Modelové schéma návrhu cílové holdingové struktury  

 

 

 

Zdroj: vlastní - zpracováno na základě získaných informací   

 

Navrhovaný schématický model obecně popisuje hypotetickou situaci, že společník, 

jenž se stane slovenským daňovým rezidentem, založí slovenskou společnost, s.r.o., jež 

odkoupí 100% obchodní podíl z REMAK holding, s.r.o., která po dosažení zisku před 

zdaněním, uhradí DPPO. Slovenská s.r.o. jako vlastník REMAK holding, s.r.o. rozhodne na 

valné hromadě o výplatě podílu na zisku. Takto vyplácený podíl na zisku již slovenská s.r.o. 

česká 
dceřiná spol. 

REMAK, 

a.s.  

lotyšská 
dceřiná spol. 

REMAK 

Baltic  

Česká mateřská společnost REMAK, 

holding, s.r.o.  

podíl na 
zisku 0% 

srážková 
daň 

0% 

srážková 
daň dle 

směrnice 
EU 90/435 

EHS 

dividendy 0% 

dle § 19/1,ze) 
ZDP 

FO daňový rezident  
Slovensko 

 

DPPO 19% 

dle § 21/1 
ZDP 

 

daň 
z obchodních 
příjmů – 15% 
 

DPPO 0% § 
19/1, písm. 
ze, zi) ZDP 

slovenská 
společnost, s.r.o.  

 

100% 51% 

 

 
Výnos z dividend je 

osvobozen od DPPO 

 

100 % 

100% 
dividendy 0% 
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nezdaňuje. Vzhledem k tomu, že jedinou činností slovenské s.r.o. je držba finanční investice, 

tj. obchodního podílu na společnosti REMAK holding, s.r.o., platí, že rozhodne-li se 

společník, který je slovenským rezidentem pro výplatu podílu na zisku slovenské s.r.o. po 

zdanění a protože tento zisk je osvobozen od daně, ani tento příjem již není zatížen daní 

z příjmů FO, konkrétně srážkovou daní. Slovensko nezdaňuje vyplacené podíly na zisku a 

dividendy při splnění určitých podmínek jak PO, tak FO. 
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Závěr  

 

Současný vývoj ve světové ekonomice nutí společnosti v oblasti daňového plánovaní 

využívat v rámci globálního podnikání nabídek zemí, které snižují daňové sazby jako možnost 

pro přilákání zahraničních investorů. Tyto země spojuje přívětivé daňové prostředí a stabilita 

právního systému. Současný trend v této oblasti, spočívající ve vytvoření výhodných 

daňových podmínek pro holdingové struktury se zahraničními prvky, umožňuje pro tyto 

struktury generovat zvýšený objem provozního kapitálu v podobě daňových úspor, který 

znamená v době doznívající celosvětové hospodářské krize zajímavou motivaci ke zvýšení 

vlastní výkonnosti a k  rozproudění nejen samotných podnikatelských subjektů, ale i 

jednotlivých ekonomik.  

Základním kamenem mezinárodního daňového plánování jsou právě holdingové 

struktury, jejichž zakládání a optimální rozložení v těchto zemích je relativně rychlé 

a finančně dostupné. V rámci provádění daňové optimalizace je pro tento proces typické, že 

posouvá kapitálově propojenou strukturu společností směrem od jednoduchých struktur 

(v mnoha případech založených jediné původní společnosti) ke složitějším. Tyto cílové, 

daňově optimalizované struktury, v řadě případů využívají u jednotlivých členů holdingového 

uskupení umístění daňového domicilu jak v offshore, tak onshore daňových jurisdikcích.  

Diplomová práce se zabývá mezinárodním zdaněním a uplatněním jeho základních 

principů v procesu mezinárodní daňové optimalizace a daňového plánování. 

Diplomová práce má rovněž odpovědět na obecně definovanou otázku, zda lze 

v současných daňových, globálně právních a ekonomicky provázaných podmínkách docílit 

snížení nebo případného úplného odstranění daňové zátěže, zejména při vyplácení dividend či 

podílů na zisku společníkům. 

Východiskem pro odpověď má být především daňová legislativa vybraných zemí, 

zaměřená na komplexní popis daňových povinností mateřských a dceřiných společností, a to 

s přihlédnutím k mezinárodním daňovým vztahům, reprezentovaným smlouvami o zamezení 

dvojího zdanění. 

Na podkladě výše uvedeného se výstupem diplomové práce stává daňový model ve 

formě teoretického návrhu cílové struktury skupiny REMAK tak, aby došlo v rámci skupiny 

k daňové optimalizaci převodu dividend, resp. podílů na zisku, s minimálním daňovým 

zatížením až k reálnému vlastníkovi - FO.  
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První, teoretická část byla v práci věnována vymezení základních forem 

mezinárodních daňových vztahů, mezinárodního daňového plánování a právních předpisů, 

které souvisejí s mezinárodním zdaňováním, konkrétně SZDZ. 

Druhá část diplomové práce byla věnována analýze daňového systému ČR 

v návaznosti na teoretické vymezení mateřské a dceřiné společnosti v rámci jednotlivých 

právních předpisů.   

Na základě teoretických východisek byly v třetí, tedy praktické části, popsány daňové 

systémy Lotyšska, tedy v zemi, kde je daňový domicil jednoho ze subjektů skupiny REMAK, 

a vybraných tzv. offshore a onshore zemích. Současně byly popsány a definovány vzájemné 

vazby mezi jednotlivými zeměmi, a to s ohledem na existenci či neexistenci vzájemných 

SZDZ.  

V práci bylo představeno několik hypotetických schémat modelových situací, 

popisujících průběh zdanění transferu dividend či podílů na zisku s využitím zahraniční 

struktury od dceřiné společnosti až ke konečnému vlastníkovi, tedy procesy efektivní daňové 

optimalizace pomocí nové holdingové struktury.  

Z modelových schémat v teoretické rovině vyplynulo, že jedním z možných a 

současně nejreálnějších řešení pro daňovou optimalizaci skupiny REMAK se jeví využití 

Slovenska jako země pro založení nové mateřské společnosti spojené se změnou rezidence 

majitele společnosti jakožto FO. I když na Slovensku není sazba daně z příjmu právě nejnižší, 

celkové nastavení daní a podobnost slovenských zvyklostí těm českým dělá ze Slovenska 

jednu z možných a optimálních destinací pro umístnění mateřské společnosti v rámci skupiny 

podnikatelských subjektů - PO, spojené s přemístěním daňového domicilu vlastníků - FO. Na 

Slovensku nejsou při splnění určitých podmínek dividendy či podíly na zisku předmětem daně 

z příjmů právnických osob či fyzických osob, což může být velmi zajímavé zejména pro 

právnické osoby, seskupené do holdingové struktury. Pokud jde o FO, tak na Slovensku je 

odstraněno dvojí zdanění transferů zisků od společnosti k vlastníkům, protože tyto převody 

nepodléhají na rozdíl od České republiky žádné srážkové dani.  

Na základě výše uvedených skutečností byl v diplomové práci navržen schématický 

model, který popisuje, jak lze docílit převodu dividend či podílu na zisku z dosavadní 

mateřské společnosti REMAK, holding, s.r.o., usídlené v ČR, k majitelům společnosti, aniž 

by došlo k dvojímu daňovému zatížení.  
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Příloha č. 1.  

 

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, 

resp. z příjmu a z majetku 

 

platný od 1.ledna 2011 

 

Smluvní stát 
Platnost 

ode dne 

Sbírka zákonů 

(event. Sbírka 
mezinárodních 
smluv) 

Finanční 
zpravodaj 

Poznámka 

Albánie 10.09.1996 270/1996 Sb. č. 12/96   

Arménie 15.07.2009 86/2009 Sb.m.s. č. 12/96   

Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb. č. 2/96   

Ázerbájdžán 16.06.2006 74/2006 Sb.m.s. č. 1/2/2007    

Belgie 24.07.2000 95/2000 Sb.m.s. 

č. 4/2001, č. 9-

10/2003, č.6-

7/2007 

Sdělení 
č. 127/2003 

Sb.m.s. 

Bělorusko 15.01.1998 31/1998 Sb. č. 5/98, č. 11/98 

redakční 
oprava 

část.74/1998 
Sb. 

Bosna a Hercegovina 12.5.2010 58/2010 Sb. m.s. č. 12/96 č. 12/96 

Brazílie 14.11.1990 200/1991 Sb.     

Bulharsko 02.07.1999 203/1999 Sb.     

Čína 23.12.1987 41/1988 Sb. 
č. 6/88, č. 11/97, 

č. 3/2000 
  

Dánsko 27.12.1982 53/1983 Sb. č. 4/83 
Protokol 

č. 249/93 Sb. 

Egypt 04.10.1995 283/1995 Sb. č. 1/96   

Estonsko 26.05.1995 184/1995 Sb. č. 12/2/95 

redakční 
oprava 

č.17/2004 
Sb.m.s. 

Etiopie 30.05.2008 54/2008 Sb.m.s.     

Filipíny 23.09.2003 132/2003 Sb.m.s. č.11/2004   

Finsko 12.12.1995 43/1996 Sb. č. 2/98, č. 1/2005   

Francie 01.07.2005 79/2005 Sb.m.s. 
č. 12/1/2005, 
č.11/12/2006 

   

Gruzie 04.05.2007 40/2007 Sb.m.s.  č. 8-9/2007, č.   
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3/2010 

Chorvatsko 28.12.1999 42/2000 Sb.m.s. 
č. 6/2000, č. 
3/2001 

  

Indie 27.09.1999 301/1999 Sb. č. 7/8/2000   

Indonésie 26.01.1996 67/1996 Sb. 
č. 4-5/99, č. 
4/2010 

  

Irsko 21.04.1996 163/1996 Sb. č. 5/98, č. 4/2009   

Island 28.12.2000 11/2001 Sb.m.s.     

Itálie 26.06.1984 17/1985 Sb. 

č. 4-5/87, 

č. 12/97, č. 4-

5/99, č. 1/1/2003, 

č.6/2010 

  

Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb. č. 1/95, č. 4/95   

Japonsko 25.11.1978 46/1979 Sb. č. 5/80   

JAR (Jihoafrická 
republika) 

03.12.1997 7/1998 Sb. č. 3/99   

Jordánsko 7.11.2007 88/2007 Sb.     

Kanada 28.05.2002 83/2002 Sb.m.s. č. 11-12/2002   

Kazachstán 29.10.1999 3/2000 Sb.m.s. 
č.4-5/2000, č. 
4/2009 

  

Korejská republika 03.03.1995 124/1995 Sb. č. 10/95   

KLDR (Korejská 
lidově demokratická 
republika) 

07.12.2005   3/2006 Sb.m.s.     

Kuvajt 03.03.2004 48/2004 Sb.m.s.     

Kypr 26.11.2009 120/2009 Sb.m.s. č. 4/2010   

Libanon 24.01.2000 30/2000 Sb.m.s.     

Litva 08.08.1995 230/1995 Sb. 
č. 12/2/95, 

č. 12/97 
  

Lotyšsko 22.05.1995 170/1995 Sb. č. 9/95, č. 5/96   

Lucembursko 30.12.1992 79/1993 Sb. č. 10-11/93   

Maďarsko 27.12.1994 22/1995 Sb. č. 1/95   

Makedonie 17.06.2002 88/2002 Sb.m.s. č. 9-10/2002   

Malajsie 09.03.1998 71/1998 Sb. č. 4-5/99   

Malta 06.06.1997 164/1997 Sb. č. 11/97   

Maroko 18.07.2006 83/2006 Sb.m.s. č.1//2/2007    

Mexiko 27.12.2002 7/2003 Sb.m.s. 
č. 2-3/2004, č. 8-

9/2007 
  

Moldávie 26.04.2000 88/2000 Sb.m.s.   

Protokol č. 
97/2005 

Sb.m.s.  

Mongolsko 22.06.1998 18/1999 Sb. č. 2/99   
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Německo 17.11.1983 18/1984 Sb. č. 3-4/84   

Nigérie 02.12.1990 339/1991 Sb.   

redakční 
oprava 

č. 371/1999 Sb. 

Nizozemí 05.11.1974 138/1974 Sb. 

č. 5/80, č. 9/97, 

č. 1/98, 

č. 7-8/99 

Protokol 

č. 112/97 Sb. 

Norsko 09.09.2005 121/2005 Sb.m.s. č. 12/1/2005    

Nový Zéland 29.8.2008 75/2008 Sb.m.s. č. 4/2009   

Polsko 20.12.1993 31/1994 Sb. č. 2/96 
Protokol 

č. 64/94 Sb. 

Portugalsko 01.10.1997 275/1997 Sb. č. 3/99   

Rakousko 22.03.2007 31/2007 Sb.m.s. č. 6-7/2007 

redakční 
oprava 

č.39/2007 
Sb.m.s. 

Rumunsko 11.08.1994 180/1994 Sb. č. 12-1/94   

Rusko 18.07.1997 278/1997 Sb. 
č. 12/98, 

č. 1/2/99 

Protokol č. 
56/2009 

Sb.m.s. 

Řecko 23.05.1989 98/1989 Sb. č. 11-12/89   

SAE (Spojené arabské 
emiráty) 

09.08.1997 276/1997 Sb.   

Sdělení 
č. 122/2004 

Sb.m.s. 

Singapur 21.08.1998 224/1998 Sb. č. 1/2/99   

Slovensko 14.07.2003 100/2003 Sb.m.s. č. 7-8/2003   

Slovinsko 28.04.1998 214/1998 Sb. č. 10/98   

Srbsko a Černá Hora  27.06.2005 88/2005 Sb.m.s. 

č.10/1/2005, č.8-

9/2007, č.1-

2/2009 

  

Srí Lanka 19.06.1979 132/1979 Sb. č. 5/80   

Sýrie 12.11.2009 115/2009 Sb.m.s.    

Španělsko 05.06.1981 23/1982 Sb. č. 3/82   

Švédsko 08.10.1980 9/1981 Sb. č. 1/81, č. 2/98   

Švýcarsko 23.10.1996 281/1996 Sb. 
č. 12/96, č. 
4/2/2005 

redakční 
oprava část. 
5/1997 Sb. 

Tádžikistán 19.10.2007 89/2007 Sb.m.s.     

Thajsko 14.08.1995 229/1995 Sb. č. 1/98   

Tunis 25.10.1991 419/1992 Sb. č. 10/95   

Turecko 16.12.2003 19/2004 Sb.m.s. č. 4-5/2004   

Ukrajina 20.04.1999 103/1999 Sb. č. 3/2000* 
*redakční 
oprava FZ č. 4-
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5/2000 

USA (Spojené státy 
americké) 

23.12.1993 32/1994 Sb. č. 11/94, č. 3/96 

redakční 
oprava 

č. 370/1999 Sb. 

Uzbekistán 15.01.2001 28/2001 Sb.m.s. č. 6/2001   

Velká Británie 
(Spojené království 
Velké Británie a 
Severního Irska) 

20.12.1991 89/1992 Sb. č. 6/92, č. 12/96 

redakční 
oprava část. 
37/1992 Sb. 

Venezuela 12.11.1997 6/1998 Sb. č. 4-5/99   

Vietnam 03.02.1998 108/1998 Sb. č. 6/98   

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 153 - odd. Mezinárodní daňové vztahy, aktualizováno 8. února 

2011 

Internetové stránky MF ČR 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv.html 
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Příloha č. 2. 

 

 

Struktura smlouvy o zamezení dvojího zdanění dle vzoru OECD 

 

číslo 
článku 

obsah článku smlouvy (česky) obsah článku smlouvy (anglicky) 

1 Osoby, na které se smlouva vztahuje Persons Covered 

2 Daně, na které se smlouva vztahuje Taxed Covered 

3 Definice General definitions 

4 Rezident Resident 

5 Stálá provozovna Permanent establishment 

6 Příjmy z nemovitého majetku Income from immovable property 

7 Zisky podniků Business profits 

8 Mezinárodní doprava 
Shipping, inland waterways 

transport and air transport 

9 Sdružené podniky Associated enterprises 

10 Dividendy Dividends 

11 Úroky Interest 

12 Licenční poplatky Royalties 

13 Zisky ze zcizení majetku Capital gains 

14 Příjmy ze zaměstnání Employment Income 

15 Tantiémy Directors´Fees 

16 Umělci a sportovci  Artistes and Sportsmen 

17 Důchody Pensions 

18 Veřejné funkce Government Services 

19 Studenti Students 

20 Jiné příjmy Other Income 

21 Majetek Capital 

22 

Zamezení dvojího zdanění 
- metoda vynětí 
- metoda zápočtu 

 

- Exemption Method 

- Credit Method 

23 Zákaz diskriminace Non-discrimination 

24 Řešení případu cestou dohody Mutual Agreement procedure 

25 Výměna informací Exchange of Information 

26 Pomoc při výběru daní Assistance in the collection of taxes 

27 Diplomaté a konzulární úředníci 
Members of Diplomatic Missions 

and Consular Posts 

28 Územní působnost Territorial extension 

29 Vstup smlouvy v platnost Entry into force 

30 Podmínky výpovědi smlouvy Termination 
Pramen: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2. vyd. Praha: Linde, 2007. 255 s. ISBN 978-80-7201-649-5. 
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Příloha č. 3.  

 

 

Andorra  

 

Andorra je knížectví o rozloze cca 46 km2 a s cca 84 tisíci obyvateli. Právní řád této 

země vychází z francouzského a španělského práva. Andorra je nedaňovou jurisdikcí a není 

zde uvalována žádná daň na příjmy, kapitál nebo korporace. Vůbec zde neexistuje DPH, daň 

z majetku ani daň dědická. Jsou vybírány pouze nízké specifické roční poplatky. Vzhledem 

k tomu, že Andorra nemá vlastní měnu (je zde běžně přijímáno Euro), není zde ani žádná 

devizová regulace nebo regulace kapitálových toků. Státní výdaje jsou financovány z 

nepřímých daní, které jsou uvaleny na produkci, zpracování zboží a import všech produktů. 

Tyto nepřímé daně se pohybují v rozmezí 1-12%.  Do roku 2007 nebyla dokonce zavedena ani 

daň z kapitálových výnosů, která byla však postupně z důvodu zpomalení inflace zavedena. Ze 

tří nejvýhodnějších evropských daňových rájů (Andorra, Lichtenštejnsko a Monako) má 

Andorra nejvíce obyvatel. Zaměstnanci v Andoře musí platit sociální pojištění. Dále se odvádí 

daň z nemovitosti. Významným zdrojem státního rozpočtu je i příjem z cel.  

Andorra je zemí, která je historicky závislá na zemědělství a v dnešní době je 

hospodářství rozděleno mezi farmářství, bankovnictví, finanční služby a turismus. Turismus 

přináší Andoře cca 80% veškerých příjmů. 

V zemi je v současné době 5 bank. Bankovní služby v Andoře jsou na velmi vysoké 

úrovni, které jsou srovnatelné se švýcarským bankovnictvím. Klienti místních bank se 

spoléhají hlavně na striktní ustanovení o bankovním tajemství a velmi je rozvinuto zde tzv. 

private banking. Snahou EU v rámci harmonizace daně z výnosu z depozit a výměny 

informací nerezidentů došlo k dohodě o výměně informací a zdanění příjmů zahraničních 

nerezidentů ze zemí EU. Díky výhodnému daňovému režimu má v Andoře své bydliště mnoho 

bohatých lidí. 

 

Společnosti a jejich právní formy 

 

 Andorské společnosti jsou zakládány za účelem obchodování, držení aktiv a investic a 

z důvodu zahraničního obchodu. Založení podniku v Andoře je poměrně jednoduché. Podle 

andorského práva lze registrovat tři právní formy společností: 
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 Societa Limitada (s.r.o.), 

 Societa Anonima (a.s.), 

 Societa Colectiva 

 

 Specifikem těchto společností je, že musí být nejméně ze dvou třetin vlastněné 

andorským občanem. Z důvodu zjednodušení je zaveden systém, kdy andorský občan 

vystupuje za určitý poplatek jako vlastník dvou třetin společnosti, ale tento podíl převede 

formou prohlášení na cizince a vystupuje navenek dále jen jako tzv. zástupný akcionář. 

Určitým problémem je skutečnost, že tento systém nemá oporu v andorském právním systému 

a proto místní vlastník pokud se rozhodne, může zcela bez jakéhokoliv omezení společnost 

kontrolovat. Pokud systém zástupného akcionáře je zajištěn profesionální společností, dá se 

říct, že žádná rizika nehrozí, ale je nutno dodat, že tato komplikace je pro některé majitele 

firem neakceptovatelná. 

 Společnosti Societat Limitada (S.L.) i Societa Anonima (S.A.) jsou právní formy, u 

kterých mají akcionáři omezené ručení a rozvahu nebo výkaz zisků a ztrát si společnosti 

zhotovují pouze pro vlastní potřebu. 

 

 Societa Limitada (s.r.o.) je právní forma, která se převážně používá v rámci 

vnitrostátního obchodu a musí být u této společnosti splacený akciový kapitál nejméně 3.100,- 

EUR. Roční vládní poplatek pak činí 711,- EUR. Tato právní forma nepodléhá v Andoře 

vůbec žádné daňové povinnosti. 

Podle místního práva jsou požadováni minimálně dva akcionáři a aspoň jeden z nich musí být 

státním příslušníkem Andorry a tento musí vlastnit minimálně 67% akciového kapitálu 

společnosti. Nerezidenti a osoby, které nejsou státními příslušníky Andory, mohou vlastnit 

pouze 33% akciového kapitálu. Detailní údaje o akcionářích jsou zapsány v místním registru 

a offshore společnost může být používána k vlastnictví 33%  akciového kapitálu.  

U (S.L.) musí být zcela splacený akciový kapitál před založením společnosti. Uvedená 

částka musí být složena u Andorské banky na účtu zakládané společnosti. Na základě tohoto 

jsou následně notářsky vyřízeny formality potřebné k založení společnosti. 

Z časového hlediska může trvat vyřízení formalit, prověrka jména společnosti a celkové 

založení společnosti až dva měsíce. Hotové společnosti určené k odkoupení obvykle nejsou 

k dispozici. 
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 Societa Anonima (a.s.) je právní forma, která se využívá pro obchodní činnosti 

s mnohem vyšším obratem a počítá se zde také s mezinárodními obchodními operacemi. U 

těchto společností musí být splacený akciový kapitál v minimální výši 31.000,- EUR a roční 

poplatek místní vládě činí 781,- EUR.
8
 

 

Kapitálové zisky 

 

Až do roku 2007 se v Andoře nevybíraly žádné daně z kapitálových výnosů, ale ve 

snaze zpomalit inflaci se Andorská legislativa rozhodla zavést daň z kapitálových výnosů ve 

výši 15%. 

 

Sociální pojištění 

 

Zaměstnanci i zaměstnavatelé musí platit sociální pojištění, které v sobě zahrnuje i 

platby na zdravotní pojištění. Povinnost platit sociální pojištění se vztahuje na všechny 

zaměstnance. Sazba sociálního pojištění činí 5 až 9 % na straně zaměstnance. Zaměstnavatel 

odvádí za své zaměstnance 13 % z jeho hrubého příjmu. Osoby samostatně výdělečně činné 

odvádí na sociálním pojištění 18 % z jejich příjmů. 

 

Daň z úroků 

 

V červnu 2004 byla povinna na základě legislativy EU přijmout směrnici, která 

zavedla zdanění příjmů z úspor ve výši 15% s účinností od července 2005, 20% od 1. července 

2008. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
8
 KLEIN, Š.; ŽÍDEK, K. Mezinárodní daňové plánování. Praha: GRADA, 2002, ISBN 80-247-0563-X, str. 209-211 
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Ostatní poplatky 

 

V Andoře je vybírána celá řada poplatků souvisejících s vlastnictvím nemovitosti. Výše 

poplatku se pohybuje okolo 100 EUR za nemovitost ročně. Při pořízení nemovitosti se odvádí 

daň ve výši 1 až 2 % z ceny.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
9
 http://www.lowtax.net/lowtax/html/jmcpetx.html 
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Příloha č. 4. 

 

 

Lichtenštejnsko  

 

V Lichtenštejnsku žije okolo 35 tisíc obyvatel. Lichtenštejnsko jako člen Evropského 

hospodářského prostoru má volný přístup na trhy EU, ale zároveň nemá povinnost dodržovat 

směrnice a nařízení Evropské unie, protože není jejím členem. Oficiální měnou je švýcarský 

frank (CHF). Hospodářství v Lichtenštejnsku prosperuje především díky bankovnímu sektoru 

stejně jako bankovní jednička na světě Švýcarsko. Místní banky velmi dbají na ochranu 

bankovního tajemství. Nízké zdanění a dodržování anonymity je důvodem, proč je v zemi 

zaregistrováno přibližně 74 tisíc firem. Lichtenštejnsko je zemí s velmi nízkými daněmi a 

s jednou nejvyšší životní úrovní na světě. Neexistují žádné zvláštní režimy pro zahraniční 

zaměstnance. Hlavními daněmi jsou: DPH, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu 

fyzických osob, daň z čistého jmění, daň darovací, daň z nemovitosti a majetku. 

V Lichtenštejnsku nepodléhají žádné daňové povinnosti kapitálové výnosy. Spolu s Monakem, 

Andorou a Švýcarskem uzavřelo Lichtenštejnsko dohodu s EU o zdanění příjmů úspor v roce 

2005. Ze všech tří vybraných evropských zemí jsou nejvyšší daně právě v Lichtenštejnsku.  

 

Společnosti a jejich právní formy 

 

 Právní řád Lichtenštejnska umožňuje zaregistrovat jak společnosti, které jsou založeny 

pro podnikání na území knížectví, tak v zahraničí. V obou případech je ovšem nutné, aby 

minimálně jeden člen vedení společnosti byl lichtenštejnským rezidentem. Jde o níže uvedené 

druhy právnických osob: 

 

 Akciová společnost (Aktiengesellschaft (A.G.)) 

 Společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkterHaftung) 

 Ústav (Anstalt) 

 Fond (Stiftung) 

 Trust 
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Daň z příjmu právnických osob 

 

U běžných akciových společností se sazba daně pohybuje od 7,5 do 15 %. Daň 

z kapitálu činí 0,2% čistého obchodního jmění společnosti. Pokud distribuce dividend 

přesahuje 8 % zdanitelného majetku, tak může činit sazba daně až 20 %.10
 

Lichtenštejnsko je výhodnou zemí pro tzv. nerezidentní holdingové a domicilové 

společnosti, kterým se nabízí velmi výhodný daňový režim, bez již zmíněné daně z příjmu 

právnických osob, vybírá se pouze daň z kapitálu ve výši 0,1% z hodnoty čistých aktiv 

společnosti, ale v minimální výši 1.000,-CHF ročně. Tyto společnosti jsou povinny platit 

srážkovou daň z převodu dividend ve výši 4%. 

U právní formy A.G. je podmínkou, že musí mít registrované sídlo na území 

Lichtenštejnska. Může mít pouze jednoho ředitele, ale minimálně jeden musí být rezidentem 

Lichtenštejnska. Taktéž akcionář může být pouze jedna fyzická nebo právnická osoba, která je 

rezidentem jakéhokoliv státu. Vyřízení formalit k založení výše uvedené právní formy 

společnosti trvá maximálně dva měsíce. Základní kapitál této společnosti musí být splacen 

v minimální výši 50.000,-CHF a u ostatních právních forem postačuje 30.000,-CHF. A.G. 

podléhá dani z převodu dividend ve výši 4%. 

U právní formy (Anstalt) není základní kapitál společnosti rozdělen na akcie. Tato 

právní formy bývá často zřízena ve prospěch třetích stran (beneficiantem), což zaručuje 

anonymitu skutečného vlastníka. Na tento typ společnosti se nevztahuje žádná daň. 

Tyto právní formy podléhají pouze registračnímu poplatku ve výši 280,-CHF a 

vztahuje se na ně daň z čistého obchodního jmění trustu, a to ve výši 1%. 

 

Výpočet základu DPPO ovlivňují zejména položky: 

 hodnota zásob se vyčíslí v ceně, která je nižší (pořizovací nebo tržní), 

 kapitálové zisky, které plynou z nemovitostí jsou zdaněny v rozmezí od 2,1-35,64%, 

 zisk z prodeje majetku se zahrnuje do zdanitelného příjmu, 

 zdanitelný příjem může být snížen o obchodní ztráty až o dva roky pozpátku, 

 lze odepisovat majetek lineárně i zrychleně, 

 zahraniční dividendy po zdanění jsou zahrnuty do zdanitelného zisku, 

                                                 

 

 

 
10

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. 1 .vyd. Beroun: Newsletter, 2002. ISBN 80-86394-81-6, 432 str. 
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 lze zahrnout rezervy a nerozdělený zisk do zdanitelného příjmu, ale jen v případě 

zvýšení hodnoty společnosti, 

 veškeré zaplacené daně v daném roce jsou odpočitatelnou položkou v účetním období, 

ve kterém jsou zaplaceny.11
 

 

Daň z příjmu fyzických osob 

 

Daň z příjmu fyzických osob je účtována z hrubého příjmu zaměstnance, zákonem jsou 

dovoleny některé odpočty z hrubého příjmu, např. životní pojištění, důchodové pojištění (až 

do výše 12 % zdanitelných příjmů), vyšší vzdělávání. Maximální výše daňové sazby však činí 

18 % ze zdanitelného příjmu nad 180 tisíc CHF. Minimální sazba daně činí 3 %. V průměru 

se tato daň pohybuje ve výši okolo 10%. Daň z příjmu za své zaměstnance odvádí 

zaměstnavatel, který je povinen odvést i sociální pojištění. Daň je potřeba odvést do 30 dní po 

vzniku daňové povinnosti. Národnost není faktorem při určování daňové povinnosti. 

Rozhoduje bydliště či sídlo. Daňoví rezidenti podléhají dani z příjmu fyzických osob z jejich 

celosvětového příjmu. 

 

Srážkové daně 

 

Tato daň se vztahuje pouze na akciové společnosti. Při výplatě dividend a podílů na 

zisku společnosti, včetně rozdělení zisku ve formě vydání dalších akcií je sražena daň ve výši 

4%. Tato daň se nevztahuje na licenční poplatky a úroky. 

 

DPH 

 

 Daň z přidané hodnoty se vztahuje na většinu zboží a služeb a má tři sazby: 

 základní 7,6 %,  

 sníženou 3,6 %  

 super sníženou 2,4 %. 

 

                                                 

 

 

 
11

 http://www.lowtax.net/lowtax/html/jlioltr.html 
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Kapitálové zisky 

 

V Lichtenštejnsku nejsou z kapitálových výnosů vybírány žádné daně. 

 

Sociální pojištění 

 

Sociální pojištění činí 4,3 % z hrubé mzdy zaměstnance. 

 

Daň z bohatství 

 

Daň z bohatství se uplatňuje z čistých aktiv plátce daně. Aktiva tvoří nemovitosti, 

cenné papíry, hotovost, vklady. Odečítají se pasiva (např. hypotéky nebo úvěry). Daň z 

bohatství se neplatí z prvních 200.000 CHF. Sazba daně se pohybuje od 0,06 do 0,9 %. 

 

Daň z úroků 

 

Podle dohody uzavřené mezi Lichtenštejnskem a EU z roku 2005 o zdanění příjmů 

z úspor, jsou Lichtenštejnští platební zprostředkovatelé povinni srazit daň z úrokových sazeb 

ve  výši 20%. 

 

Ostatní poplatky 

 

V Lichtenštejnsku jsou dále vybírány další poplatky (např. při převodu akcií nebo 

z dluhopisů od domácích nebo zahraničních emitentů, dále z převodu práv ve společnostech), 

a to v rozmezí 0,15 – 3%. Daň z kapitálu činí u fondů 0,075% pro část kapitálu přesahující 

2.000.000,-CHF a 0,05% v případě, že kapitál je 10.000.000,-CHF. Státní poplatek z kapitálu 

(2-3%) a správní poplatek za registraci (800 CHF) se hradí jednorázově při registraci.12
 

 

 

 

                                                 

 

 

 
12

 http://www.lowtax.net/lowtax/html/jmcpetx.html 
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Příloha č. 5.  

 

 

Monako  

  

Monako je druhým nejmenším státem světa po Vatikánu, jeho rozloha je pouhé 2 km2. 

Počet obyvatel na tak malou rozlohu je neskutečný cca 33 tisíc obyvatel a je zde tak největší 

hustota zalidnění na světě. Stát Monako je pouze jedno město, kde v podstatě neexistují žádné 

daně, pouze poplatky. Z tohoto důvodu je knížectví rodu Grimaldiů lákadlem pro bohaté, kteří 

mají možnost si zde užívat nejen krás Riviéry, ale především vysoké osobní bezpečnosti a dále 

bezpečností vložených investic.  

 

Společnosti a jejich právní formy 

 

 K tomu, aby mohl např. český podnikatelský subjekt získat povolení od monacké vlády 

k podnikatelským aktivitám je nutno mít svou činnost zaměřenou na komerční, řemeslné nebo 

průmyslové aktivity či služby. Udělení tohoto povolení závisí na zárukách žadatele a na 

přínosu jeho činnosti nebo projektu pro monacké hospodářství. Příslušnou žádost o povolení 

k vykonávání jakékoli aktivity  je třeba podat na ředitelství pro Hospodářskou expanzi. Se 

založením společnosti v Monaku jsou spojeny náklady, které jsou poměrně vysoké, protože 

musí být uhrazen tzv. registrační poplatek ve výši 2,4% základního kapitálu, pokud jsou 

splněny níže uvedené podmínky. 

 

 Podle monackého práva se u obchodních společností rozlišují čtyři právní formy: 

 veřejná obchodní společnost (S.N.C.) 

 jednoduchá komanditní společnost (S.C.S.) 

 akciová komanditní společnost (S.C.A.) 

 anonymní monacká akciová společnost (S.A.M.) 

 

 Obchodní aktivity v Monaku lze provozovat též založením správní kanceláře nebo 

agentury. Osoby, jejichž osobní statut to umožňuje, mohou k tomuto účelu použít i trust. 

Pokud je v Monaku zakládána pobočka zahraniční společnosti je základ daně tvořen 

tak, že určitý podíl na provoz pobočky po dohodě s monackými daňovými úřady může být 
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považován za základ daně, která není fixní a může být v průběhu existence pobočky změněna. 

Daňová zátěž v tomto případě činí 2,8 – 10,5% provozních nákladů.13
 

 

Registrační poplatek jsou v Monaku povinny platit subjekty: 

 které provádějí obchodní činnost, jež není spojena s poskytováním práv duševního 

vlastnictví nebo jejichž činnost nesouvisí s obchodní a průmyslovou aktivitou (tedy např. 

poradenské firmy nebo poskytovatelé služeb), 

 které se zabývají obchodní nebo průmyslovou činností, ale 75% jejich příjmů plyne ze 

zdrojů na území Monaka. 

 

 Při výpočtu základu daně jsou v Monaku uplatňována zvláštní pravidla: 

 odměny ředitelů jsou uznatelné v plné výši, 

 mohou být uplatněny ztráty až pět let pozpátku, 

 zisky z vyřazeného obchodního majetku jsou brány jako zdanitelné příjmy, 

 hodnota zásob se vyčíslí v ceně, která je nižší (pořizovací nebo tržní), 

 je možno odečíst polovinu zvýšených nákladů na výzkum, 

 některé typy pojištění jsou daňově uznatelné. 

 

Daň z příjmu právnických osob 

Jedinou přímou daní, která je v Monaku vybírána, je daň z příjmu právnických osob. 

Jednotná daňová sazba činí 33,33% a podléhají jí všechny podnikatelské subjekty, které 

vykonávají průmyslovou nebo obchodní činnost a které realizují více než 25% svého obratu 

mimo Monako, nebo pokud jejich podnikatelskou činností je prodej průmyslových patentů či 

autorských práv.  

 V souvislosti s touto přímou daní existují taky snížené sazby, které platí pro nově 

založené společnosti s majetkovým podílem vyšším než 50%, drženým přímou nebo nepřímou 

formou a tyto sazby se uplatňují takto: 

 v prvních dvou letech se platí daň ze zisku v plné výši, 

 ve třetím roce je možno snížit daňový základ o 25% a z této částky se odvede daň, 

 ve čtvrtém roce je možno zisk snížit o 50% a z této částky odvést daň, 
                                                 

 

 

 
13

 PETROVIČ, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. 1 .vyd. Beroun: Newsletter, 2002. ISBN 80-86394-81-6, 432 str. 
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 v pátém roce je možno zisk snížit o 75% a z této částky odvést daň, 

 v šestém roce je možno zisk snížit o 100% a daň se už nezaplatí žádná.14
 

 

Daň z příjmu fyzických osob 

 

Daň z příjmu fyzických osob v Monaku spadá pod francouzský fiskální systém a tuto 

daň odvádí pouze občané s francouzskou státní příslušností. Částka daně je shodná s 

francouzským daňovým právem a je posílána přímo francouzské vládě. V Monaku je v oblasti 

daní z příjmů fyzických osob uplatňován tzv. měkký fiskální režim, který od roku 1869 

nepočítá s majetkovými daněmi, daní z nemovitostí, pozemkovou daní a také daní 

z kapitálových výnosů. 

 Monačtí státní příslušníci a rezidenti jsou osvobozeni od daně z příjmu fyzických osob, 

pokud vykonávají činnost na území Monaka. Jedinou výjimku tvoří daň dědická a při převodu 

majetku, a to v níže uvedené výši: 

 0% - u přímých příbuzných, 

 8% - mezi sourozenci, 

 10% - mezi příbuznými v druhém pokolení (bratranci, sestřenice), 

 13% - mezi vzdálenějšími příbuznými, 

 16% - mezi cizími 

 

DPH 

 

 Pro účely DPH Monako přejalo francouzský systém a od 1.1.993 jsou zavedeny dvě 

sazby daně: 

 základní sazba činí 19,6 % (což je stejná sazba daně jako ve Francii), 

 snížená sazba daně 5,5 % (platí pro vodu, potraviny, léky, knihy, veřejnou dopravu, 

zábavu, ubytovací služby). 

 

 

 

                                                 

 

 

 
14

 http://www.lowtax.net/lowtax/html/jmcpetx.html 
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Kapitálové zisky 

 

V Monaku není vybírána tamními úřady žádná daň z kapitálových výnosů, s výjimkou 

francouzských rezidentů. 

 

Sociální pojištění 

 

Příspěvky na sociální pojištění jsou v Monaku poměrně vysoké. Zaměstnavatelé 

odvádí na sociálním pojištění mezi 28 až 40 % z hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnanec na 

sociálním pojištění odvádí 10 až 14 % z jeho hrubé mzdy.  

 

Daň z úroků 

 

Monako uzavřelo dohodu s Evropským společenstvím o zdanění příjmů z úspor, která 

vstoupila v platnost 1. července 2005. Podle této dohody jsou monačtí platební 

zprostředkovatelé povinni srazit daň z úrokových plateb ve výši 20%. 

 

Ostatní poplatky 

 

 V případě všech oficiálních, tedy civilních a soudních dokumentů a při převodních 

transakcích, které podléhají registraci ve státním registru je nutno zaplatit určitý poplatek ve 

formě kolku. Nejobvyklejšími případy jsou: 

 

 0,65% - při leasingu, koupi či prodeji akcií, 

 6,5%   -  při prodeji nemovitosti, 

 7,5%   -  při prodeji (transferu) společnosti.15
 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
15

 http://www.lowtax.net/lowtax/html/jmcpetx.html 
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Příloha č. 6. 

 

Nizozemsko  

 

Nizozemsko patří mezi technologicky nejvyspělejší země s otevřenou ekonomikou, 

rozsáhlou průmyslovou výrobou, vysokou orientací na mezinárodní obchod a velmi silným 

finančním sektorem. Patří mezi deset nejbohatších evropských zemí. Je konstituční monarchií 

s cca 16-ti milióny obyvatel. Tuto zemi lze charakterizovat tak, že i když je členem EU má 

velmi specifický a zajímavý systém zdanění společností, což je způsobeno mnoha druhy 

podnikatelských subjektů, které jsou určitým způsobem daňově výrazně zvýhodněny. Z tohoto 

důvodu je tato země často využívána v oblasti mezinárodního daňového plánování, kde často 

umožňuje významné snížení daňového zatížení díky osvobození některých příjmů. Tato 

jurisdikce je využívána zejména holdingovými společnostmi. Oblibu nizozemských společností 

v České republice dokazuje především jejich časté využití zahraničími subjekty pro správu 

dceřiných společností, což je zapříčiněno velmi výhodnou SZDZ mezi Nizozemskem a Českou 

republikou.  

 

Společnosti a jejich právní formy  

 

 Naamloze vennootschap (NV) - akciová společnost. Základní kapitál musí dosáhnout 

min. výše 45.000,-EUR a při založení společnosti je nutno splatit min. 20% vkladu. Min. počet 

zakladatelů je 1. Nejsou zde stanoveny žádné požadavky na státní příslušnost či místo pobytu 

zakladatelů.  

 

 Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BV) - Společnost s ručením 

omezeným. Základní kapitál musí dosáhnout minimálně 18.000,-EUR a při založení 

společnosti je nutno splatit min. 20 % vkladu. Min. počet zakladatelů je 1. Také zde nejsou 

stanoveny žádné požadavky na státní příslušnost či místo pobytu zakladatelů.  

 

 Vennootschap onder firma (VOF) - Veřejná obchodní společnost. Jde o obdobu české 

v. o. s. 

 

 Commanditaire Vennootschap (CV) - Komanditní společnost. Obdoba české k. s.  
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Bijkantoor - Pobočka zahraniční společnosti  

 

 Eenmanszaak – Podnik jednotlivce /OSVČ 

 

Daň z příjmů fyzických osob (Personenbelasting)  

 

V Nizozemsku jsou rozlišovány v rámci daňového systému přímých daní 3 kategorie 

zdanitelných příjmů fyzických osob (tzv. 3 „boxes“), každá z nich s vlastní výší zdanění.   

 

Míra zdanění příjmu fyzických osob  

Daňové pásmo v (EUR) a procentní sazba: 

 

  do 17.579                             33,65 %  

 17.579 - 31.589                    41,4 % 

  31.589 - 53.860                    42 %  

  53.860 a více                        52 %  

 

Daň z příjmů právnických osob (Vennootschapsbelasting)  

 

Dani z příjmu právnických osob podléhají všechny společnosti, které jsou založeny 

podle nizozemských zákonů a mají na území Nizozemska místo vedení. 

Poplatníkem daně z příjmu právnických osob je rezidentní společnost ze všech svých 

celosvětových příjmů a nerezident z příjmů ze zdrojů na Nizozemském území. 

Základ pro výpočet daně tvoří zisk společnosti upravený o výdaje a odečitatelné položky, ale 

nedělá se rozdíl mezi kapitálovými příjmy a příjmy z běžné činnosti. Oba uvedené příjmy jsou 

zahrnuty do základu daně. 

   

V Nizozemsku jsou příjmy právnických osob zatěžovány progresivní daňovou sazbou:  

 zisk do výše 40.000 EUR je zdaněn 20 %, 

 zisk v rozmezí 40.001 - 200.000 EUR je zdaněn 23,5 %, 

 zisk převyšující 200.000 EUR je zdaněn 25.5 %.  
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Daňové úlevy 

 

Nizozemský daňový systém v oblasti právnických osob umožňuje řadu daňových úlev 

pro zahraniční subjekty, které zde založí centrálu firmy formou holdingové společnosti (HQ – 

Head Quarters).  

 

Dividendy 

 

 Dividendy podléhají v Nizozemsku srážkové dani ve výši 25%. V případě výplaty, 

nebo-li převodu dividend do holdingové firmy v Nizozemsku ze zemí, se kterými má 

Nizozemsko uzavřenou SZDZ např. z české pobočky jsou tyto dividendy osvobozeny od 

srážkové daně, a to podle čl. 10 příslušné smlouvy za podmínek: 

 

 že má mateřská společnost vlastní přímo nejméně 25% jmění společnosti vyplácející 

dividendy, v ostatních případech srážková daň uvalená na dividendy v zemi, kde sídlí 

společnost, která dividendy vyplácí, nesmí přesáhnout 10 %.  

  

 Nizozemský právní systém umožňuje také aplikaci tzv. principu „participation 

exemtion,“ což znamená osvobození od zdanění dividend plynoucích z dceřiné společnosti do 

společnosti mateřské. Podmínkou pro uplatnění tohoto principu je výše podílu: 

 

 který musí činit minimálně 5% v dceřiné společnosti. Jestliže je tento podíl nižší, 

dividendy podléhají srážkové dani.  

 

Kapitálové zisky 

 

Kapitálové zisky jsou v Nizozemsku zdaněny podobně jako v případě dividend a pokud 

plynou např. z české pobočky do mateřské holdingové společnosti v Nizozemsku, nepodléhají 

žádné srážkové dani podle čl. 14 SZDZ, pokud mateřská společnost opět dodrží podmínku 

minimálního majetkového podílu ve výši 5% na dceřiné společnosti. 
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Kompenzace ztrát zahraničních poboček 

 

 Holdingová společnost (HQ), tedy mateřská společnost může vytvořit se svými 

dceřinými společnostmi tzv. „skupinu,“ ale pouze se společnostmi ve kterých má minimální 

podíl 95% a tyto dceřiné společnosti mají stejné zdaňovací období jako mateřská společnost. 

Výhodou této skupiny pro potřeby daně z příjmu je skutečnost, že lze započíst ztráty jedné 

společnosti oproti ziskům společnosti druhé.  

 

 možnost započtení úroku z úvěru poskytnutého holdingem pobočce v zahraničí jako 

odčitatelnou položku, 

 není vybírána srážková daň (witholding tax) ze splácených úroků, 

 využívání široké škály bilaterálních smluv o dvojím zdanění s ostatními státy, které 

nabízí často lepší úroky z dividend, než je obvyklé, 

 ochota daňových inspektorů přiznat zvláštní daňová zvýhodnění finančním 

společnostem se sídlem v Nizozemsku.16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
16

 http://www.investicniweb.cz/alternativy/2010/4/13/clanky/nizozemsko-zeme-pro-ceske-firmy-zaslibena/ 
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Příloha č. 7. 

 

 

Malta   

 

Malta je malé souostroví uprostřed Středozemního moře, ze kterého jsou pouze tři 

největší ostrovy obydlené. Malta je republikou, která díky své strategické geografické poloze 

hrála velmi důležitou roli na blízkém východě a také se z této země stala díky tomu 

ekonomicky, kulturně a politicky dobře prosperující destinaci, která je členem EU. Vstupem 

do EU začaly do země plynout přímé investice, které vedly k významnému růstu ekonomiky. 

Malta se díky dobrým podmínkám zejména pro holdingové společnosti, ve srovnání s jinými 

centry EU stala seriózním obchodním a finančním centrem, která nabízí atraktivní obchodní 

řešení pro jednotlivce i mezinárodní korporace. 

Malta si zachovala mnoho pozitiv z doby britské kolonizace ostrova, zejména to, že se v této 

ostrovní zemi běžně mluví anglicky a její právní systém vychází z anglosaského práva. 

 

Společnosti a jejich právní formy 

 

 Na Maltě stejně jako na Kypru se právní formy společností řídí zákonem, který rovněž 

vychází z britského práva, čímž se odlišuje od kontinentálního a tedy i českého právního 

systému.  

 

 Public Company Limited (a.s.) 

Minimální základní kapitál u této právní formy společnosti na Maltě činí 46 587,47 EUR a 

společnost musí založit minimálně 2 akcionáři. Při vzniku musí být splaceno minimálně 25 % 

kapitálu. 

 

 Private Limited Copany (s.r.o.) 

Jedná se o právní formu, která musí mít sídlo společnosti na Maltě, místního tajemníka, ale 

jednatelem může být kdokoliv z celého světa. Minimální výše základního kapitálu těchto 

společností je 1.250,-EUR a musí být splaceno při založení minimálně 20%. Lze vydat pouze 

akcie na jméno. Umožňuje mít jednoho nebo až padesát společníků. Tento typ společnosti 
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musí vést povinně účetnictví, které je na Maltě povinně auditované. Také je zde povinnost 

podat daňové přiznání. Je zde možnost využití „Nominee služby,“ což je poskytování 

prověřených osob do statutárních a dozorčích orgánů společností. Konkrétně se jedná o 

službu fyzických osob, která je pověřena (nominována) zastávat vybranou pozici ve 

statutárních orgánech společnosti. Může se jednat o krátkodobé i dlouhodobé dosazení 

spolehlivého zástupce v rámci založení obchodní společnosti nebo zahraniční offshore 

společnosti nebo pronájmu virtuální kanceláře. 

 

 General Partnership (v.o.s) 

Jedná se o právní formu, která umožňuje mít od dvou do dvaceti společníků. 

 

 Limited Partnership (k.s.) 

 Sole Proprietorship (OSVČ) 

 Foreign branch (pobočka zahraniční společnosti) 

 

Systém zdanění 

 

Zvláštností maltského daňového systému je princip refundací. Standardní sazba daně 

z příjmu je 35 %, kterou společnost odvede ze svých zisků z obchodní činnosti. Nicméně 

akcionáři mají možnost zažádat o navrácení 6/7 ze zaplacené daně z příjmu. To znamená, že 

společnost sice nejprve zaplatí 35 %, ale do dvou měsíců od podání žádosti dostanou 

akcionáři 6/7 zpět (což odpovídá 30 % příjmu). Výsledná efektivní sazba daně z příjmu tak 

činí pouze 5 %. Nevýhodou je pouze dvouměsíční vliv na Cash flow společnosti. 

 

Daň z příjmu fyzických osob 

 

Maltský právní systém je založen na progresivním typu zdanění příjmů s mnoha 

položkami, které jsou na Maltě od jakékoliv daně osvobozeny. 

 

Daňové pásmo v (EUR) a procentní sazba: 

    0 – 11.400                           0% 

  11.001 – 20.500                  15% 

  20.501 – 28.000                 25% 
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  více než 28.000                  30% 

 

Daň z příjmu právnických osob 

 

Sazba daně z příjmu právnických osob na Maltě je stanovena na 35 %, na příjmy 

zahraničních společnosti ale mohou být v rámci investičních pobídek uplatněny nižší sazby, 

což je popsáno níže. 

 

Daňové úlevy  

 

Z pohledu mezinárodní daňové optimalizace se Malta profiluje jako zcela univerzální 

nástroj pro téměř jakýkoli účel. Hlavní devizou maltského daňového systému jsou rozhodně 

osvobození pro holdingové společnosti. Pokud maltská společnost vlastní alespoň 10% podíl 

v zahraniční dceřiné společnosti, pak tvoří tzv. participating holding. Participating holding 

má osvobozeny veškeré příjmy z dividend a prodejů podílů v těchto dcerách. 

Participating holding těží i z maltského členství v Evropské unii, což při splnění 

podmínek daných příslušnými směrnicemi (Parent-Subsidiary Directive) umožňuje eliminaci 

srážkových daní mezi mateřskou a dceřinou společností při výplatě dividend v rámci EU. 

 Ve prospěch Malty hovoří i pozoruhodně široká síť SZDZ, která je v platnosti i s 

Českou republikou. Na základě této Smlouvy se uplatňují pro platby mezi ČR a Maltou velmi 

výhodné sazby srážkových daní: 

 5 % pro dividendy a licenční poplatky, 

 0 % pro úroky.  

 Při platbách z Malty nerezidentům jsou srážkové daně na dividendy, úroky i licence 

zrušeny přímo v maltském daňovém zákoně. 

0% sazby srážkové daně na úroky se často využívá pro financování (poskytování úvěrů) 

z Malty dalším společnostem v ČR. I poskytování licencí se srážkou 5 % je v porovnání 

s jinými SZDZ velmi výhodné. 

Neméně užitečnou je maltská společnost pro mezinárodní obchodní aktivity. Přes 

Maltu lze obchodovat s daňovým zatížením max. 5 %. Toto je nezpochybnitelná výhoda. Malta 
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stále více posiluje svoji pozici na poli daňové optimalizace na úkor Nizozemska a Kypru. 

Největším trumfem Malty je určitě všestrannost použití s prestižní adresou sídla ze země EU.17
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
17

 http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/malta/1001456/ 
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Příloha č. 8. 

 

 

Lucembursko  

 

Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Jedná se o velkovévodství Podle 

ústavy z roku 1868 je výkonná moc soustředěna do rukou velkovévody a kabinetu, jenž se 

skládá z předsedy vlády a několika dalších ministrů. Lucembursko je jedním z členů Evropské 

unie. 

 

Společnosti a jejich právní forma 

 

 Société Anonyme (S.A.) - akciová společnost 

Jde o společnost se základním kapitálem ve výši min. 31 000 EUR a čtvrtina musí být složena 

v okamžiku vytvoření společnosti, a to i v zahraniční měně. Ročně musí být 5 % z čistého zisku 

vloženo do rezerv, a to až do doby, kdy se bude hodnota rezerv rovnat 10 % vloženého 

kapitálu. Minimální počet zakladatelů je jeden a nejsou zde žádné požadavky na státní 

příslušnost či sídlo. Za registraci podniku do obchodního rejstříku se odvádí poplatek ve výši 

132,39 EUR. 

 

 Société à responsabilité limitée (S. à r. l.) - společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál musí dosáhnout výše min. 12 400 EUR. Počet zakladatelů může být 1–40 

společníků. Za registraci podniku do obchodního rejstříku se odvádí poplatek ve výši 132,39 

EUR. 

 

 société á responsabilité limitée unipersonnelle 

Společnost s ručením omezeným mající jednoho vlastníka. Založení a podmínky jsou jinak 

totožné se S. à r. l. 

 

 Société en nom collectif (S. e. n. c.) - Veřejná obchodní společnost 

Za registraci podniku do obchodního rejstříku se odvádí poplatek ve výši 18,26 EUR. 

 

 Société en commandité simple (S. e. c. s.) - Komanditní společnost 
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Za registraci podniku do obchodního rejstříku se odvádí poplatek ve výši 18,26 EUR. 

 

 Société en commandité par actions (S. c. a.) - Komanditní společnost 

„Komanditní společnost na akcie“. Základní kapitál musí dosáhnout výše min. 31 000 EUR a 

čtvrtina musí být složena v okamžiku vytvoření společnosti. Za registraci podniku do 

obchodního rejstříku se odvádí poplatek ve výši 132,39 EUR. 

 

 Succursale – pobočka zahraniční společnosti 

 Association en participation – Joint Ventura – společný podnik 

 Commerçant en nom propre - OSVČ 

 

Evropské společnosti 

 

Lucemburské společnosti se nejčastěji využívají jako holdingové struktury pro držbu a 

správu podílu v dceřiných společnostech po celé Evropě i jinde ve světě. Podstatou je, že tyto 

společnosti jsou při splnění určitých podmínek osvobozeny od daně z dividendového příjmu a 

z kapitálových zisků. Holdingové společnosti založené podle zákona z roku 1929 je vedle toho 

osvobozena od většiny dalších daní, ale nemůže využívat SZDZ, což je určitě velkou 

nevýhodou. Tento problém lze ovšem vyřešit použitím režimu SOPARFI (viz níže). 

Základní podklady pro založení společnosti je složení kapitálu do Lucemburské banky, která 

tyto finance zmrazí a vydá certifikát, jež to dokládá. Stanovy společnosti a společenskou 

smlouvu vyplní úředník obchodního registru. Registrační certifikát a ohlášení o založení 

společnosti v Lucemburském memoriálu.  

V roce 2004 byla v Lucembursku dána hlavně zahraničním podnikatelským subjektům 

možnost využít novou právní formu společnosti pro investice do rizikového kapitálu 

(Soukromý Investiční Fond) – SICAR. Tato společnost může použít různé korporativní formy 

pro svou strukturu, třeba - Limited Partnership(SeCS) – tzv. omezené partnerství. Tato 

skutečnost se stává pro zahraniční investory velmi zajímavá, protože může omezeně použít 

jako partnera zahraniční společnost - včetně offshore společnosti. SeCS "je průhledná" v 

daňovém smyslu. U této právní formy nejsou zatíženy žádnou daní zisky společnosti, a to 

včetně městských daní. Zisk takového partnerství patří jeho partnerům a nezdaňují se daní v 

Lucembursku, jestliže zahraniční partner netvoří zisky ze zdrojů v Lucembursku. Založení 

společnosti trvá  4 - 6 týdnů.  
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Daňový systém 

 

 V Lucembursku jsou zajímavé především společnosti fungující v režimu Soparfi, tj. 

režim osvobození v případě kapitálové účasti (participation exemption ). Ten umožňuje 

osvobození od: 

 daně z příjmu pocházejícího z obdržených dividend,  

 daně z příjmu pocházejícího z kapitálových zisků při prodeji podstatných podílů,  

 kapitálové daně u podstatných podílů,  

 srážkových daní u dividend placených lucemburské mateřské společnosti nebo 

mateřské společnosti v EU.  

Výhody osvobození z kapitálové účasti u příjmu z dividend lze využít při splnění následujících 

podmínek: 

 dceřiná společnost musí plně podléhat lucemburské korporativní dani; v případě 

zahraniční dceřiné společnosti dani, která je podobná lucemburské, tj. minimální sazba 15 % 

a podmínky stanovení daňového základu podobné jako v Lucembursku.  

 podíl v dceřiné společnosti činní minimálně 10 % nebo jeho hodnota přesahuje 50 mil. 

LUF.  

 minimální doba držby podílu je jeden rok.  

U osvobození z kapitálové účasti v případě kapitálových zisků jsou podmínky podobné. Mezi 

povolené právní formy společností nepatří trvalá zastoupení zahraničních společností. 

Velikost podílu je vymezena na 25 % akcií dceřiné společnosti, resp. hodnotou podílu 250 mil. 

LUF.  

 

Výplata dividend z Lucemburska 

 

 Srážková daň u distribuovaných dividend činí obecně 25 %, avšak redukuje se v 

případě distribuce dividend do zemí, které uzavřely s Lucemburskem SZDZ. Při placení 

dividend lucemburskou dceřinou společností zahraniční mateřské společnosti se neplatí žádné 

srážkové daně, jestliže: 

 mateřská společnost je společnost rezidentní v EU a spadá do působnosti článku 2 

Direktivy EU  

 upravující vztahy mateřské a dceřiné společnosti a podíl činí minimálně 25% a 

společnost ho drží alespoň 2 roky.  
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Výplata dividend z ČR 

 

Lucemburská společnost fungující v režimu Soparfi, která vlastní dceřinou společnost 

v ČR, od ní získá dividendy následujícím způsobem:  

srážková daň zaplacená v ČR bude činit v případě podstatného podílu 5% (jinak 15 %), 

v případě SOPARFI 0%; obdržené dividendy jsou osvobozeny od daně z příjmu a mohou být 

bez jakékoli srážkové daně distribuovány do některé ze zemí EU; pomocí např. nizozemské 

holdingové společnosti je lze opět bez další srážkové daně převést na jakékoli offshore 

centrum.  

 

Daň z příjmu fyzických osob  

 

Jde o progresivní daň se sazbami ve výši 0–38 %. Lucembursko je evropským 

rekordmanem v počtu daňových pásem, kterých je 17. Příjmy do 9 750 EUR za rok jsou od 

daně osvobozeny. Následující daňové pásmo je zdaněno sazbou 8 %. Sazba stoupá vždy o 2 

procentní body až na úroveň 38 % u příjmů nad 36 570 EUR. 

 

Daň z příjmu právnických osob  

 

Sazba daně z příjmu právnických osob je stanovena na 22 %. Na výši odvodu je dále 

uvalena 5% sazba odvodu do zaměstnavatelského fondu, reálná výše daně z příjmu se tak 

zvýší na 23,1 %. Tato sazba se ale týká jen společností, jejichž zdanitelný příjem ročně 

převýší 15 000 EUR. Společnosti s ročním příjmem 10 000–15 000 EUR odvádějí 2 000 EUR 

a 26 % příjmu nad 10 000 EUR. Pro společnosti, jejich roční zdanitelný příjem nedosahuje 

10 000 EUR, platí sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 20 %. 

 

 

DPH 

 

Má v Lucembursku 4 odlišné sazby. Základní sazba je stanovena na 15 %. Snížená 

sazba 12 % je uvalena na víno, paliva, tabák a široké spektrum finančních služeb. Snížená 

sazba 6 % je uvalena na plyn a elektřinu a snížená sazba 3 % na poskytování radiových a 
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televizních služeb, na tiskoviny, vodu, léky a většinu potravin. Povinnost registrovat se k dani 

vzniká překročením objemu zdanitelného plnění ve výši 10 000 EUR ročně. 

 

Dividendy, úroky a licenční poplatky 

 

 Zdanění dividendy, úroků a licenčních poplatků kromě výše uvedeného rovněž podléhá 

režimu SZDZ uzavřených Lucemburskem, které předpokládají použití výhodnější – tzn. nižších 

– sazeb srážkové daně u jednotlivých druhů pasivních příjmů.  

Podle SZDZ s ČR (79/1993 Sb.) jsou sazby srážkových daní tyto: 

  dividendy 5% při držbě alespoň 25% podílu, jinak 15%, 

  úroky 0%, 

  licenční poplatky 10%.18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
18

 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/lucembursko/pravidla-pro-podnikani-v-lucembursku/1000949/42833/ 
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Příloha č. 9.  

 

 

Slovensko   

 

Slovensko leží ve střední Evropě a hraničí s pěti státy. Na západě s Rakouskem a 

Českou republikou, na jihu s Maďarskem, se kterým má nejdelší hranici, na východě 

s Ukrajinou, se kterou má nejkratší hranici a na severu s Polskem. Na Slovensku žije cca 

5.400.000 obyvatel (k 1.1.2004) různých národností. Nejvíce obyvatel je slovenské národnosti, 

ke které se hlásí 85,5%. 

Slovenská republika je od 1.5.2004 členem Evropské unie, od 21. prosince 2007 je 

členem Schengenského prostoru a od 1.1.2009 je součástí Evropské měnové unie a jejich 

měnou se stalo euro. Slovensko je také členem NATO, OSN, UNESCO, OBSE, CERN, WHO a 

Interpolu. Slovensko je země s převážně římskokatolickým náboženstvím, ke kterému se hlásí 

až 69% lidí.   

Státním zřízením je Slovensko parlamentní demokratickou republikou. Na čele státu 

stojí prezident volený na 5-ti leté funkční období, volený přímou volbou. O svou moc se dělí se 

Slovenskou národní radou, která je zákonodárným orgánem. Má 150 členů, volených na 

čtyřleté funkční období. Výkonná moc je v rukou vlády.19
 

 

Společnosti a jejich právní formy 

 

 Akciová společnost a.s., (a.s.) U této právní formy musí být minimální základní jmění 

25.000,- €. Před vznikem společnosti (tj. před jejím zápisem v Obchodním rejstříku), musí být 

splacených 30 % peněžních vkladů a všechny nepeněžité vklady. Poplatek za zápis v 

obchodním registru je stanoven na 2.500,- €.  Včetně poplatků za vydání osvědčení k 

podnikání a notářské poplatky za ověření podpisů a sepsání zakladatelské listiny nebo 

zakladatelské smlouvy. 

                                                 

 

 

 
19

 http://www.visitslovakia.com/vse-o-slovensku/ 
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 Spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o., (s.r.o.). Jedná se o právní formu, kterou je 

možné založit minimálně jedním a maximálně padesáti společníky. Minimální výše základního 

jmění je stanovena na 5.000,- €, společník musí vložit vklad v minimální výši 1.000,- €,. 

Nepeněžitý vklad musí být splacený před vznikem společnosti (tj. jejím zápisem v Obchodním 

rejstříku). Před podáním návrhu na zápis společnosti v Obchodním rejstříku musí být 

splacených min. 30 % každého vkladu. Pokud společnost zakládá jediný společník, musí být 

základní jmění splacené v plné výši. 

 

 Verejná obchodná spoločnosť – v.o.s., (v.o.s)., 

 Komanditná spoločnosť – k. s., (k.s.), 

 Podnik jednotlivca, (OSVČ). 

 

Daňový systém 

 

Od 1. ledna 2004 platí na Slovensku nový daňový systém, který realizuje daňovou 

reformu. Základní podstatou této reformy je jednotná sazba daně ve výši 19 % pro daň z 

příjmu právnických osob a pro daň z příjmu fyzických osob. Stejná výše daně, tedy 19 %, se 

uplatňuje i u daně z přidané hodnoty. Od 1. ledna 2007 platí snížená, 10 % sazba DPH na 

léky a vybrané zdravotní pomůcky. V roce 2007 vláda schválila snížení sazby DPH pro knihy, 

učebnice a tiskárenské potřeby. Snížená 10 % sazba DPH na knihy tak platí od 1. ledna 2008. 

Slovensko se rozhodlo zrušit daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí, daň z dividend a 

kapitálových výnosů. Každý příjem je tak na Slovensku zdaněn pouze jednou. 

 

Přímé daně 

 

 Daň z příjmu fyzických osob (daň z príjmov fyzických osôb) 

Sazba daně z příjmu fyzických osob je stanovena na 19 %.  

 

 Daň z nemovitosti 

Daň je skložena z daně z půdy, daně z budov a daně z bytů. Sazba daně z půdy je stanovena 

na 0,25 % z hodnoty nemovitosti. Sazby daní z budov a bytů jsou stanoveny místními úřady 

dle místních podmínek. 

 Daň z příjmu právnických osob (daň z príjmov právnických osôb) 
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Sazba daně z příjmu právnických osob je stanovena ve stejné výší jako sazba daně z příjmu 

fyzických osob, a tedy ve výši 19 %. 

 

Nepřímé daně 

 

 Daň z přidané hodnoty (Daň z pridanej hodnoty) 

Povinnost k registraci k DPH nastává v okamžiku, kdy obrat podniku v po sobě jdoucích 12 

měsících přesáhne 1,5 mil SKK, v případě nižšího obratu je možné se zaregistrovat 

dobrovolně. Základní sazba ve výší 19 % se vztahuje na naprostou většinu komodit, snížená 

sazba ve výší 10 % je uvalena na knihy, určité léky a vybrané zdravotní pomůcky. 

Principy daně z přidané hodnoty (DPH) jsou na Slovensku obdobné jako v ostatních 

evropských státech. Předmětem daně není prodej podniku nebo jeho části a vklad podniku 

plátci, dále emise cenných papírů emitentem, postoupení pohledávky a dosažení úroku z 

bankovního účtu u nebankovního subjektu. 

 Registrační povinnost k DPH vzniká osobě, která v předcházejících maximálně 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících dosáhla obratu 1,5 mil. Sk. U služeb 

reverse-charge, tedy u poskytování či převodu různých služeb přes hranice, například 

autorských práv, průmyslových práv, reklamních služeb nebo nájmu movité věci bez použití 

dopravního prostředku, neváže slovenský zákon o DPH přesun místa plnění na skutečnost, 

zda je příjemce služby registrován k DPH v jiné členské zemi. Stačí, že příjemce služby v jiné 

zemi podniká. 

 

 Spotřební daně (Spotrebné dane) 

Spotřební daně jsou uvaleny na víno, pivo, tabákové výrobky, líh, minerální olej, elektřinu, 

uhlí a zemní plyn. Správu daní vykonávají celní úřady (colné úrady).20
 

 

Daňové úlevy 

 

Daňový systém Slovenské republiky neřadí tento stát přímo mezi daňové ráje, ale 

rozhodně mezi členské státy EU s jednou z nejnižších daňových sazeb. V porovnání s 

                                                 

 

 

 
20

 http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/finance-dane/1000433/ 
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ostatními evropskými státy přesto nabízí několik zajímavých výhod. Mezi základní výhodu 

patří skutečnost, že slovenská daňová legislativa je o poznání jednodušší než v okolních 

státech. 

Sazba daně z příjmů ve výši 19 % je konkurenceschopná s ostatními zeměmi střední a 

východní Evropy a nižší než v západní Evropě. Navíc Slovensko nezdaňuje vyplacené podíly 

na zisku a dividendy jak právnickým osobám, tak i pro osoby fyzické. Mezi výhody v oblasti 

daně z příjmů lze zařadit možnost využít úvěrové financování bez nutnosti sledovat kritéria 

nízké kapitalizace. 

Slovensko nezdaňuje dědictví, darování ani převod nemovitostí. Zvláště neexistence 

této poslední daně je v Evropě výjimečná. 

  Nejzajímavější informací samozřejmě je, které příjmy a položky nejsou předmětem 

daně z příjmů. Stejně jako v ČR není vybírána daň z prodeje bytů, ani z prodeje ostatních 

nemovitostí po splnění časové lhůty pěti let. Osvobozeny jsou i příjmy z prodeje movitých věcí 

a sociální dávky a příspěvky. Předmětem daně nejsou ani podíly na zisku vyplacené obchodní 

společností nebo družstvem ze zisku po zdanění.  

 

Transferové ceny  

 

Finanční úřady na Slovensku nebudou zkoumat takzvané obvyklé ceny ve vztahu 

propojených slovenských subjektů, tedy mezi mateřskou a dceřinou společností. Daňová 

legislativa brání pouze "vývozu" zisku do zahraničí, nikoli jeho přesouvání v rámci 

Slovenska.  

Toto ustanovení je výhodné opět především pro holdingové společnosti, které své 

rezidentství přesunuly na slovenské území. Eliminuje totiž administrativní zátěž společností 

sdružených ve skupině, která vyplývá z nutnosti provádět nákladné analýzy transferových cen, 

tedy stanovení mezipodnikových cen na úrovni cen dosahovaných mezi ekonomicky 

nepropojenými osobami. 

Do firemních nákladů lze bez omezení zahrnout úroky z půjček, čímž se snižuje základ 

daně. Tato možnost opět platí v případě operací mezi dvěma slovenskými rezidenty. Je to 

významná výhoda v podnikání oproti České republice.  

Při přeshraničních operacích existuje již zmíněná možnost aplikace pravidla 

obvyklých cen. Potom platí, že jsou-li úroky stanoveny jinak, než je obvyklé mezi 

nepropojenými osobami, mohou být takto sjednané úvěrové smlouvy předmětem zkoumání 
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finančních úřadů. Pokud by obvyklá výše úroků z úvěru činila na Slovensku např. 8 %, ale 

slovenská firma by čerpala půjčku ze zahraničí s úrokem např. 30 %, může být výše úroku 

zpochybněna kvůli jeho "neobvyklé" výši a o rozdíl zvýšen daňový základ dlužníka. 

 

Ztráty lze odečíst  

 

Poplatníci na Slovensku mohou od základu daně odečíst daňovou ztrátu. Tuto možnost 

mají ze zákona maximálně v pěti zdaňovacích obdobích následujících po období, kdy byla 

daňová ztráta vykázána. V odečítaní daňové ztráty může pokračovat i právní nástupce 

poplatníka.21
 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
21

 http://www.apogeo.cz/aktuality/raj-mozna-ne-oaza-jiste-317/ 


