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1 Úvod 

Cílem každého daňového ráje je přilákat, co nejvíce zahraničního kapitálu. Ten přispívá 

k vytvoření finančního a hospodářského centra. Často se tak daňovými ráji stávají malé 

ostrovní země, kde počty založených firem převyšují počet obyvatel. V mezinárodním 

daňovém plánování hrají daňové ráje významnou roli. Nikdo není povinen platit co nejvyšší 

daně, a tak si mnoho jedinců, firem hledá legální kličky, aby tak minimalizoval své daňové 

zatížení, stabilitu a rozdílnost daňového systému. Je otázkou, zda firmy vyhledávají daňový 

ráj pouze z čistého důvodu, aby si tak snížily svou daňovou povinnost. Společnosti sídlící 

v daňovém ráji nejčastěji uvádějí jako důvod snížení daňové povinnosti. Jeden z dalších 

důvodů je jednodušší legislativa či výhodnější poloha finančních center. Ale co když je ten 

pravý důvod skryté vlastnictví a tím ochrana majetku, či dobrovolnost v poskytování údajů  

o firmě a jejich financí. Podniky tak bývají často zakládány nebo přesouvány do daňových 

rájů, zemí, kde je minimální daňové zatížení a maximální míra utajení. Každým rokem se 

zvyšuje počet nejen českých firem, které jsou kontrolovány z daňových rájů. Státy tak tím 

přicházejí dle odhadů o miliardy ze státních rozpočtů. Aktuálním tématem je boj proti 

daňovým rájům. Nejen mezivládní organizace jako je organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj, (dále jen OECD), ale i samotné státy podnikají kroky proti daňovým rájům, např. 

Spojené státy americké chtějí docílit toho, aby jejich občané byli povinni zveřejňovat 

informace o svých účtech nacházejících se v daňových rájích. Pokud by tak neučinili do 

konce roku 2013, budou jejich transakce zdaněny sazbou 30%. 

 

Cílem práce je ukázat, jak fungují daňové ráje a jak si stojí Česká republika z pohledu 

základních makroekonomických ukazatelů v porovnání s nimi. Metody použité v této práci 

jsou metoda deskriptivní a komparační metoda, jejímž prostřednictvím je analyzována situace 

v jednotlivých destinacích. 

 

Pro naplnění cíle byly vybrány země Bahamské ostrovy, Belize, Kypr, Nizozemsko  

a Seychelská republika. Tyto země byly vybrány z důvodu, že splňují definici daňového ráje 

dle OECD a nejčastěji jsou české firmy řízeny právě z těchto destinací. 

 

První, respektive poslední kapitola představuje úvod respektive závěr. Druhá kapitola je 

zaměřena na samotnou definici daňového ráje a ostatních souvisejících pojmů jako jsou 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění, offshore a onshore centra. Dále nastíníme i samotný 

historický vývoj daňových rájů.  
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Třetí kapitole je zaměřena na státy samotné. Státy jsou zvoleny tak, aby splňovaly definici 

daňového ráje dle OECD. Zhodnotíme jednotlivé země z ekonomického pohledu, jaké výhody 

přinášejí zde sídlícím firmám a podmínky jejich založení. 

 

V poslední kapitole je zanalyzován počet firem v České republice, které mají skutečného 

vlastníka v daňovém ráji, jak se tento počet během několika let mění. Jsou zde porovnány 

základní makroekonomické ukazatele, jako je inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt 

na jednoho obyvatele v jednotlivých destinacích.  Průběh založení společnosti v České 

republice a komparace indexu snadnosti podnikání s vybranými zeměmi. V poslední části je 

rozebrána problematika, zda mají daňové ráje podíl na finanční krizi, protože právě ony jsou 

hlavním terčem kritiky z důvodu uchovávání bankovního tajemství. Právě díky bankovnímu 

tajemství dochází k úniku informací a finančních prostředků. V práci jsou uvedeny organizace 

zabývající se bojem proti daňovým rájům. 
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2 Geneze daňových rájů 

V této kapitole jsou popsány obecné znaky daňových rájů. Jsou vymezeny hlavní znaky, 

podle kterých lze rozpoznat, zda se země řadí mezi daňové ráje. Dále jsou objasněny pojmy, 

které jsou s daňovými ráji spjaty, např. offshore a onshore společnosti. Jsou nastíněny hlavní 

výhody a využití daňových rájů. V jedné z podkapitol je naznačen historický vývoj daňových 

rájů. Kde poprvé vznikaly, jaké byly podněty k jejich vzniku a jak je to s jejich vývojem 

v současné době.  

 

2.1 Definice daňového ráje 

„Daňový ráj“ není přesný termín, ale pod tímto pojmem si lze představit země jako jsou - 

Bahamy, Seychely, Bermudy apod., nebo v horším případě si mnozí pod pojmem daňový ráj 

představí ráj, který je určen pro podvodníky, představitelé drogových kartelů apod. Realita je 

ovšem jiná. Daňové ráje se brání negativní publicitě, neboť jim odhání klientelu,  

o kterou mají zájem. Dle Kleina (1998, s. 8) „Ve skutečnosti je daňovým rájem každá oblast, 

která nezdaňuje určité či všechny ekonomické aktivity nebo majetek, nebo určité či všechny 

subjekty. Pro posouzení toho, zda je ta která oblast daňovým rájem, je proto rozhodující vztah 

subjektu k této zemi a druh ekonomické aktivity, který hodlá vyvíjet, případně majetek, který 

hodlá vlastnit“. Skutečných daňových rájů je velmi málo. Oblasti, které chápeme, jako 

daňové ráje nejsou skutečnými ráji, protože daňové zvýhodnění se týká především cizinců 

v rámci mezinárodního konkurenčního boje (Klein, 1998). 

 

Podle Petroviče et. al., (2002, s. 23) „Pod tímto zprofanovaným názvem se skrývají státy - 

často malé ostrovní zemičky v Karibském moři nebo Tichém oceánu, jejichž právní předpisy 

umožňují vznik subjektů, které nepodléhají dani z příjmu a do státního rozpočtu odvádějí 

pouze nízké paušální poplatky“. 

 

Jsou to země, které mají legislativu a zákonodárství na vysoké úrovni z hlediska potřeb 

kapitálu. Daňové ráje jsou opravdovým daňovým rájem. Nevybírají žádné daně, není nutné 

vést účetnictví a není potřeba předkládat zprávy o své činnosti. Totožnost je velmi dobře 

utajovaná nebo taky žádná. Daňové ráje přijímají jakýkoliv kapitál (kromě národního), 

zabezpečují volný pohyb kapitálu pro nejrůznější transakce, které jsou kolikrát hodně 

vzdálené legálnosti (Šíbl, 1986).  
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Daňové ráje jsou většinou země s diskrétním bankovním systémem a s nulovou či velmi 

nízkou úrovní zdanění. Tyto země přitahují hlavně zahraniční investory. Daňové ráje většinou 

nedisponují velkými přírodními zdroji. Země patřící do daňových rájů musí vykazovat 

stabilní politické prostředí, výbornou komunikační a bankovní infrastrukturu a možnost volně 

směňovat devizové prostředky (Štrach, 2009). 

 

Pro kvalifikaci země jako daňového ráje jsou nutné požadavky jako politická stabilita, 

příznivé prostředí, moderní prostředky dopravy a spojů a řada dalších faktorů. Francouzi 

dávají přednost před daňovým rájem formulaci země s privilegovaným daňovým režimem. 

Podle Leservoisiera (1997, s. 9-10) konstatuje daňová správa zemi s privilegovaným daňovým 

režimem, který splňuje tyto podmínky: 

 „neexistuje daň z příjmů nebo zisků pocházejících z profesionální činnosti nebo 

daň z příjmů, 

 příjmy nebo zisky vznikají vně tohoto státu nebo teritoria nejsou podrobeny dani 

z příjmů nebo důchodů, 

 daně z příjmů nebo zisků jsou citelně nižší než ve Francii“  

 

 Barbery (1993) ve své knize definuje daňový ráj jako každou zemi s nízkou nebo nulovou 

sazbou daně pro všechny nebo některé kategorie příjmů a nabízí určité množství bankovních 

či obchodních tajemství. A říká, že každá země se snadno může stát daňovým rájem. Barbery 

(1993) rozděluje daňové ráje do tří kategorií: 

 daňové ráje, které nemají absolutně žádné daně pro fyzické, právnické osoby  

a kapitálové transfery. Stejné podmínky jsou pro obyvatele a nerezidenty. 

 Daňové ráje, kde platí nízké daňové sazby pro příjmy a zisky ze své činnosti, 

kterou vykonávají v místě pobytu, ale zdroje a příjmy pocházející z činnosti, která 

se nachází mimo toto území, je naopak zatíženo vysokou daní. Do této skupiny 

také patří daňové ráje, ve kterých dochází ke dvojímu zdanění. Například 

v zemích jako je USA a Velká Británie apod., dochází ke zmírnění povinnosti být 

dvakrát zdaněn.  

 A v neposlední řadě jsou tu daňové ráje, jako je Lichtenštejnsko, kde fungují 

zvláštní privilegia pro některé formy společností. Vlastnit holdingové společnosti 

v Lichtenštejnsku je velkou výhodou, protože právě tyto společnosti  

v Lichtenštejnsku spadají pod nízkou daňovou sazbu. 
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Definice OECD (2012) používá pro posuzování zemí, zda jsou či nejsou daňovým rájem čtyři 

hlavní faktory. Abychom mohli určit daňový ráj jako takový, je třeba zohlednit všechny čtyři 

faktory: 

1. Žádná nebo jen nominální daň z příslušných příjmů. OECD uznává právo, že 

každá jurisdikce má právo určit, zda uloží přímé daně, a pokud ano, tak má právo 

určit odpovídající daňovou sazbu. 

2. Nedostatek efektivní výměny informací, které brání výměně informacím pro 

daňové účely jiným vládám. OECD podporuje země, které přijali výměnu 

informací „na požádání“, musí však být zajištěna ochrana práv daňových 

poplatníků. 

3. Nedostatečná transparentnost. Dokumenty, které zajišťují transparentnost např. 

účetní záznamy a zakládání dokumentace nejsou běžně dostupné. 

4. Absence požadavku doložení skutečné aktivity, kterou se firma zabývá. 

V roce 2001 bylo toto kritérium vyňato pro určení daňového ráje Výborem pro 

fiskální záležitosti. 

 

Dle OECD se na celém světě nachází 41 daňových rájů. Z toho 20 jich je karibského  

a pacifického typu (Antigua a Barbuda, Antiguilla, Aruba, Bahamy, Barbados, Belize, 

Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Libérie, Mauritius, Nauru, Niue, 

Nizozemské Antily, Panama, Samoa, Seychely, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc  

a Grenadiny, Turks a Caicos a Vanuatu). Šest daňových rájů se nachází na území Evropy 

(Andorra, Gibraltar, Kypr, Lichtenštejnsko, Malta a Monako). Ostatní nezačleněné daňové 

ráje světa (Americké Panenské ostrovy, Bahrajn, Cookovy ostrovy, Domika, Grenada, 

Guernsey, Sark a Alderney, Ostrov Man, Maledivy, Marshallovy ostrovy, Montserrat, Svatá 

Lucie, San Marino, Tonga a Trikot). Rozděleno podle Petrovič et al. (2002). 

 

2.2 Související pojmy 

Pro snadnější orientaci a porozumění této problematice je nutné objasnit si některé pojmy, 

které s tématem přímo souvisí. Budou zde vysvětleny pojmy jako smlouvy o dvojím zdanění, 

onshore daňové ráje a offshore daňové ráje. Budou zdůrazněny jejich klady, ale i zápory. 
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2.2.1 Smlouvy o dvojím zdanění 

Zpočátku se tyto smlouvy uzavíraly nahodile, neměli jednotnou koncepci. V praxi se ovšem 

ukázalo, že je potřeba zajistit jednotný výklad mezinárodních daňových smluv a s tím souvisí 

i sjednocení terminologie. Základem pro tyto dohody je vzorová dohoda o zamezení dvojího 

zdanění příjmů a majetku (OECD Model Tax Convention), kterou v roce 1963 přijala OECD. 

Tato struktura vzorové dohody byla aktualizovaná v letech 1977 a 2005 (Široký a Tyll, 2008). 

Smlouvy mohou být dvojího typu. První z nich je vnitrostátní, jedná se o zdanění příjmu nebo 

majetku v témže státě dvěma daněmi. Druhý je mezinárodní, u tohoto zdanění příjmů nebo 

majetku dochází v důsledku střetů dvou nebo více daňových zákonů různých států  

(Dvořáček a Tyll, 2010). 

 

„Mezinárodní dvojí zdanění lze popsat jako situaci, kdy stejný příjem poplatníka podléhá 

dani ve dvou nebo více státech (např. v situaci, kdy má fyzická osoba v jednom státě trvalé 

bydliště, ve druhé se obvykle zdržuje a ve třetí má stálý pobyt“ (Klein, 1998, s. 153).  

 

Dvojí zdanění výrazně snižuje příjem a tím i zájem poplatníka podnikat za daných podmínek. 

Proto se státy snaží dvojímu zdanění zabránit. Činí tak jednostranným opatřením v rámci 

svých daňových zákonů nebo uzavřením mezinárodních smluv s jinými státy. Smlouvy byly 

především určeny k určení, kterému státu připadne právo zdaňovat poplatníka z jeho příjmu, 

který mu plyne z celého světa nebo o rozdělení daňového výnosu mezi smluvní sáty 

 (Klein, 1998).  

 

2.2.2 Onshore daňové ráje  

Nejedná se o daňové ráje, ale o tzv. země daňových pobídek. Mnohdy jsou země nabízející 

tato daňová zvýhodnění členy EU. Onshore země si vybírají podnikatelé, kteří se buď chtějí 

řídit zákony jiné země, nebo se chtějí vyhnout vysokým daním. V západní Evropě jsou 

zákony pro podnikatele jednodušší, jasnější a snadněji vymahatelné. Tyto společnosti 

nebývají podezřelé obchodním partnerům nebo finančním úřadům. 

 

Základní charakteristika onshore společností: 

 „jsou založeny podle místních zákonů a mohou obchodovat s jakýmikoli subjekty 

z různých zemí, 

 jsou povinny platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence, 
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 musí vést účetnictví, podávat daňová přiznání a zpravidla také podléhají auditu“ 

(ČEKIA, 2012). 

 

Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Malta, Švýcarsko, USA a Velká Británie jsou hlavními 

představiteli mezi onshore zeměmi. (ČEKIA, 2012) 

 

Mezi hlavní důvody zakládání onshore společností patří stabilita právního prostředí, 

důvěryhodnost subjektů, které působí pod záštitou onshorové země, přijatelná daňová 

legislativa, která zabraňuje několikanásobnému zdanění a hlavně právní úprava, která je velmi 

vhodná a reguluje určité podnikatelské aktivity. Tzv. onshore země se nacházejí zejména na 

území Severní Ameriky a EU. V poslední době roste zájem firem po daňové optimalizaci. 

Jedná se o velmi promyšlenou strukturu mezinárodního plánování, která zahrnuje komplexní 

daňovou a legislativní problematiku, která se hlavně uplatňuje v mezinárodním obchodě. 

 

2.2.3 Offshore daňové ráje 

Jsou jednoznačně nejpoužívanějšími subjekty zakládanými v daňových rájích. Příčinou této 

výraznější obliby je jednodušší a rychlejší proces založení, nižší náklady, shovívavější přístup 

k podnikatelskému prostředí atd. Daně se blíží nule, minimální jsou požadavky na zápis do 

obchodního rejstříku nebo při určování identity vlastníka společnosti. Hlavní důvod zakládání 

těchto společností je způsob jak utajit skutečného vlastníka.  

 

Existují i offshore společnosti, které slouží pro praní špinavých peněz. Tyto případy ovšem 

nejsou normou. Mít sídlo společnosti v offshore zemi znamená větší podezřívavost 

obchodních partnerů i finančního úřadu. Evropská unie se společně se Spojenými státy 

americkými snaží bojovat proti těmto společnostem. Výsledek je však zatím nulový. 

 

Offshore společnosti přispívají významnou měrou k růstu světové ekonomiky. Z hlediska 

zemí může být tento efekt z hlediska offshore zdrojů různý. Důvodem může být ekonomické 

prostředí zemí. Dříve bylo využívání offshore oblastí privilegiem bohatých, ovšem dnes už 

tomu tak není. Je to způsobeno tím, že peníze jsou dnes v elektronické podobě a nic nebrání 

rychlému pohybu po celém světě (Klein, 1998). 
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Základní charakteristika offshore společností: 

 „jsou založeny podle místních zákonů, avšak nesmí vyvíjet podnikatelskou činnosti 

na území rezidenčního státu, 

 výnosy z obchodní činnosti dané společnosti nejsou v této zemi zdaněny, 

 platba daní je formou ročního poplatku tzv. „za existenci“, 

 nemusí se předkládat žádné účetnictví ani daňová přiznání“ (ČEKIA, 2012). 

 

Antigua, Bahamy, Belize, Bermudské ostrovy, Britské Panenské ostrovy, Jersey, Gibraltar, 

Lichtenštějnsko, Nizozemské Antily, Panama a Seychely jsou hlavními představiteli mezi 

offshore zeměmi (ČEKIA, 2012). 

 

Mezi hlavní výhody offshore společností řadíme daňové výhody, upouštění od požadavku 

auditu. Nezanedbatelná výhoda je anonymita osobního a firemního majetku, tzn. ochrana před 

rizikem odcizení, exekucemi, vyvlastněním apod. (Kislingerová, 2008).  

 

Výhody offshore společností: 

 „nejvyšší stupeň anonymity vlastnictví, 

 nepodléhají dani z příjmů ani devizové kontrole (platí se pouze paušální poplatky 

státu), 

 není povinnost předkládat účetní výkazy ani daňové přiznání, 

 není povinný audit 

 minimální základní kapitál je 1 USD, 

 poměrně nízká pořizovací cena i náklady v dalších letech, 

 rychlá doba založení“ (ČEKIA, 2008). 

 

Nevýhody offshore společností: 

 „horší vnímání adresy sídla ze strany veřejnosti, horší image (pro banky, 

obchodní partnery), 

 většinou neexistují smlouvy o zamezení dvojího zdanění“ (ČEKIA, 2008). 

 



13 
 

2.3 Od historie daňových rájů po současnost 

Daňové ráje jsou spjaty se zrodem daní samotných. První daňové ráje vznikaly ve starém 

Řecku. Takovými prvními daňovými ráji byly malé ostrovy, které se nacházely pouhých 

dvacet mil od Athén. Ostrovy fungovaly jako útočiště, kde obchodníci skladovali své zboží, 

aby se vyhnuli dani, která byla uvalena na vývoz a dovoz dvouprocentní daní. Podobně tomu 

bylo v londýnském City, kde obchodníci skladovali své zboží, díky čemuž byli osvobozeni od 

všech daní. Od 16. do 18. století se staly Flandry daňovým rájem díky svým přístavům, které 

byly zvýhodněny minimálními cly a poplatky. Anglie zatěžovala obchodníky četnými cly a 

daněmi, proto angličtí obchodníci, kteří patřili mezi významné dodavatelé surovin, raději 

prodávali své zboží do Belgie než do Anglie. Od 16. do 18. století bylo Nizozemsko 

útočištěm obchodníků, v němž se vybíraly nízké daně. Nizozemsko je řazeno mezi daňové 

ráje i dnes. Ve spojených státech již v minulosti docházelo k daňovým únikům legální cestou. 

V roce 1721 prodávali obchodníci své zboží raději do latinských kolonií, aby se tak vyhnuli 

placení poplatků v Anglii. Po druhé světové válce se rozmohlo využívání daňových rájů i ve 

Francii. Hlavním důvodem bylo útočiště pro peněžní prostředky, které byly určeny 

k reinvestování nebo k návratu do vlasti (Leservoisier, 1996). 

 

Ve Spojených státech amerických neexistovala žádná daň z příjmů až do roku 1913. Proto 

není ve Spojených státech amerických novinkou unikání od daní. Jen dnes je tento únik 

zprostředkován skrz daňové ráje. Největší popularitu získaly daňové ráje na celém světě za 

posledních 30 let. Nejčastějším účelem, který plní daňový ráj, je snížení daňové povinnosti. 

Existují však i jiné, závažnější důvody, proč vlastnit běžný účet v zahraničí (Barber, 1993). 

 

Vývoj nových daňových rájů není nijak omezen. Žádné zeměpisné hranice, politické směry či 

rozdílnost ras nemohou omezit růst a rychlý vznik nových daňových rájů. K dobývání nových 

daňových rájů směřoval historický a sociální vývoj (Velo, 1997). V dnešní době je vývoj 

nových daňových rájů způsoben hlavně přítomností zahraničních bank, což nepřináší výhody 

jen samotným oblastem v podobě pracovních příležitostí a příjmů. „Expanze daňových rájů 

pramení též z internacionalizace společností, které zpočátku usilovaly o dobytí nových trhů a 

později o umístění některých svých činností do zemí s nízkými mzdami. V další fázi 

rozmísťovaly mezinárodní skupiny společenství své filiálky v závislosti na podmínkách 

daňového zatížení v hostitelských zemích“ (Leservoisier, 1996, s. 6). Činnost nejrůznějších 

daňových rájů se stále rozvíjí, neboť jsou stále překonávány překážky dané fiskálními zákony, 

které stále více omezují a lidský důmysl se snaží nad nimi vyhrát (Velo, 1997). 
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2.4 Volba daňového ráje 

Daňové ráje jako jsou Bahamy a Kajmanské ostrovy jsou mezi lidmi nejproslulejší, protože 

již získaly publicitu a jsou všeobecně dobře přijímány. Tento poznatek je však nedostačující, 

protože daňový ráj by se měl vybírat podle vlastních podmínek, pro každého může být 

výhodný jiný daňový ráj (Barber, 1993). 

 

Toto daňové plánování má různé charakteristiky, které závisejí na různých faktorech. Mohou 

být politické, historické, hospodářské nebo zeměpisné. V některých zemích můžeme docílit 

zmírnění daňového zatížení, které poskytuje zvýhodnění v oblasti snížení zdanění. Docílit 

tohoto zvýhodnění můžeme v zemích, jako jsou Kajmanské ostrovy, Bermudy, Bahamy, 

Britské Panenské ostrovy, Turks a Caicos. V jiných zemích se můžeme setkat se zdaněním 

podnikatelské činnosti, která se uskuteční na území příslušné země, zatímco příjmy dosažené 

mimo toto území mohou být z části nebo někdy zcela osvobozeny od daně. Mezi takové země 

se řadí Hongkong, Panama nebo Irsko. V některých evropských zemích, které jsou součástí 

EU, se setkáváme se zvláštními zákony, které se týkají některých obchodních a holdingových 

společností. Tyto zvláštní zákony má Lucembursko, Nizozemsko, Monako, Lichtenštějsnko, 

Normanské ostrovy apod.  

 

V těchto jmenovaných zemích nedochází k obcházení daňové povinnosti, nýbrž ke snaze co 

nejlépe uskutečnit mezinárodní obchodní transakce a operace, a to obzvláště v zemích, které 

stanoví zvláštní daňové sazby. Tento způsob umožňuje dvojí zdanění a směrnice, které 

neomezují směnu cizí měny. Proto není divu, že mnozí podnikatelé, kterých se přímo dotýká 

mezinárodní obchod, plánují, kde pro ně bude nejvhodnější provádět obchodní, finanční a 

bankovní transakce. A právě toto je důvod, že existují daňové ráje na všech světadílech, 

přitom každý daňový ráj nabízí své charakteristické výhody.  

 

Nejvýhodnějším místem pro holdingové společnosti je Nizozemsko, pro založení  

a působení trustů je nejvhodnější ostrov Jersey a Bermudy, investičním fondům se daří na 

Kajmanských ostrovech. Jestliže je pro nás důležité bankovní tajemství, zvolíme si 

Švýcarsko. Rodinné nadace mají tradici v Lichtenštejnsku a pro jednotlivce, kteří nepodléhají 

dani z příjmu, je nevhodnější Monako (Velo, 1997). 
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V knize Tax Havens se můžeme setkat se 13 ukazateli, které jsou stanoveny pro posuzování 

potenciálu daňového ráje s cíli firem. Podstatné je samozřejmě najít daňový ráj s maximálním 

počtem výhod, aby co možná nejvíce splňovaly požadavky firem. 

1. Struktura daní je pravděpodobně nejdůležitějším důvodem pro použití daňového 

ráje. Skutečnost, že daňové ráje mají obvykle nulové nebo nízké daně, je činí 

atraktivními pro podnikání a pro akumulaci finančních prostředků. Daňové ráje 

mají většinou dva daňové systémy: 

a) daňový systém pro rezidenty a rezidenty korporací, 

b) daňový systém pro nebydlící subjekty. 

2. Politická a ekonomická stabilita je další hlavní bod, který je důležitý při výběru 

daňového ráje. Politická a ekonomická stabilita nejlépe zajistí, aby investice  

a stabilní pokračování bylo příznivé pro podnikatelské prostředí. Například 

Panama je daňovým rájem, který je ekonomicky stabilní, ale není tomu dlouho, co 

byla politicky nestabilní z důvodu vojenského vypuzení Manuela Noriega. 

Investoři a podnikatelé na to reagovali tím, že své peníze přesunuli z panamské 

banky a své podnikání přesunuli do jiné jurisdikce. 

3. Devizové kontroly jsou jednou z forem kontroly. Vláda často chce ovládat 

výměny deviz, což způsobuje omezení volného pohybu měny mezi zeměmi. 

Příkladem z minulosti je ruský rubl. Aby mohly bývalé ruské státy vstoupit do 

mezinárodního obchodu a aby nastal skutečně volný trh, muselo být umožněno 

vyměnit rubl za jiné měny v  Evropě i v jiných nezávislých státech. Většina 

daňových rájů nemá devizové kontroly, a pokud ano, tak jsou na ně minimální 

požadavky. To je důležité pro investory, kteří neustále svůj kapitál převádějí 

z daňového ráje a pak opět do daňového ráje. Díky těmto minimálním 

požadavkům se tak vše může odehrát za co nejkratší dobu. 

4. Daňové smlouvy jsou důležité pro správné porozumění při daňovém plánování. 

Například offshore společnosti založené v daňovém ráji, ve které platí dvojí 

zdanění, tak mohou mít dohodu se Spojenými státy a takto se vyhnout placení 

daní dvakrát. 

5. Vládní postoje mnoha daňových rájů otevřeně vítá offshore podnikání, zatímco 

jiné je pouze tolerují. Některé politické strany tato daňová útočiště průmyslu, 

podporují, a naopak nepřátelské politické síly by je nejraději zrušily, jakmile by se 

dostaly k moci. Kritická situace by nastala, pokud by v takovém daňovém ráji 

neexistoval volební proces, protože by se mohlo stát, že by se ze dne na den 
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mohla kterákoliv nová politická strana rozhodnout svrhnout stávající stranu, která 

toto podnikání schvalovala. 

6. Moderní zákony korporací v průběhu let daňové ráje změnily zákony tak, aby se 

přizpůsobily offshore podnikání. Tyto zákony jsou speciálně určeny pro offshore 

použití nerezidentům a jsou obvykle osvobozeny od daní. 

7. Jednoduché zřizovací řízení a konkurenční poplatky by měli být 

konkurenceschopné s ostatními daňovými ráji. Přemrštěné poplatky odrazují 

offshore podnikání. Pokud zřizovací řízení a dále náklady na údržby jsou 

nepřiměřené, půjdou investoři jinam. Nedostatek jednoduchého zřízení je 

známkou toho, že daňový ráj nemůže plnit potřeby offshore podnikání.  

8. Komunikace a doprava jsou zásadní pro aktivní offshore společnosti nebo 

investory. Doprava je hlavním faktorem, je-li důležité časté cestování do 

daňového ráje. Daňové ráje jsou hlavně úspěšné díky tomu, že většinu firem lze 

ovládat telefonem a faxem (Barbery, 1993). Díky telekomunikačním technologiím 

nastal největší rozmach ve vývoji daňových rájů (Synek, 2007). 

9. Bankovní a profesní služby jsou na vysoké úrovni. Jelikož většina významných 

mezinárodních bank se nachází v daňových rájích, mohou tak poskytnout cenné 

bankovní služby mezi pobočkami a korespondenty. Místní banky mohou 

poskytnout více personalizované služby a jsou vedeny pod přísným dohledem 

místních zákonů. Offshore společnosti si mohou zřídit účet u banky v jurisdikci 

daňového ráje, kde mají snadný přístup k odborníkům, kteří znají zákony 

daňového ráje nebo u banky v jiné zemi. Bankovním transakcím prováděných 

v jiné zemi dávají přednost.  

10. Anglické zvykové právo je výhodné i pro američany. Polovina všech daňových 

rájů je založených na principu anglického zvykového práva, jelikož většina těchto 

daňových rájů patřila mezi britské kolonie. Anglické zvykové právo má dlouhou 

tradici a patří mezi preferovanou volbu právních systémů. 

11. Tajemství a důvěryhodnost některé země mají specifické zákony, které mají 

chránit bankovní tajemství držitelů účtů. Příkladem mohou být země - jako jsou 

Lichtenštejnsko, Kajmanské ostrovy a Vanuatu. Nesmíme však předpokládat, že 

tajemství zajišťuje automaticky utajení. 

12. Investiční pobídky a příležitosti nabízejí některé daňové ráje kromě atraktivních 

finančních a servisních výhod. Dokonce některé vlády podporují onshore 

investice, podílející se na rozvoji průmyslu a tím vytvářejí nové pracovní 
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příležitosti. Pobídky se liší podle daňového ráje. Někde se můžeme setkat 

s pobídkami v podobě daňových prázdnin, grantů nebo půjček. Pobídky jsou 

dobré znamení, že země je progresivní a že je obchod vítán. 

13. Umístění je důležité pro investora. Mnoho z nich má pocit, že je blíže k penězům, 

pokud se jejich daňový ráj nachází jen několik set kilometrů. Například Austrálie 

dává přednost daňovým rájům - jako jsou Vanuatu a Cookovy ostrovy. Asiaté 

používají Nauru a Vanuatu, Evropané se vypravují na Normanské ostrovy, 

Američané používají daňové ráje v Karibiku a Afrika dá přednost Madeiře a 

Seychelám. Preference vzdálenosti již zužuje výběr každému kontinentu. 

Ovšemže faktem je, že místo nemá nic víc, než jen pouhý psychologický význam. 

Preference by neměly být založeny pouze na psychologii, ale i na tom, jak jsou na 

tom s pokročilou komunikační a bankovní službou. Mezi nejvýznamnější faktor 

se řadí rozdíly v časovém pásmu mezi firmami a daňovými ráji. Někdy může být 

toto časové pásmo výhodou, jindy zase ne (Barbery, 1993).  

 

Klein (1998) vychází pro volbu samotného daňového ráje zejména z potřeb a předmětu 

činnosti daňového poplatníka. Musí být vždy splněny předpoklady. 

 Legálnost je zcela základní požadavek. „Je třeba upozornit, že prováděné 

operace, mají-li zůstat z daňového hlediska legální i v budoucnosti, musí podléhat 

daňovému dohledu ve státech, jichž se dotýká“ (Klein, 1998, s. 24). 

 Bezpečnost, myslíme-li bezpečnosti osobní, tak ta je velmi úzce spojena 

s legálností operací, které provádíme. 

 Funkčnost, poplatník musí být způsobilý provádět navržené operace, kontrolovat 

je a to bez zbytečných obtíží a nákladů. 

 

Na základě těchto tří primárních předpokladů, které využijeme pro posuzování výběru státu, 

banky či agenta si zvolíme nejpřípustnější variantu (Klein, 1998). 

 

2.5 Výhody daňových rájů 

Mnoho zemí, které se řadí mezi daňové ráje, nabízí finanční a investiční pobídky. Příkladem 

jsou podpůrné pevninské investice, které vedou k posílení místního průmyslu nebo vytvoření 

úplně nové průmyslové zóny. Granty, úvěry, záruky a hlavně daňové prázdniny jsou nejčastěji 

největším lákadly. Daňové ráje jsou příznivé pro podnikání v mnoha ohledech. Jelikož jsou 

svou povahou mezinárodní, poskytují mimo jiné prvotřídní bankovnictví a výborné 
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komunikační schopnosti. Na území daňových rájů najdeme spoustu zahraničních bank, 

poskytující takové služby, o které se nám na pevnině u místních bank může pouze jen zdát. 

Tyto banky mohou půjčovat peníze i v případech, kdy jsou na pevnině banky omezeny buď to 

federálními či státními zákony. V některých daňových rájích je přísně zákony vynucované 

bankovní tajemství a to ponechává držitele bankovních účtu v  naprosté anonymitě. Také 

nezanedbatelné jsou minimální vládní regulace navržené k podněcování podnikání a 

bankovnictví, což je velmi lákavé zejména pro občany silně regulovaných zemí. Unikátním a 

moderním obchodním společnostem mohou zákony poskytnout výhody a otevřít jim tak nové 

příležitosti. Některé daňové ráje umožňují společnostem jednat jako ředitel jiné společností. 

Telefonní schůze představenstev mohou být prospěšné k odstranění nákladu a s komplikacemi 

setkat se osobně.  

 

O žádném daňovém ráji se nedá říct, že by byl perfektní. Každý daňový ráj má své výhody a 

nevýhody v závislosti na tom, co každý hledá (Barber, 1993). 

 

Mezi hlavní důvod, proč hledáme daňový ráj, je legální obejití daňových zákonů. Existuje 

mnoho příčin proč hledat daňový ráj, např.: 

 „vysoké daně v zemi trvalého pobytu fyzických osob, jakož i prohibitivní daňové 

sazby pro právnické osoby, 

 vysoké dědické a darovací daně, 

 možnost vyhnout se vysokému daňovému břemenu realizací příslušné smlouvy 

v zahraničí, 

 ochrana úspor uložením v zemích, které zaručují ochranu bankovního tajemství, 

 volba země s nízkými daněmi ve vybraném zeměpisném a klimatickém prostředí, 

 optimální daňové plánování, umožněné zeměmi, které mají četné smlouvy proti 

dvojímu zdanění, 

 doba platnosti preferenčních daňových sazeb stanovené v zákonech příslušné 

země (např. na Madeiře byli společnosti osvobozeny od placení daní do roku 

2011), 

 země, které nabízejí zvláštní podněty pro výrobní a průmyslové iniciativy, 

umožňující získat významné fiskální a finanční výhody“ (Velo, 1997,  

s. 14-15). 
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2.6 Možnosti využívání daňových rájů 

Leservoisier (1996) v knize Daňové ráje světa uvedl čtyři kategorie využívání daňových rájů, 

které sestavil od nejlegálnější po nejpodvodnější z daňového hlediska.  

1. Využívání daňových rájů bez daňové motivace.  Jedná se o operaci využívání 

daňových rájů, která nemá dopad pro daně státu. Například situace, kdy pobočka 

americké banky, která se nachází v daňovém ráji i přesto podléhá daňové 

povinnosti ve Spojených státech. 

2.  Využívání s daňovým účinkem. Tato situace nastává, když využijeme daňové 

osvobození společností na deset let, které je platné pro některé investice na 

francouzsko-nizozemském ostrově Svatého Martina, který se nachází v karibské 

oblasti. Tyto prostředky mají za cíl podporu neindustrializovaných zemí. 

3. Mezinárodní daňová strategie.  Jde o vyhledávání nejméně nákladné daňové 

cesty pro jednotlivce - mezinárodní daňová strategie. Jedná se o hledání mezer 

v administrativě a legislativě. Např. toto využití slouží k umělému převodu cen, 

k přelévání výnosů do daňového ráje. Mnoho lidí, kteří se takto snaží o daňový 

únik, jsou si vědomi, že riskují a že v případě daňové kontroly je čeká velký 

postih. Na druhou stranu jsou si však vědomi, že při případné daňové kontrole 

dochází k obtížnému shromažďování informací, a že komplikovanost celého 

jednání přispívá k tomu, aby se vyhnuli placení alespoň některých daní nebo jejich 

placení alespoň odložili.  

4. Daňový podvod. Tímto jednáním se snaží poplatníci uniknout podvodným 

způsobem plnění svých zákonných povinností. Daňový podvod je protizákonný 

oproti daňovému úniku. Ovšem problém je v tom, že v každé zemi je daňový 

podvod kvantifikován jinak, v jedné zemi je to daňový podvod a v jiné trpěný 

devizový únik.  

 

Klein (1998) uvádí jiné příklady využití daňových rájů, některé z nich lze použít pouze na 

některé ráje a pouze za některých okolností. Toto užití je odvíjí od daňové legislativy 

jednotlivých zemí. Může se stát, že užití uvedené v příkladech může být za určitých okolností 

trestné. 

1. Transferová cena. Tuto cestu zejména volí nadnárodní společností. Není to ale 

pravidlem. Mohou jej využít i menší dovozci a vývozci. Při využívání daňového 

ráje touto cestou si musíme dát pozor na legálnost. Tato cesta je legální, je-li 

aplikována správně a s ohledem na domácí zákony. Příklad: „Švédský poplatník 
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založil prostřednictvím svého agenta společnost v Hongkongu, která kupuje 

oblečení od různých výrobců na Dálném východě. Hongkongská společnost je 

prodává dále distributorům v Severní Americe a západní Evropě. Zisk zůstává 

v Hongkongu osvobozen od daně“ (Klein, 1998, s. 18). 

2. Sebefinancování a zpětné půjčky. Ve většině států světa existuje možnost 

odepisovat úroky z úvěru podle výše jmění, podle vztahu k poskytovateli úvěru. 

Důvod je prostý, jelikož se předpokládá, že půjčky poskytované v rámci skupiny 

nahrazují zvyšování základního jmění.  

3. Daňová emigrace. Ve většině zemí, kde se setkáváme s vysokým zdaněním, je 

zaměřena převážně na rezidenty. Toho mohou využít osoby, které se fyzicky 

pohybují na území různých států, kde jsou právě vysoké daně. 

4. Factoring. „V případě, že jsou faktoringové poplatky v zemi s vysokou mírou 

zdanění odpočitatelnou položkou ze základu daně, je možné využít offshore oblasti 

ke snížení daňové zátěže, a to prostřednictvím faktoringové společnosti sídlící 

v oblasti s nízkou mírou zdanění“ (Klein, 1998, s. 21). 

5. Holdingové společnosti. „Holdingová společnost zřízená v offshore oblasti může 

zřídit své dceřiné společnosti v zemích, kde jsou úroky odpočitatelnou položkou ze 

základu daně. Zisk je prostřednictvím úroků z úvěrů převáděn do offshore oblasti  

a využíván k dalšímu financování holdingu.“ (Klein, 1998, s. 21). 

6. Utajení vlastníků. Často lidé, kterým hrozí vydírání, únos apod., tak často 

skrývají skutečný rozsah svého majetku.  

7. Obcházení devizových omezení. „V některých ekonomicky slabých zemích 

podléhají rezidenti silným devizovým omezením, zejména pokud jde o investiční 

příležitosti v zahraničí. Tito lidé nemohou své legálně nabyté prostředky svobodně 

investovat tam, kde budou výhodně úročeny nebo kde lze očekávat růst jejich 

hodnoty. Místo toho je musí investovat ve svém domovském státě bez ohledu na 

racionálnost takové investice“ (Klein, 1998, s. 22). 

 

Definicí pro označení země jako daňový ráj existuje několik, obecně lze říct, že je to země, ve 

které funguje diskrétní bankovní systém a nulové či velmi nízké daňové zatížení. Zakládání 

společností v daňových rájích má výhodu díky zásadě, že společnost a její vlastník jsou jiné 

osoby. Tato zásada otevřela prostor daňovému plánování. Vlastník společnosti sídlí v zemi 

s vysokým daňovým zatížením, zatímco společnost, kterou vlastní sídlí v oblasti s nízkým 

daňovým zatížením. Díky smlouvám o dvojím zdanění, ve kterých je určeno kterému státu 
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připadne právo zdaňovat poplatníka z jeho příjmů. Nedochází tak ke snižování příjmů 

poplatníka i zájmu podnikat. V offshore daňových rájích je jednodušší a rychlejší proces 

založení. Onshore daňové ráje jsou oblíbeny u podnikatelů, kteří se chtějí řídit zákony jiné 

země, nebo se chtějí tak vyhnout vysokým sazbám daně.  
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3 Charakteristika vybraných daňových rájů  

V druhé kapitole bylo popsáno, co je to daňový ráj, jaké podmínky musí splňovat apod.  

V této kapitole jsou přiblíženy jednotlivé daňové ráje, uvedeny jsou především ty typické 

(Bahamy, Belize, Seychely), ale i evropské (Kypr, Nizozemsko), které jsou požívané pro 

mezinárodní plánování. Všechny tyto daňové ráje splňují definici daňového ráje dle OECD. 

Výběr je zvolen podle toho, kam se nejčastěji uchylují české firmy v posledních letech. Bylo 

vycházeno z údajů Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA) za roky 2006 - 2012. 

 

3.1 Belize 

Je daňový ráj karibského a pacifického typu. Řadí se mezi poměrně nové daňové ráje. Belize 

bylo donedávna známé jen pro dovozce cukru a turistům. Nachází se zde druhý nejdelší 

korálový útes na světě, který lemuje celé belizské pobřeží a je tak skutečným rájem pro 

potápěče a rybáře. Vnitrozemí je pak oblíbené milovníky panenské přírody. Belize se stalo 

nezávislým státem v sedmdesátých letech. Devadesátá léta přinesla řadu změn, které přispěly 

k vyvrcholení snahy místní vlády přilákat zahraniční kapitál. Belize úspěšně zavedlo moderní 

legislativy po vzoru karibských států a díky tomu se stalo během několika let nejen 

populárním daňovým rájem, ale i oblíbeným přístavem pro lodě a podnikatele z celého světa 

(Petrovič et. al., 2002). 

 

3.1.1 Obecné údaje 

Dříve byla tato exotická země známá jako Britský Honduras. Tato malá země se nachází ve 

Střední Americe u pobřeží Karibského moře. Rozkládá se přibližně na 23 026 km
2
, z toho 

70% je pokryto pralesem bohatým na vzácnou faunu a flóru. Sousedními státy na severu  

a západě jsou Mexiko a Guatemala, z východu je omýváno Karibským mořem. Hlavním 

městem je malý vnitrozemský Belmopan, kde sídlí vláda. Obchodním centrem je Belize City, 

které se nachází na východním pobřeží v blízkosti hlavního mezinárodního letiště. V Belize 

žije kolem 300 000 obyvatel, z nichž asi 60 000 žije v obchodním centru Belize City (Petrovič 

et. al., 2002). Belize je po dlouhou dobu stabilní demokratickou republikou, je členem 

britského Společenství národů, Organizací spojených národků (OSN) a Hnutí nezúčastněných 

zemí. V roce 1862 se stalo britskou kolonií a k úplnému osamostatnění došlo v roce 1981. 

Jsou zde pouze dvě hlavní politické strany. Obě tyto strany podporují zahraniční investice a 

usilují o neustálý ekonomický rozvoj (Klein, 1998). 
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3.1.2 Ekonomika 

Oficiální měnou je belizský dolar (BZD), který je fixně vázán k dolaru americkému v kurzu  

1 USD = 2BZD. Belizská ekonomika má sice malý objem, ale vysokou dynamiku. Země se 

orientuje zejména na zemědělství, podílí se 18% na hrubém národním produktu (HNP). 

Donedávna byla hlavní ekonomickou aktivitou těžba dřeva, která začala postupně klesat 

z důvodu dostupnosti materiálů. Cukrová třtina a jiné zemědělské plodiny představují 50% 

exportu. Mezi hlavní exportní komodity patří cukr, banány, citrusové plody, ústřice, garnáty, 

oděvy, dřevo a výrobky z něj. V zemědělství dále roste produkce a export fazolí, rýže, kakaa, 

medu, vajec a drůbežího masa. V Belize je domácí produkce omezená z důvodů vysokých 

nákladů na pracovní síly (Abstract of Statistics Belize, 2012). Zahraniční přímé investice 

přitahuje cestovní ruch, který podporuje růst turistiky. Jelikož podpora cestovního ruchu 

vyžaduje vysoké náklady, belizská vláda stanovila podporu cestovního ruchu jako jednu 

z hlavních priorit. Během posledních let si vydobyl své místo i cestovní ruch a poskytování 

služeb. Stále větší část národního důchodu je vytvářena offshore finančním sektorem. 

 

3.1.3 Daňově zvýhodněné subjekty 

Roku 1990 Belize přijalo zákon o mezinárodních obchodních společnostech (International 

Business Companies Act), který byl roku 2000 revidován. Bylo dosaženo zásadních změn 

v legislativě, což umožnilo vznik mezinárodních obchodních společnostem (IBC), z nichž 

plyne mnoho výhod. Nejvýznamnější jsou: 

 na IBC společnosti se nevztahuje žádná daňová povinnost ohledně daně z příjmů, 

daně z kapitálových zisků nebo srážkových daní, nevztahuje se na ně ani devizová 

kontrola, oproti tomu belizské rezidentní společnosti jsou zatěžovány 35% sazbou 

daně z příjmů. 

 Veškeré dokumenty týkající se společnosti jsou tajné, veřejnost ani úřady k nim 

nemají přístup. Při zřízení společnosti je nutné uvést pouze adresu registrovaného sídla 

společnosti na Belize a totožnost registračního agenta, zpravidla jím bývá právní 

zástupce nebo jiné specializované firmy.  

 Vládní poplatky spojené se založením IBC společnosti jsou v porovnání 

s ostatními státy poměrně nízké, při zakládání společnosti se základním kapitálem 

nižším než 100.000 BZD = 50.000 UDS činí poplatek 200 BZD = 100 USD, který 

nahrazuje daň.  Pokud je základní kapitál vyšší, než 100.000 BZD, činí poplatek 2.000 

BZD = 1000 USD. Tyto částky se platí ve stejné výši každoročně správci rejstříku 

(Petrovič et. al., 2002). 
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Nová legislativa byla utvořena podle vzoru Britských Panenských ostrovů a Bahamských 

ostrovů, se změnami zaměřenými na zvýšení konkurenceschopnosti se srovnáním s ostatními 

karibskými státy. IBC společnost nesmí: 

 vlastnit majetek na Belize, 

 být bankou, pojišťovací nebo zajišťovací společností, 

 poskytovat sídla společnostem, 

 obchodovat s rezidenty Belize. 

 

3.1.4 Založení IBC společnosti 

Tato společnost může být založena pod jakýmkoliv jménem, které nemůže být považováno za 

nevhodné nebo nesmí být podobné názvu, který již existuje, aby nemohlo dojít k záměně. 

„Nesmí obsahovat slova jako Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, 

Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal, Royal nebo jiná slova podobného 

významu nebo slova naznačující spojení s vládou nebo královskou rodinou. Název společnosti 

musí obsahovat slovo Limited, Corporation, Incorporated, Society Anonyme, Sociedad 

Anónima nebo zkratky těchto slov“ (Klein, 1998, s. 32). 

 

Zakládací listina musí obsahovat celý název společnosti, jméno a adresu registrovaného 

jednatele společnosti, sídlo společnosti na Belize, účel, pro který se společnost zakládá 

(postačí uvést, že společnost je oprávněna provádět veškeré aktivity, které budou nutné 

provést k dosažení cílů společnosti, ovšemže nesmí být v rozporu s belizskou legislativou. 

V zakladatelské listině musí být také obsaženo základní jmění a měnu, ve kterém je 

upisováno, druhy akcií, o jaký druh se jedná, zda akcie na jméno či na majitele apod. 

Zakladatelská listina musí při registraci obsahovat přílohu, ve které jsou uvedeny stanovy 

společnosti řídící vnitřní záležitosti společnosti.  

 

Podmínkou IBC společnosti je, že musí mít v každém okamžiku své sídlo na Belize a 

společností určený registrovaný jednatel musí být právník, účetní, licencovaná fiskální 

instituce nebo osoba určená k tomu ministerstvem. První ředitel je určen zakladateli 

společnosti, další jsou už voleni akcionáři společnosti. Celou společnost řídí správní rada, 

která může být složena z jednoho nebo více ředitelů, ti mohou být fyzickými i právnickými 

osobami, mohou mít jakoukoliv státní příslušnost a nemusí mít pobyt v Belize. Ředitel se 

musí účastnit správní rady, která se nemusí konat na Belize. Pokud se ředitel neúčastní 
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správní rady osobně, postačí telefonický kontakt nebo si mohou být ustanoveni zástupci 

ředitelů. K informacím jako jsou adresy a jména ředitelů a dalších představitelů společnosti 

nejsou k dispozici veřejnosti, ale ředitel společnosti je odpovědný za vedení tohoto registru. 

Všechny akcie na jméno či na majitele musí být zcela splaceny a to ve formě peněž nebo 

poskytnutých služeb, nemovitostí, směnek, osobního vlastnictví nebo jakéhokoliv jiného 

závazku. Počet akcionářů je minimálně jeden. Společnost musí vždy vést svůj vlastní registr 

akcií či podílů v sídle společnosti nebo v sídle registrovaného jednatele. Společnost může 

vymazávat informace, které jsou spojené již s minulými akcionáři. Informace o akcionářích 

nejsou veřejnosti přístupné. Tyto společnosti nejsou povinné vést účetnictví nebo předkládat 

roční závěrku, pokud jim neplynou příjmy ze zdrojů na území Belize (Klein, 1998). 

 

3.2 Kajmanské ostrovy 

Je daňový ráj karibského a pacifického typu. Kajmanské ostrovy se v současnosti řadí mezi 

pět největších finančních center světa - po Londýně, Tokiu, New Yourku a Hong Kongu. 

Kajmanské ostrovy si toto umístění vybudovalo hlavně díky několika daňovým výhodám. 

Kajmanské ostrovy se těší úspěchu, kterého dosáhly během posledních několika desetiletí. 

Získaly pověst kvalitního a komplexního daňového ráje díky zodpovědné vládě, která 

spolupracuje se soukromým sektorem a také díky liberální politice. Kajmanské ostrovy chrání 

svůj domácí finanční sektor před přílivem špinavých peněz, díky tomu si udržují dobrou 

reputaci ostrovů. Stabilní kurz kajmanského dolaru (KYD) podporuje stabilitu a prosperitu 

ostrovů, 1 KYD = 1,20 USD (Petrovič et. al., 2002). 

 

3.2.1 Obecné údaje 

Kajmanské ostrovy představují tři malé ostrovy o celkové rozloze asi 260 km
2
. Nacházejí se 

v západní části Karibiku jižně od Kuby a asi 800 km od pobřeží Spojených států amerických. 

Na ostrovech žije asi 35 000 obyvatel. Většina společností se nachází na největším ostrově, 

který se jmenuje Grand Cayman a jeho rozhoha je 200 km
2
 (Petrovič et. al., 2002). 

Kajmanské ostrovy jsou populární destinací pro strávení dovolené, v přístavech zakotví tisíce 

výletních lodí ročně. Mají výbornou dostupnost, jelikož jsou výborně napojeny na ostatní 

ostrovy a velká města díky leteckému spojení. Například cesta do Miami trvá pouze 1 hodinu, 

do New Yorku 3 a půl hodiny a do Toronta 6 a půl hodin. Důležitým rysem prvotřídního 

daňového ráje je vynikající komunikační systém a právě Kajmanské ostrovy nejsou výjimkou 

(Barber, 1993). 
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3.2.2 Ekonomika 

Ekonomika na Kajmanských ostrovech je z důvodu velikosti zanedbatelná, avšak svou 

hospodářskou úrovní tomu tak zdaleka není. Hrubým domácím produktem (HDP) na 

obyvatele se může srovnávat i s nejrozvinutějšími ekonomikami světa. Hlavní zásluhu na tom 

má cestovní ruch. Jeho příjmy tvoří 70% HDP. Kajmanské ostrovy lákají investory nejen 

otevřením burzy cenných papíru (od 2. ledna 1997), ale především k atraktivitě ostrovů 

přispívá skutečnost, že zde neexistuje žádná devizová kontrola ani omezení. Roku 1999 se 

Kajmanská burza připojila na seznam, který vydává Londýnská Burza cenných papírů. Bylo 

tomu poprvé, kdy se offshore burza cenných papírů připojila do tohoto seznamu. 

 

Vynikající infrastruktura přispívá k úspěšnému podnikání. V tomto ohledu Kajmanské 

ostrovy splňují i ta nejpřísnější kritéria. Největší ostrov Kajmanských ostrovů Grand Cayman 

má vynikající dopravní infrastrukturu; silniční síť, několik moderních přístavů a letišť. Na 

dobré úrovni je i telekomunikační spojení. Celé souostroví má výhodnou polohu, která 

umožňuje dobré letecké spojení mezi Spojenými státy, zeměmi Latinské Ameriky a Velkou 

Británií (Petrovič et. al., 2002). 

 

Neexistuje zde daň dědická, daň z kapitálových příjmů a daň darovací. Platí se zde pouze daň 

z nemovitostí. Kajmanské ostrovy jsou tak čistým daňovým rájem (Klein, 1998). Příjmy 

státního rozpočtu tvoří pouze dovozní cla (sazba daně 20%), příjmy z turistického ruchu, 

registrační a licenční poplatky (Petrovič et. al., 2002). 

 

3.2.3 Druhy společností 

Všechny společnosti se musí řídit zákonem o společnostech (Companies Law). Ten taky plní 

funkci dohledu a registrace. Tento zákon byl poprvé vydán v roce 1961 a od té doby prošel 

mnoha změnami, poslední byla roku 2001. Zřízení nové společnosti je poměrně jednoduché. 

Pro zapsání společnosti do rejstříku správce potřebuje znát: 

 jméno,  

 typ společnosti, kterou chceme založit,  

 základní jmění,  

 druh akcií,  

 jména a adresy jednatelů,  

 adresu sídla na Kajmanských ostrovech.  
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Mít sídlo na Kajmanských ostrovech je podmínkou pro založení společnosti. K žádosti by 

měla být přiložen doprovodný dopis, kde by měl být stručně popsán předmět podnikání 

společnosti. 

 

Na Kajmanských ostrovech se může setkat se čtyřmi základními typy společností: 

 Rezidentní společnost (resident company): tato společnost většinou podniká 

pouze na území Kajmanských ostrovů. Společnosti zabývající se bankovnictvím, 

správou trustů, pojišťovnictvím a dalšími činnostmi musí v souladu s příslušnou 

legislativou vlastnit licence 

 Osvobozené společnosti (exempt company): tyto společnosti nejsou spjaté 

s podnikáním na území. Kajmanských ostrovů, vše se odehrává mimo toto území. 

Tyto společnosti nemusí vést rejstřík společníků, roční výkaz správci rejstříku ani 

pořádat každoroční valnou hromadu. Guvernér má právo této společnosti zaručit 

záruku, že i kdyby se na Kajmanských ostrovech zavedly přímé daně, tak bude 

tato společnost i nadále od těchto daní osvobozena po dobu dvaceti až třiceti let. 

Nevýhodu tato společnost má, že pokud bude chtít emitovat akcie na doručitele, 

nesmí vlastníkem být majitel pozemku na území Kajmanských ostrovů, výjimku 

lze udělat, jestliže společnost vlastní výjimečné povolení. 

 Osvobozené společnosti s omezeným trváním (exempted limited durativ 

company): tato forma společnosti je nejmladší, vznikla v roce 1998. Důvodem 

bylo výhodnější daňové plánování pro americké subjekty. Taková to společnost 

nesmí existovat více jak třicet let, registrační poplatek je ve výši  

200 KYD = 240 USD. Název této společnosti musí končit označením Limited 

Duration Company nebo vyjádření zkratkou LDC. 

 Nerezidentní společnost (non-resident company): je jako druhá varianta 

společnosti osvobozené, jen se na ni nevztahují takové výhody. Tyto společnosti 

nemohou dostat guvernérovu záruku a jsou každoročně povinni předkládat jména 

a adresy společníku a jednatelů, k tomu navíc i údaje o výši splaceného kapitálu. 

 

Na Kajmanských ostrovech nemohou podnikat pouze tyto uvedené společnosti. Mohou jimi 

být i společnosti založené v jiných zemích. Tyto společnosti musí být zaregistrované, při této 

registraci je nutné předložit ověřené kopie zakladatelské smlouvy, její stanovy, seznam 
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jednatelů se jmény a adresy zástupců společností, kteří sídlí na Kajmaských ostrovech 

(Petrovič et. al., 2002). 

 

3.2.4 Založení osvobozené společnosti (exempted limited durativ company) 

„Společnost může být založena pod jakýmkoli názvem, který není považován za nežádoucí. 

Název nesmí obsahovat slovo jako Royal, Imperial, Fovernment, Chatered nebo jakékoli slovo 

naznačujícíspojení s vládou nebo královskou rodinou. K použití slova Bank, Insurance 

neboTrust je potřeba povolení. Název společnosti může končit slovy Limited, Incorporated, 

Corporation, Societe Anonyme nebo jejich zkratkami vyjadřující omezené ručení“ (Klein, 

1998, s. 57). 

 

Společnosti se zakládají podle Zákona o společnostech, registru musí být předložena 

zakladatelská smlouva, ve které musí být obsažen název, sídlo a účel podnikání společnosti, 

základní jmění a vyjádření, že se jedná o společnost s ručením omezeným. Podmínkou je, že 

společnost musí mít sídlo na Kajmanských ostrovech (Klein, 1998). Tato společnost může 

využívat území Kajmanských ostrovů pouze pro podporu svého mezinárodního podnikání. 

Vlastník společnosti nemůže vlastnit nemovitost a nesmí ani obchodovat s rezidenty ostrovů, 

s výjimkou nakupování účetních a právních služeb spojených se zakládáním společností nebo 

při řešení statutárních otázek (Petrovič et. al., 2002). 

 

Ředitelem i akcionářem může být fyzická i právnická osoba, minimální počet ředitelů a 

akcionářů je jeden, mohou mít jakékoliv sídlo či bydliště. Společnost nemá povinnost 

předkládat finanční výkazy ani informace o ředitelích, akcionářích a tajemnících. Společnost 

má povinnost jednou ročně pořádat výroční valnou hromadu na Kajmanských ostrovech, kde 

je ale možný zástup. Společnost je možné založit během dvou až tří dnů (Klein, 1998). 

 

3.3 Kypr 

Když mluvíme o Kypru, máme na mysli jeho řeckou, jihozápadní část, která nese oficiální 

název Kyperská republika. Tato část zaujímá asi 59% celé rozlohy země, více než čtyři pětiny 

obyvatelstva žije v této ostrovní části. Kyperská republika na rozdíl od severovýchodní 

turecké části země je mezinárodně uznávána a ekonomický vyspělejší. Kyperská republika je 

už několik let oblíbeným a známým finančním centrem. Kypr má širokou škálu smluv  

o zamezení dvojího zdanění, které v kombinaci s liberální fiskální politikou nabízí mnoho 

možností v oblasti daňového plánování. 
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3.3.1 Obecné údaje 

Kypr se nachází v severovýchodní části Středozemního moře na hranici Evropy a Afriky. 

Rozloha Kypru je 9 250 km
2
, z toho řecká část 5 895 km

2
. Kypr má 763 000 obyvatel, z toho 

80% připadá na řeckou část. Historie Kypru je díky strategické poloze velmi pestrá, jelikož 

historicky patří k Evropě, zeměpisně má blízko k Africe a střední Asii. V roce 1974 po 

ukončení nepokojů byla vyhlášena nezávislost území na severovýchodě. Tzv. zelené území, 

které dělí řeckou a tureckou část, je stále pod kontrolou OSN. Tato linie protínající i hlavní 

město Nikósii, které má čtvrtmilionu obyvatel. Kypr má svou ústavu, podle které je 

nezávislou a suverénní republikou. Na Kypru se prolíná angloamerické a kontinentální právo. 

Velmi dobrá dostupnost je díky třem mezinárodním letištím, pravidelným lodním spojením, 

poštovní i kurýrní služby jsou na vysoké úrovni. V telekomunikační oblasti se Kypr řadí mezi 

nejrozvinutější země světa (Petrovič et. al., 2002). 

 

3.3.2 Ekonomika 

Kypr má malé, ale přesto prosperující hospodářství. Hlavním ekonomickým sektorem bylo 

dříve zemědělství, to však začalo postupně upadat a na jeho vrchol se dostal sektor služeb, 

který se rozvíjí hlavně díky cestovnímu ruchu. K lákání zahraničních investorů docházelo už 

od poloviny 70. let. Kyperská centrální banka vydala více než 125 100 povolení k registraci 

mezinárodních obchodních společností. Tento úspěch zajistila hlavně nová liberální 

legislativa, z níž plynou tyto výhody: 

 „mezinárodní obchodní společnosti podléhají dani z příjmu ve výši pouze 4,5%, 

 na každou kyperskou společnost (včetně mezinárodních obchodních společností) 

se vztahují ustanovení kyperských smluv o zamezení dvojího zdanění, s výjimkou 

smluv s Kanadou a USA, 

 kyperské pobočky zahraničních společností sice výhod plynoucích z těchto smluv 

využívat nemohou, ale pokud dodrží určité podmínky, jsou úplně zproštěny 

povinnosti platit kyperskou daň z příjmů, 

 na dividendy, které mezinárodní obchodní společnost vyplácí kyperský 

nerezidentům, se neuplatňuje srážková daň z dividend, 

 na mezinárodní obchodní společnosti se nevztahuje devizová kontrola, 

 zahraniční zaměstnanci daňově zvýhodněných subjektů a jejich rodiny mohou 

lehce obdržet povolení k pobytu a pracovní povolení, 
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 platy zahraničních zaměstnanců daňově zvýhodněných subjektů na Kypru 

podléhají snížené sazbě daně z příjmu (max. 4% při výkonu jejich činnosti mimo 

Kypr, 20% při činnosti na území ostrova), 

 mezinárodní obchodní společnost řídící své obchody ze zařízeného a plně 

vybaveného sídla na kyperském území neplatí žádnou dovozní daň při dovozu 

nebo nákupu vozidel a kancelářského vybavení trvalejší hodnoty (Petrovič et. al., 

2002, s. 194). 

 

Zahraniční investoři mají i další výhody. Diskrétnost, která souvisí s registrací i činností 

daňově zvýhodněných podniků. Jedinou výjimku mají vlastníci kyperské centrální banky, ti 

musí sdělit své informace, které jsou v absolutní tajnosti. Kypr uzavřel celkem s dvaceti šesti 

zeměmi, mezi nimi je i Česká republika, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, což je zvláštní 

výhodou. Mezinárodní obchodní společnosti se tak mohou stát užitečným nástrojem pro 

daňové plánování. 

 

3.3.3 Daňově zvýhodněné subjekty 

Kypr se snaží zajistit si pověst bezúhonného finančního centra. Má rovné právo pro všechny. 

Dokonce zde nebyla přijata ani legislativa, která by zajišťovala výjimečné zacházení bankám, 

pojišťovnám nebo daňově zvýhodněným společnostem. Je to z důvodu, aby nemohlo 

vzniknout podezření. 

 

3.3.4 Založení společnosti 

K založení společnosti je nejprve potřebné devizové povolení, nerezidenti potřebují zase 

povolení k úpisu akcií. „Offshore společnost může být založena pod jakýmkoli názvem, který 

není považován za nežádoucí, nesmí obsahovat slovo jako Bank nebo Insurance bez 

odpovídající licence a nesmí obsahovat slova jako Global, National, Imperial, 

Commonwealth, Cooperative nebo Worldwide. Všechny názvy musí končit slovem Limited 

vyjadřujícím omezené ručení“ (Klein, 1998, s. 60). 

 

Zakládání společností se řídí podle anglického vzoru. V zakladatelské smlouvě musí být 

uveden název společnosti, účel společnosti, počet akcií a jejich hodnoty, způsob splacení akcií 

a skutečnost, že se jedná o ručení omezeno. Pro založení společností je nutné, aby společnost 

měla sídla přímo na Kypru. Jména ředitelů a tajemníků společnosti s jejich adresou a sídlem 

společnosti se sdělují rejstříku. Všechny společnosti musí mít svého tajemníka, který může 
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být fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem nebo pobytem na Kypru. Tyto informace  

o ředitelích a tajemnících jsou pro celou společnost veřejné. Alespoň dva akcionáře musí mít 

každá společnost. Jestliže se jedná o společnost s ručením omezeným, maximální počet 

akcionářů je padesát. Každá společnost musí jednou ročně předkládat registru firem svůj 

vlastní registr akcionářů, který si každý společnost vede sama, zároveň s údaji o ředitelích  

a tajemnících společnosti.  Valná hromada se nemusí konat na Kypru. Kterýkoliv ředitel  

i tajemník společnosti může svolat schůzi správní rady i mimo Kypru. Založení společnosti 

probíhá do jednoho měsíce, z důvodu devizových okolností nejsou založené společnosti ihned 

k dispozici (Klein, 1998). 

 

3.4 Nizozemsko 

Přestože je Nizozemsko státem se značným daňovým zatížením, lze jej považovat za daňový 

ráj díky kombinaci daňových zvýhodnění a uzavřením smluv o zamezení dvojího zdanění se 

spoustou jiných států. Mnoho smluv o zamezení dvojího zdanění snižuje úroky z dividend  

a srážkovou daň z výplaty úroků na nulu. V Nizozemsku jsou hlavně lákavé společnosti 

holdingového typu stejně jako v jiných zemích Evropské unie. Nizozemsko patří mezi 

nejoblíbenější zemi pro založení holdingové společnosti.  

 

3.4.1 Obecné údaje 

Nizozemské království se nachází v západní Evropě. Na severozápadě jej svírá Německo  

a Belgie a na severozápadě jej omývá Severní moře. Rozloha Nizozemska není přesně dána 

z důvodu vysoušení moře a tím získávání orné půdy. Pohybuje se mezi 37 000 a 41 000 km
2
. 

Počet obyvatel je 16 000 000, jedná se o nejhustěji osídlenou zemi v Evropě. Díky tomu má 

Nizozemsko vyspělou dopravní infrastrukturu, hustá síť dálnic je doplněná o vodní kanály. 

Hlavním městem je Amsterodam. Od 1. 1. 2002 Nizozemsko vstoupilo do Evropské měnové 

unie, upustilo od nizozemského guldenu (NLG) a přešlo na jednotnou měnu euro (EUR). 

V Nizozemsku je používán kontinentální právní systém. Trestní právo má některé znaky 

francouzského vlivu (Petrovič et. al., 2002).  

 

3.4.2 Ekonomika 

V Nizozemsku je vysoká životní úroveň. Ta je výsledkem mezinárodní spolupráce z hlediska 

obchodu i investic. Hlavní město Amsterodam bylo sídlem první burzy na světě. Díky tomu 

se Amsterodam stal jedním z vedoucích finančních středisek světa. Proto Nizozemsko 

odnedávna přitahovalo zahraniční investory, což jej vedlo k pokroku ve finančnictví. 
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Ovšemže Nizozemsko věnuje pozornost v zákonech tomu, aby zahraniční kapitál nezahltil 

zemi a nesnižoval jím tak konkurenceschopnost země (Velo, 1997). Nejvýznamněji se na 

podílu HDP projevuje potravinářský průmysl a zpracování ropy. Zemědělství, především jeho 

modernizace díky odvodňování půdy a získávání tak orné půdy, se stalo třetím největším 

vývozcem zemědělské produkce na světě. Přesto zemědělství zaměstnává pouze čtyři 

procenta ekonomicky aktivního obyvatelstva.  

 

3.4.3 Daňově zvýhodněné subjekty 

V Nizozemsku jsou nejvíce zvýhodňovány holdingové společnosti. Založení holdingové 

společnosti v Nizozemsku přináší mnoho výhod. Mnoho z nich plyne ze strategické polohy 

Nizozemska, která plyne z blízkosti Francie, Německa, Velké Británie s velkou hustotou 

obyvatel a rozvinutým průmyslem. Výhodou je i členství v Evropské unii. Nizozemská 

legislativa je atraktivní, láká hlavně zahraniční investory.  

 

Mezi hlavní atraktivity patří:  

Osvobození v případě kapitálové účasti vzniklo z důvodu, jelikož klasický daňový systém 

Nizozemska neumožňuje započítávání vyplácených daní z dividend, které bývají sraženy  

u zdroje, jako je tomu např. ve Velké Británii. V případě složitější vlastnické struktury tak 

dochází k několikanásobnému zdanění a výsledná částka daně se tak stává neúnosným 

břemenem.  

 

Proto bylo nutné zavést tzv. osvobození v případě kapitálové účasti. Po tomto zavedení 

dividendy, které přijímají nizozemské holdingové společnosti ze svých kapitálových účastí, 

jsou již osvobozeny od daně z příjmů právnických osob a dani nepodléhá ani případný 

kapitálový zisk z prodeje těchto kapitálových účastí. Toto osvobození je však podmíněno 

těmito požadavky: 

 „nizozemská společnost mající nárok na osvobození musí vlastnit aspoň 5% 

kapitálu společnosti vyplácející dividendy, 

 dceřiná společnost musí mít základní kapitál rozdělen na akcie,  

 akcie dceřiné společnosti nesmí být nakoupeny jako krátkodobá investice“ 

(Petrovič et. al., 2002, s. 124). 

 

Jestliže dceřiná společnost nizozemské holdingové společnosti má sídlo v zahraničí, ukládá 

zákon navíc tyto podmínky: 
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 „jestliže se jedná o kapitálovou účast v nerezidentní společnosti, musí tato 

nerezidentní společnost podléhat dani podobné povahy, jako je nizozemská daň 

z příjmu (tedy nikoliv paušálnímu poplatku typickému pro daňové ráje), 

 je-li společnost usilující o osvobození kapitálové účasti nerezidentní, nesmí být 

účelem držby akcií pasivní nebo portfolio investice (Petrovič et. al., 2002, 

s. 124). 

 

I přes některá legislativní omezení je holdingová společnost v Nizozemsku z hlediska 

mezinárodního daňového plánování podle všeho nejvhodnějších typem mezinárodní 

holdingové společnosti. Největší přínosem je fakt, že osvobození v případě kapitálové účasti 

je součástí daňového zákona.  Jelikož tento zákon slouží k přilákání zahraničních investorů, je 

tak nepravděpodobné, že by mohla nastat změna znění tohoto zákona. 

 

Fiskální jednotka je další výhodou, která se vztahuje na nizozemské společnosti. Jestliže 

Nizozemská společnosti vlastní nejméně 99% akcií jiné nizozemské společnosti (podmínkou 

je, že musí mít stejně vymezen fiskální rok), má právo požádat ministerstvo financí  

o povolení tzv. fiskální jednotky. Společnosti o toto povolení žádají z důvodu sjednocení 

příjmů i výdajů těchto společností při stanovení daňové povinnosti, což poskytuje velké 

výhody (Petrovič et. al, 2002). 

 

3.4.4 Založení společnosti 

V Nizozemské legislativě se můžeme setkat se dvěma základními druhy společností. Jedna je 

společnost soukromá (Naamlooze vennootschap, NV) a druhá, s kterou se můžeme setkat, je 

společnost veřejná (Besloten Vennootschap, BV). Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v typu  

a převoditelnosti akcií: 

 BV nesmí vydávat akcie na doručitele, 

 akciový kapitál NV musí být alespoň 100 00 NGL = 44 701 EUR, minimální 

kapitál BV akciového kapitálu je 40 000 NGL = 18 151 EUR. 

 

Před založením společnosti musí být předložen návrh stanov nové společnosti ministerstvu 

spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti musí vydat rozhodnutí, že nemá námitek vůči 

registraci společnosti. Společnosti v Nizozemsku se zakládají na základě notářsky ověřené 

smlouvy, která je uzavřena jedním nebo více zakladateli. K registraci je nutné poskytnout: 
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 údaje o obchodní firmě,  

 její sídlo na území Nizozemska,  

 předmět jejího podnikání,  

 výše základního kapitálu,  

 nominální hodnotu akcií a  

 její fiskální rok (většinou jím bývá kalendářní rok).  

 

K dokumentům, které jsou potřebné pro založení společnosti, se přikládá písemné prohlášení 

vlastníků společnosti, že nemají v úmyslu během jednoho roku od jejího založení jmenovat 

žádné další dodatečné členy družstva.  

Účetní výkazy nizozemské společnosti jsou připravovány podle nizozemské legislativy, která 

je odvozena od směrnice Evropského společenství. Výkazy musí splňovat tyto požadavky: 

 „předepsaná forma, která se liší podle velikosti společnosti, 

 peněžní hodnoty uvedené v guldenech (od r. 2002 v EUR), 

 vyhotovení výkazů v holandštině, pokud akcionáři na valné hromadě nerozhodnou 

jinak,  

 povinnost uzavřít účetní výkazy do pěti měsíců od konce účetního roku, pokud 

valná hromada akcionářů nerozhodne o prodloužení této lhůty“ (Petrovič et. al., 

2002, s. 123). 

 

Společnosti jsou rozdělovány do tří kategorií (malé, střední a velké). Podle těchto kategorií se 

určuje, zda společnosti jsou povinny dělat audit a zda mají povinnost zveřejňovat účetní 

výkazy. Pro toto začlenění stačí, aby společnosti splňovaly dvě podmínky ze tří, které se 

vztahují na celkový majetek, čistý obrat a počet zaměstnanců. 

 

Aby se mohlo mluvit o společnosti jako o malé, musí být její celkový majetek do 4 miliony 

NGL, její čistý obrat do 8 milionů NGL a maximální počet zaměstnanců do 50 osob.  

Střední společnost může vlastnit celkový majetek v rozmezí od 4 do 17 milionů NGL a její 

čistý obrat musí být v rozmezí od 8 do 35 milionů NGL, zaměstnání může poskytnout 50 až 

250 zaměstnancům. Malé a střední společnosti předkládají zkrácenou rozvahu, pro malé 

společnosti není povinné ověření auditorem.  
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Velké společnosti jsou ty, které vlastní celkový majetek za více než 17 milionů NGL, čistý 

obrat převyšuje 35 milionů NGL a zaměstnává více než 250 osob. Tyto velké společnosti jsou 

povinny každoročně předkládat účetní výkazy ověřené auditorem správci daně.  

 

Nizozemské daňové úřady umožňuji společnostem vést účetnictví, knihy zápisů jednání 

statutárních orgánu společnosti a jiné doklady v místě, které považují členové statutárního 

orgánu za vhodné. Nizozemské daňové úřady mají právo vyžádat si tyto účetní knihy a 

podobné dokumenty k nahlédnutí (Petrovič et. al., 2002). 

 

3.5 Seychelská republika 

Seychelská republika má netradiční polohu oproti ostatním daňovým rájům. Toto souostroví 

najdeme poblíž pobřeží Afriky. Toto malé souostroví láká především turisty hledající 

nedotčenou přírodu a korálové útesy a také podnikatelé, kteří toto malé souostroví vyhledávají 

právě z důvodu daňového ráje. Právní předpisy a daňová zvýhodnění vycházejí z karibských 

zákonů, které jsou již osvědčené. Umístění společnosti na Seychelách je strategické tím, že se 

nachází mezi Evropou, Asií a Austrálií. Seychely byly donuceny důsledkem nátlaku 

vyspělých zemí, podílet se svým podpisem na tzv. commitnent letter. Seychely tento 

dokument roku 2002 podepsaly a tím se zavázaly, že jejich země do roku 2005 učiní opatření 

na zvýšení transparentnosti ekonomiky a výměny informací.  

 

3.5.1 Obecné údaje 

Seychely se nacházejí mezi Madagaskarem a rovníkem. Nacházejí se na celkové ploše 

400 000 km
2
, přičemž Seychelské souostroví tvoří pouhých 455 km

2
. Počet obyvatel této 

republiky je 79 715. Největší ostrovy z celého souostroví se nacházejí na severovýchodní 

části Seychel. Nejvýznamnější a největší z nich jsou Mahé a Praslin. Na ostrově Mahé se 

nachází i hlavní město Victoria. Zde žije 90% z celkového počtu obyvatel. Seychely si svou 

nezávislost vybojovaly až v roce 1976. Úředními jazyky jsou francouzština, angličtina  

a místní kreolština, které se zachovaly z koloniálních dob. Oficiální měnou je seychelská 

rupie SCR, její kurz vůči dolaru je 1 USD = 12,71 SCR. 

 

3.5.2 Ekonomika 

Nejdůležitějším odvětvím celého hospodářství se v průběhu sedmdesáti let stal cestovní ruch, 

který tím tak předběhl dříve prosperující a významné hospodářství. Dnes turistika 

zabezpečuje 70% celkové devizové příjmy Seychel, zaměstnává 30% ekonomicky aktivního 
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obyvatelstva. Cestovní ruch se zde více než kde jinde projevil jako negativní hledisko, které je 

velmi citlivé a způsobuje politickou nestabilitu. Z důvodu války v Perském zálivu ztratila tato 

země svou atraktivitu. Válka nepřímo způsobila úsilí vlády diverzifikovat domácí ekonomiku. 

Proces zvyšování rozmanitosti probíhal prostřednictvím podpory investičních aktivit, 

rybolovu a drobného průmyslu. 

 

Nad celým finančním sektorem dohlíží zvláštní orgán - Seychelský úřad pro mezinárodní 

obchod (Seychelles International Bussiness Authority, SIBA). Tento úřad byl stanoven 

v únoru 1995 a jeho úkolem je registrace nových daňově zvýhodněných společností typu IBC. 

 

3.5.3 Daňově zvýhodněné subjekty 

Aby společnosti mohly využívat výhody seychelského daňového ráje, musí splňovat určité 

podmínky. Hlavní podmínkou je, že nesmí na území Seychel obchodovat, vlastnit nemovitý 

majetek, poskytovat jiným společnostem sídlo nebo vykonávat pojišťovací činnost. Jestliže 

společnost vlastní účet u seychelské banky, udržuje styky se správci trustu, právníky, poradci 

či účetními, kteří působí na území Seychel, tak to se nepovažuje za obchodování. Dále mohou 

bez provinění na Seychelách pořádat schůze jednatelů a valnou hromadu, vést své účetnictví 

či držet akcie nebo cenné papíry.  

 

Nejčastěji zakládanou společností na Seychelách je společnost IBC. Do roku 2002 zde bylo 

zavedeno přes 8 000 společností. Jen za rok 2001 bylo 1 854 nově evidovaných společností. 

Pro založení IBC společnosti je potřeba, aby správce rejstříku SIBA vydal osvědčení. Toto 

osvědčení vydává správce na základě zaplacení poplatku a předložení zakladatelské smlouvy. 

Zakladatelská smlouva musí obsahovat stanovy, pokud je neobsahuje, musí být tyto stanovy 

předloženy do třiceti dnů od založení společnosti. Zakladatelská smlouva musí obsahovat: 

 „jméno společnosti a adresu jejího sídla na území Seychel, 

 jméno a adresu registračního agenta společnosti, 

 předmět podnikání společnosti, 

 určení výše základního kapitálu společnosti (zákon neuvádí minimální 

požadovanou výši, kapitál může být denominován v jakékoliv měně), 

 zevrubné údaje týkající se akcií, jejich typu a měny, v jaké jsou vydány, a dále 

určení všech práv, oprávnění a omezení, které se k nim vztahují, 
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 prohlášení, že se společnost nebude zabývat bankovní činností, pojišťovnictvím 

ani činností správce trustu“ (Petrovič et. al., 2002, s. 375). 

 

Jestliže je IBC společnost řádně založena, neplatí tato společnost daň z příjmů, nepodléhá 

devizové kontrole a není ani povinna předkládat své účetnictví. Společnost platí jednou ročně 

licenční poplatek, který je stejný od založení společnosti. I kdyby vláda tento poplatek 

zvýšila, tak zvýšená částka se bude vztahovat pouze pro nové společnosti. Výše poplatku je 

odvozena od výše základního kapitálu. Poplatek se pohybuje v rozmezí od 100 USD do  

1 000 USD. 

 

3.5.4 Založení trustu 

Do roku 2002 bylo na Seychelách registrováno celkem pět licencovaných správců trustů. Aby  

i offshore trusty podléhaly daňovému zvýhodnění, musí splnit určité podmínky. Po celou 

dobu existence trustového vztahu nesmí být jeho zakladatel rezidentem. Musí mít správce, 

který naopak rezidentem být musí. Trusty nesmějí mít svá aktiva v podobě akcií a cenných 

papírů jiných seychelských společností. Nesmí vlastnit žádný majetek na území Seychel 

mimo vklady na bankovních účtech a nemovitého majetku, který je nutný pro provoz a sídlo 

společnosti.  

 

Na základě trustové smlouvy nebo jiní písemné smlouvy, poslední vůli, či ústním prohlášení 

vzniká trust na Seychelách. Správce trustu po svém jmenování je povinen předložit 

seychelským úřadům prohlášení o tom, že zakladatel trustu není seychelským rezidentem. 

Díky tomu, že seychelský trust nezahrnuje majetek nebo nemovitosti na území Seychel, lze 

tento trust nově kvalifikovat jako mezinárodní trust. Tento trust je pak zaevidován do rejstříku 

mezinárodních trustů a každému novému vzniklému subjektu je přiděleno registrační číslo. 

 

Přednosti seychelských mezinárodních trustů: 

 „za založení trustu se platí jednorázový poplatek 100 USD, na rozdíl od IBC trust 

nepodléhá ročním poplatkům, 

 zakladatel si může vybrat právo, kterým se mezinárodní trust bude řídit,  

a výslovně ho stanovit v trustové smlouvě, 

 maximální doba trvání trustu je sto let, na akumulaci příjmů se nevztahuje žádná 

omezení, 
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 prohlášení předkládaná seychelským úřadům nemusí obsahovat jméno 

zakladatele a ani beneficienta, pokud jím není seychelská fyzická či právnická 

osoba, beneficientem může být i za určitých podmínek sám zakladatel  

a dokonce i správce trustu, 

 v seychelské legislativě je pevně zakotveno pravidlo důvěrnosti, které je účinné jak 

v případě trustů, tak společností, je proto zakázáno zveřejňovat jakékoli informace 

či dokumenty, které se daného subjektu týkají (toto pravidlo, které musí dodržovat 

jak registrační agenti společnosti nebo trustu, tak správce rejstříku, může být 

porušeno pouze na základě výzvy nejvyššího seychelského soudu pro účely 

vyšetřování závažné trestné činnosti, jako je praní špinavých peněž a obchodování 

s drogami či zbraněmi)“ (Petrovič et. al., 2002, s. 375-376). 

 

Každý daňový ráj má své výhody i nevýhody, záleží pouze na společnostech či firmách do 

jaké země se odeberou a jaký typ společnosti si vyberou. Jednotlivé daňové ráje se od sebe liší 

formami společností, které jsou daňově zvýhodněné, podmínkami souvisejícími se založením, 

registračními a licenčními poplatky. Atraktivita některých daňových rájů může spočívat např. 

v uzavření smlouvy o zamezení dvojího zdanění, naprosté anonymitě a diskrétnosti, politické 

a ekonomické stabilitě či vynikající dopravní infrastruktuře.  
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4 Analýza ukazatelů vybraných daňových rájů a jejich komparace s ČR 

Tato kapitola je zaměřena na oblíbenost jednotlivých daňových rájů, jejich přírůstky v počtu 

českých firem během posledních sedmi let, jejichž vlastník pochází z daňového ráje. Budou 

porovnány základní makroekonomické ukazatele (inflace, nezaměstnanost, HDP na  

1 obyvatele). Založení společnosti v České republice je zdlouhavé a bude porovnáno mezi 

vybranými zeměmi indexem snadnosti podnikání. V poslední části je rozebrána problematika, 

zda mají daňové ráje podíl na finanční krizi. A nelze opomenout organizace, které se zabývají 

bojem proti daňovým rájům. 

 

4.1 Analýza ovládaných českých firem s vlastníkem z daňového ráje 

Tabulka 4.1 udává počty českých firem s vlastníkem z daňového ráje, která však mohou být 

ve skutečnosti mnohem vyšší, neboť informace byly čerpány pouze s veřejně dostupných 

zdrojů (obchodní rejstřík).  

Tabulka 4.1 Počet firem s vlastníkem z daňového ráje 

Země 2012 2011 

Abs. 

změna 

2011-2012 

Rel. 

změna 

2011-2012 

2010 2009 2008 2007 2006 

Bahamy 39 35 4 11,43% 35 33 33 36 33 

Belize 118 94 24 25,53% 83 77 55 43 32 

Bermudské ostrovy 7 5 2 40,00% 5 6 6 6 5 

Britské Pan. ostrovy 455 438 17 3,88% 422 424 441 406 359 

Gibraltar 74 66 8 12,12% 66 70 61 58 53 

Hongkong 80 69 11 15,94% 59 49 41 33 33 

Jersey (Velká Británie) 57 59 -2 -3,39% 59 58 57 58 58 

Kajmanské ostrovy 37 38 -1 -2,63% 32 33 33 23 21 

Kypr 1 904 1 705 199 11,67% 1 550 1 411 1 150 956 663 

Lichtenštejnsko 261 255 6 2,35% 245 262 275 259 257 

Lucembursko 1 173 1 192 -19 -1,59% 1 254 1 241 935 864 720 

Monako 51 54 -3 -5,56% 64 48 40 35 39 

Nizozemské Antily 16 15 1 6,67% 14 13 14 22 20 

Nizozemsko 4 443 4 501 -58 -1,29% 4 519 4 551 3 474 3 274 3 042 

Panama 199 190 9 4,74% 170 162 108 78 72 

Seychelská republika 512 414 98 23,67% 330 262 225 167 130 

Spojené arabské emiráty 225 214 11 5,14% 184 162 133 97 97 

Spojené státy americké 2 903 2 750 153 5,56% 2 635 2 545 2 135 2 021 1 888 

Celkem 12 554 12 094 460 3,80% 11 726 11 407 9 216 8 436 7 522 

Zdroj: ČEKIA (2013); vlastní zpracování 
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Z výše uvedené tabulky 4.1 vyplývá, že největší absolutní přírůstek v loňském roce 

z porovnávaných zemí v této práci zaznamenal Kypr, Seychelská republika a Belize. 

Z relativního pohledu byl největší zájem z porovnávaných zemí v této práci o Belize a 

Seychelskou republiku. Počet českých společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém 

ráji, ke konci roku 2012 přesáhl 12 500 a meziročně se zvýšil o 3,8% (460). Mezi 

nejoblíbenější daňové ráje se dlouhodobě řadí Nizozemsko a Kypr. Zatímco počet českých 

firem ovládaných z Nizozemska klesá a je za poslední čtyři roky nejnižší, což je způsobeno 

nižší srovnávací základnou, obliba Kypru od roku 2006 neustále roste. Graf 4.1 zobrazuje 

rostoucí trend v zakládání nových firem s vlastníkem v daňovém ráji. 

 

Graf 4.1 Trend zakládání nových firem v České republice s vlastníkem v daňovém ráji 

 

Zdroj: ČEKIA (2013); vlastní zpracování 

 

Graf 4.1 zobrazuje nárůst během let 2006 - 2012, který je více než 5 000 nových firem. 

Nejčastěji tyto firmy pocházejí ze Spojených států amerických, Seychelské republiky a 

Kypru. Naopak firem z Nizozemska a Lucemburska klesá. Stoupající trend v zakládání 

nových firem s vlastníkem v daňovém ráji vypovídá o optimalizaci a zajištění naprosté 

anonymity vlastnictví. Naprostou anonymitu vlastnictví majetku zaručují Spojené státy 

americké, Seychelská republika a Kypr. Kypr mimo to přináší i výhodu nízkého zdanění. Dle 

Seouda (2012) může být dalším důvodem, proč firem s vlastníkem v daňovém ráji stále 

přibývá je fakt, že firmy nechtějí platit daně v České republice z důvodu vnímání míry 

korupce. Vlastníci firem tak mají pocit, že daně budou prohospodařeny. Proto budou vlastníci 
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firem stále hledat způsoby, jak se placení daní v České republice vyhnout. Graf 4.2 zobrazuje 

přírůstek porovnávaných zemí nových firem v České republice s vlastníkem v daňovém ráji. 

 

Graf 4.2 Přírůstek nových firem v České republice s vlastníkem v daňovém ráji 

 

Zdroj: ČEKIA (2013); vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.2 vyplývá, že největší zastoupení nejvyužívanější destinací v rámci České republiky 

je Nizozemsko a dále Kypr. V menší míře se tak využívá Seychelská republika a Belize. 

V průběhu následující let je možné, že se Seychelská republika umístí na jednom 

z přednějších míst, jelikož v lednu 2014 je v České republice plánováno zrušení akcií na 

doručitele. Lze tedy očekávat, že množství akciových společností využijí možnost získat tak 

vlastníka ze Seychelské republiky, která zaručuje anonymitu vlastníka před veřejností 

(ČEKIA, 2012). V tabulce 4.2 jsou shrnuty nejdůležitější aspekty oblíbenosti vybraných 

destinací považovaných za daňové ráje. 
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Tabulka 4.2 Hlavní důvody umístění firem v porovnávaných daňových rájích 

Země Daň Proč je země oblíbená 

Belize 

firemní 

daň:    

 0% 

Je považována za nejstarší daňový ráj. Pro firmy podnikající za 

hranicemi odpadá placení daní (kromě ročního paušálu 300 dolarů), 

nutnost vedení účetnictví i auditu. Registr firem je neveřejný. 

Kajmanské 

ostrovy 

firemní 

daň:     

0% 

Nabízí všechny obvyklé výhody offshorových destinací - nulové 

zdanění i vysokou anonymitu. Navíc jde o oblíbené finanční centrum - 

sídlí zde stovky bank i mnoho hedgeových fondů. 

Kypr 

firemní 

daň:  

10% 

Země má nejnižší firemní daň ze zemí Evropské unie. Od daně jsou 

osvobozeny dividendy. Vedení účetnictví i audit hospodářských 

výsledků jsou pro firmy povinné. 

Nizozemsko 

firemní 

daň:     

20% 

Země je oblíbená především díky tradičnímu a vyspělému 

podnikatelskému prostředí i dobré vymahatelnosti práva. Nejde  

o tradiční daňový ráj. Firmy musejí plnit obvyklé povinnosti, jako je 

vedení účetnictví i audit hospodářských výsledků. 

Seychelská 

republika 

firemní 

daň:     

0% 

Firmy v Seychelské republice neplatí daně ze zisků, dividend, 

kapitálových zisků ani z přidané hodnoty. Jediným odvodem je roční 

licenční poplatek ve výši    100 - 1 000 dolarů (podle výše základního 

kapitálu společnosti). Země poskytuje také vysokou míru anonymity. 

Zdroj: ČEKIA (2013); vlastní zpracování 

 

4.2 Komparace základních makroekonomických ukazatelů 

Makroekonomické ukazatele jsou statistické údaje vyjadřující aktuální stav hospodářství 

vybraných ekonomik. Mezi hlavní makroekonomické ukazatele řadíme vývoj inflace, 

nezaměstnanost a hrubý domácí produkt na 1 obyvatele.  

 

4.2.1 Vývoj inflace 

V grafu 4.3 zobrazuje vývoj inflace měřené indexem spotřebitelských cen. Inflace je 

definována jako zvyšování cenové hladiny, která má za následek snižování kupní síly peněz 

(Jurečka a Jánošíková, 2004).   
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Graf 4.3 Vývoj inflace 

 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond; vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.3 vyplývá, že v posledních dvou letech měření byla míra inflace v Nizozemsku, 

České republice, na Kypru a Seychelské republice téměř na stejné úrovni, pro Kajmanské 

ostrovy Mezinárodní měnový fond míru inflace nezveřejňuje. Všechny porovnávané země 

mají jedno společné a to růst inflace z důvodu růstu cen základních potravin, alkoholových 

nápojů a tabáku. Belize v roce 2010 dosáhla hodnoty 0,9% a dostala se tak pod průměrnou 

dlouhodobou hodnotu, další rok dosáhla 1,2% a tento růst byl také jedním z důvodu růstu cen 

pohonných hmot. Na Kypru v posledních dvou letech došlo ke zvýšení ceny bydlení, vody, 

elektřiny a plynu. V České republice se zvýšily ceny mimo potraviny i poplatky za pobyt ve 

zdravotnických zařízeních. 

 

4.2.2 Vývoj nezaměstnanosti 

Graf 4.4 zobrazuje vývoj nezaměstnanosti. Nezaměstnanost definuje světová banka (2012) 

jako podíl pracovní síly, která je bez práce, ale je k dispozici pro prácí a aktivně hledá 

zaměstnání. V jednotlivých zemích se může definice lišit.  

 

Daňové ráje jako je Belize, Seychelská republika a Kajmanské ostrovy nezveřejňují každý rok 

hodnotu nezaměstnanosti, neboť tyto hodnoty jsou značně zkreslené. Právě zde převládá 

hodně sezónních prací, a proto je velmi obtížné sledovat počet nezaměstnaných a počet 

volných pracovních míst. Z tohoto důvodu tyto země neuvádějí v některých letech míru 

nezaměstnanosti. 
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Graf 4.4 Vývoj nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Světová banka; vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.4 vyplývá, že nezaměstnanost je ve všech pozorovaných zemích ovlivňována 

ročním obdobím, jedná se hlavně o sezónní nezaměstnanost. Na Kypru převládá 

nezaměstnanost ve stavebnictví, veřejné správě a výrobě. V České republice se na 

nezaměstnanosti nejvíce podílí sektor stavebnictví a zpracovatelského průmyslu.  

 

4.2.3 Vývoj HDP na obyvatele v USD 

Graf 4.5 zobrazuje HDP na obyvatele v USD. Hrubý domácí produkt je součtem peněžních 

hodnot finálních statků a služeb, vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory 

alokovanými v dané zemi bez ohledu na to, kdo tyto faktory vlastní (Jurečka a Jánošíková, 

2004).  
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Graf 4.5 Vývoj HDP na 1 obyvatele v USD 

 

Zdroj: Světová banka; vlastní zpracování 

 

Graf 4.5 zobrazuje HDP na 1 obyvatele. Z porovnávaných zemí je Nizozemsko dle HDP 

nejrozvinutější zemí. Nizozemsko se řadí k nejrozvinutějším státům na světě. Více než 

polovina HDP je tvořena finančními službami a obchodem. Průmysl se podílí jednou 

čtvrtinou, z čehož nejvýrazněji se projevuje potravinářství a zpracování ropy. Na druhém 

místě se umístil Kypr. Hlavní podíl na HDP má sektor služeb, který je spojen s offshore 

podnikáním (účetní, právní, notářské, bankovní a finanční služby), ale i cestovní ruch, který je 

značně rozvinutý. Česká republika se umístila na třetím místě. Největší podíl na HDP má 

zpracovatelský průmysl a služby. Za Českou republikou zaostávají Seychely a Belize. 

Informace o HDP Kajmanských ostrovů není k dispozici. Seychelská ekonomika je hlavně 

orientována na cestovní ruch, turistika se podílí na HDP 70%. Belizská ekonomika má malý 

objem. Největší podíl na HDP má zemědělství (Petrovič et. al., 2002). 

 

4.3 Podnikání v České republice 

Nejčastější forma podnikání v České republice je společnost ručením omezeným, dále jen  

s. r. o., společnost musí nést takový název, který je nezaměnitelný, a to jak v psané formě, tak 

foneticky. K zapsání do obchodního rejstříku je vždy nutný souhlas majitele nemovitosti 

s umístěním sídla společnosti. Minimální základní kapitál je u s. r. o. stanoven na 200 000 Kč. 

S. r. o. může být založena jedním nebo maximálně padesáti společníky. Před podáním návrhu 

na obchodní rejstřík musí být tato částka uložena v bance. Pro založení společnosti je nutné 
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 uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 

 složení základního jmění společnosti, nebo jeho části, 

 získání živnostenského oprávnění 

 zápis společnosti do obchodního rejstříku 

 registrace společnosti u finančního úřadu. 

 

Společenská smlouva musí obsahovat:  

 firmu a sídlo společnosti,  

 předmět podnikání,  

 výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splacení vkladu,  

 jména a bydliště jednatelů společnosti, 

  jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje,  

 určení správce vkladu. 

 

Založení společnosti s ručením omezeným je zdlouhavý proces, který v současné době 

většinou vázne na rychlosti odbavování na úřadech. 

 

Tabulka 4.3 Porovnání sazeb daně 

Země 
sazba daně z 

příjmů FO 

sazba daně z 

příjmů PO 
sazba daně ze zisku 

Belize 0% 0% 0% 

Česká republika 15% 19% 20% 

Kajmanské ostrovy 0% 0% 0% 

Kypr 0 - 30% 10% 15% 

Nizozemsko 2,3 - 52% 20% 20% 

Seychelská republika 0% 0% 0% 
Zdroj:Taxrates; vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.3 zobrazuje daňové zatížení v jednotlivých zemích. Evropské daňové ráje jsou na 

tom se sazbou daně podobně. V Nizozemsku a na Kypru je progresivní daňové zatížení. 

V ostatních porovnávaných daňových rájích neexistuje žádné daňové zatížení. Výjimkou 

je Belize, kde jsou od daně osvobozeny příjmy do 10 000 USD, vyšší příjmy podléhají  

sazbě 25%.  



47 
 

4.3.1 Index snadnosti podnikání 

Podle studie Světové banky „Doing Business 2009“ vyplývá, že je založení firmy v České 

republice složité. Ekonomiky jsou hodnoceny podle indexu, který se skládá z 10 témat, ty jsou 

složeny z různých ukazatelů. Každá země dává stejnou váhu každému tématu. Pořadí  

1 = nejsnadnější založení společnosti. Z hlediska obtížnosti založení firmy se Česká republika 

pohybuje na 86. místě ze 181 posuzovaných ekonomik světa. Česká republika je v tomto 

indexu až za Maďarskem, Německem a také Slovenskem. V tomto indexu se tak Česká 

republika ocitla v sousedství států, jako je Nikaragua, Fidži, Moldavsko, Bangladéš nebo 

Nigérie. Světová banka ve své studii hodnotí administrativní, finanční a časovou náročnost při 

zakládání firmy. Začít podnikat lze až za jeden až jeden a půl měsíce, je potřeba k tomu 21 

dokumentů a návštěva nejméně devíti úřadů. Poplatky spojené se založením firmy dle odhadů 

mohou být až 45 000 Kč (Tůmová, 2009). V grafu 4.6 je srovnání potřebné doby pro založení 

nové firmy ve vybraných destinacích. 

 

Graf 4.6 Index snadnosti podnikání 

 

Zdroj: Světová banka; vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.6 vyplývá, že nejsnadněji se podniká v Nizozemsku, nízké hodnoty dílčí části 

indexu získala hlediska řešení úpadku, proexportně založená ekonomika, daňové zatížení a 

vymahatelnost případného neplnění smluv. Silné stránky Kypru jsou řešení insolvence, 

daňové zatížení, ochrana investorů a čas potřebný pro zahájení podnikání. České republice je 

nejlépe hodnocena registrace nemovitostí a řešení insolvence, naopak nejhorší situace je v 

dílčí části indexu, čas potřebný pro zahájení podnikání a výše sazby daně. Seychelská 
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republika vyniká mezi všemi porovnávanými zeměmi ve výši daňového zatížení, ale nejhorší 

situace nastává v době potřebné k připojení elektrické energie. Belize dobře řeší insolvence, 

nízkou sazbu daňového zatížení, ale z porovnávaných zemí je na tom nejhůře v dílčí části 

indexu a to v čase potřebném pro zahájení podnikání. 

 

4.4 Vliv offshore center na celosvětovou hospodářskou krizi 

Během uplynulých let nedávných turbulencí na finančních trzích byla vina kladena téměř na 

každého ze spotřebitelů, který měl snadný přístup k úvěrům, zkorumpovaným úvěrovým 

pracovníkům, ratingovým agenturám a velkým bankám. Pro všechny tyto úředníky je zisk 

přednější než etika. Daňové ráje jsou toho všeho však nepřímou příčinou. Daňové ráje se 

nedopouštěly přestupků, které vedly k finanční krizi, ale byly prostředníky, vytvořily 

neregulované prostředí, kde nebezpečné a nezákonné činnosti mohly běžet bez povšimnutí. 

V daňových rájích nejde jen o daně, ale hlavně o tajemství a schopnost provádět finanční 

činnosti bez regulace a dohledu (Palan et. al., 2010). 

Příčiny, které mají za následek současnou globální ekonomickou krizi, mají své kořeny  

v offshore finančních centrech umístěných v daňových rájích. Patří mezi ně i ty menší jako 

jsou Kajmanské ostrovy a Jersey a větší daňové ráje jako jsou např. Švýcarsko a 

Lucembursku. Daňové ráje nebyly přímo příčinou krize, ale značně k ní přispěly. Stalo se 

tomu těmito způsoby: 

 daňové pobídky prostřednictvím daňových rájů hrály hlavní roli v urychlení krize,  

 daňové ráje karibského typu jsou nositeli nezákonných finančních toků, často  

z rozvojových zemí do finančních center jako je Londýn, New York, a to přispívá 

k velké makroekonomické nerovnováze, 

 offshore centra pomohla korporacím zakrýt vážné ztráty, 

 pobřežní banky daňových center hrály důležitou roli při vytváření likvidity, která 

je základem krize (Tax Justice Network, 2012). 

 

4.5 Boj proti daňovým rájům 

Po historické události, jako je 11. září a nedávná finanční krize, by daňové ráje neměly být 

ignorovány. Vlády začaly vypočítávat skutečnou velikost světových offshore center. Na 

mezinárodní úrovni existuje několik organizací, které se snaží podporovat smlouvy a vytvořit 

spravedlivé daňové prostředí. Problémem zůstává, že každá organizace má jinou agendu a 

nejsou tak schopny se dohodnout na jednomyslném rozhodnutí, jak zastavit korporace proti 
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přesouvání svých zisků do daňových rájů. Podle zprávy zaměřující se na daňové ráje a rozvoj, 

z pohledu rozvojových zemí jsou tři základní nedostatky v současném mezinárodním boji 

proti daňovým rájům: 

1. nejdůležitějším nedostatkem je, že rozvojové země jsou často vyloučeny z řad 

iniciativ práce OECD a Financial Action Task Force, dále jen FAFT. Zaměření 

musí být určeno na země, které nejvíce trpí daňovými ráji, jsou to rozvojové 

země, které zaostávají v boji proti tajemství ostatních jurisdikcí. Všechny země 

bez ohledu na jejich rozvoj musí být zahrnuty do iniciativ. Zapojení všech zemí je 

jedinou správnou cestou k úspěchu. 

2. Skutečnými problémy jsou problémy týkající se nezákonných finančních toků, 

automatických výměn informací, transparentnosti v oblasti převodních cen 

v rámci společností. Místo těchto problémů se mezinárodní organizace zaměřují 

pouze na praní špinavých peněž a zakládání smluv. 

3. Organizace vytvářející daňovou iniciativu musí pomoc rozvojovým zemím. 

Vyškolit je tak, aby si osvojily dovednosti potřebné k účasti v reformách, jelikož 

mnoho iniciativ vyžadují odbornou úroveň znalostí a gramotnosti, které právě 

rozvojové země nemají (Tax havens and development, 2009). 

 

Státy s běžným daňovým režimem mají snahu omezit využívání daňových rájů, s čímž souvisí 

neustálý rozvoj mezinárodního daňového plánování. Terčem snah o zamezení nebo zmírnění 

jejího využívání se staly hlavně země tzv. karibského a tichomořského typu. Jsou to země 

s anonymním obchodním rejstříkem, absencí přímého zdanění a neexistence povinnosti vést 

účetnictví. Dle Petroviče et. al.,  (2002, s. 71) je motivů vyspělých zemí k boji proti těmto 

daňových rájům hned několik. Nejvýznamnější z nich jsou: 

 „omezení možností využívání těchto center organizovaným zločinem (jednoznačně 

hlavní zájem USA v jejich válce proti mezinárodnímu obchodu s drogami a 

terorismu), 

 omezení daňových výhod nabízených těmito centry, eliminace daňových úniků 

prostřednictvím využití daňových rájů a následné zvýšení domácích daňových 

výnosů, 

 zvýšení kontroly a moci nad vlastními daňovými poplatníky, 

 dosažení vyšší kontroly nad mezinárodním pohybem kapitálu a peněz.“ 
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Hlavním důvodem proč daňové ráje lákají zahraniční podnikatele prostřednictvím daňových 

výhod, je nezanedbatelný příliv finančních prostředků do státního rozpočtu. Pro daňové ráje 

to znamená záruku budoucího hospodářského rozvoje a stability. Uvalením hospodářského 

embarga či zrušením daňových či jiných výhod by se daňové ráje dostaly do nesnází a zničilo 

by to jejich ekonomiku. Došlo by tak z důvodů, protože ostatní zdroje příjmů jsou často 

nedostačující a řada malých daňových rájů by tak byla odkázána na hospodářskou pomoc ze 

zahraničí (Petrovič et. al., 2012). 

 

4.5.1 Evropská unie - práce v boji proti daňovým rájům 

EU jako první přišla v roce 1997 s myšlenkou boje proti škodlivé daňové konkurenci. Učinila 

tak přijetím kodexu chování pro zdaňování podniků. Ačkoli kodex nelze právně vymáhat 

zavedla neoficiální přístup k regulaci. Přijetím kodexu se členské státy zavázaly pracovat na 

odstranění několika škodlivých praktik daňové konkurence a vyhnout se novým. Zatímco 

kampaň OECD je omezeno na finanční služby, kodex EU se zaměřuje na podnikatelské 

činnosti obecně a s větším důrazem na mobilní činnosti (Palant et. al., 2010). 

 

4.5.2 FATF  

Financial Aciton Task Forece (FATF) je mezivládní orgán zřízený v roce 1989 ministry 

členských jurisdikcí. Cílem FATF je stanovit normy a podporovat účinné provádění právních, 

regulačních a provozních opatření pro boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu 

a dalších věcí, které souvisejí s integritou mezinárodního finančního systému. FATF pracuje 

na vytvoření potřebné politické vůle k dosažení státních, legislativních a regulačních reforem 

v těchto oblastech.  

 

FATH vyvinula řadu doporučení, která jsou uznávána jako mezinárodní normy pro boj proti 

praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. Tvoří základ pro 

koordinované reakce na tyto hrozby integrity finančního systému a pomáhají zajistit rovné 

podmínky pro všechny. První doporučení byla vydána v roce 1990, poté byla doporučení 

FATF revidována v roce 1996, 2001, 2003 a naposledy v roce 2012. Je tak zajištěna 

aktuálnost a určení pro všeobecné použití. 

 

FATF v současné době zahrnuje 34 členských jurisdikcí a 2 regionální organizace, zastupující 

většinu hlavních finančních center ve všech částek světa. Členy například jsou Argentina, 
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Austrálie, Rakousko, Belgie, Brazílie, Kanada, Čína, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, 

Turecko, Švédsko, Švýcarsko apod. (20 Years of the FATF Recommendations, 2010). 

 

4.5.3 OECD - daňové zločiny a praní špinavých peněz 

V květnu 1998 ministři financí skupiny G7 učinili mezinárodní kroky na zvýšení obrany proti 

praní špinavých peněz. Znamenalo to mezinárodní opatření v této oblasti a to posílení 

stávajícího boje proti praní špinavých peněz a zvýšení účinnosti výměny informací sloužících 

pro daňové účely. Výbor OECD pro daňové záležitosti zřídil komisi společně s Financial 

Action Task Force (FATF), která nadále zkoumá způsoby, jak zlepšit spolupráci mezi správou 

daní a orgánem FATF, který se zabývá bojem proti praní špinavých peněz. V roce 2010 

OECD přijala nové doporučení s cílem usnadnit spolupráci mezi daňovými a dalšími orgány 

činnými v trestním řízení v boji proti závažné trestné činnosti (OECD, 2012). 

 

Na summitu v dubnu 2009 označily státy G20 za hlavní problém nedostatečné sdílení 

informací o firmách působících v offshore centrech s daňovými orgány jiných států. Právě 

toto může napomáhat k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Kritizovány tak byly i 

státy jako jsou Rakousko, Švýcarsko, které mohou být díky výši svých daní za daňové ráje 

považovány. 

 

Členské státy OECD přijaly v rámci boje proti praní špinavých peněz a daňovým únikům 

mezinárodní standardy spolupráce v oblasti sdílení a poskytování informací. Tyto standardy 

omezují anonymitu firem, které působí v zahraničí. Na summitu v dubnu 2009 se členské 

země G20 usnesly o rozdělení států do tří kategorií. Státy jsou do kategorií umístěny dle míry 

jejich shody s těmito standardy.  

 

„V první kategorii, neboli na tzv. bílé listině, jsou uvedeny státy, které zcela splňují veškeré 

dojednané požadavky na mezinárodní spolupráci v oblasti výměny daňových a bankovních 

informací“(Dvořáček a Tyll, 2010, s. 98). Až na výjimky jsou zde zařazeny veškeré členské 

státy OECD včetně České republiky. Patří sem i některé státy považované za daňové ráje 

včetně Barbadosu, Kypru, Ostrova Man, Seychel a dalších. Aby stát byl umístěn na bílé knize 

je zde podmínka, kterou je nutno dodržet. Podmínka se týká povinnosti uzavřít alespoň  

12 bilaterálních smluv o sdílení informací. Samotné uzavření smluv nepředstavuje překážku, 

ovšemže výběr partnerů závisí především na jednotlivých daňových rájích. 
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Černá listina je protipólem listiny bílé. Na černé listině se nacházejí státy, které přijetí 

zmíněných standardů dlouhodobě odmítají. Na summitu v dubnu 2009 zde společenství G20 

umístilo státy Kostarika, Labuan, Filipíny a Uruguay. Po necelém týdnu od jejich uveřejnění 

byly tyto státy z černé listiny vyjmuty výměnou za příslib dodržování mezinárodních pravidel 

pro finanční otevřenost a dočasně byly přeřazeny na šedou listinu. 

 

Šedá listina je střed mezi bílou a černou listinou. „Na zmíněné šedé listině jsou uvedeny zbylé 

offshore jurisdikce, které dané standardy přijaly, avšak zatím nedošlo k jejich implementaci 

do právního systému, a tedy ani k jejich uplatňování“ (Dvořáček a  Tyll, 2010, s. 98). Na šedé 

listině jsou zapsány kromě států, jakými jsou Kajmanské ostrovy, Britské Panenské ostrovy, 

Bahamské ostrovy, se sem řadí i již zmíněné Rakousko, Švýcarsko, Lucembursko, Belgie 

nebo Nizozemsko. 

 

Problém vzniká, jak se zachovat, když státy nebudou dané standardy splňovat. Některé návrhy 

spočívají v uvalení speciálních daní na transakce z a do těchto států. Nepanuje však absolutní 

shoda mezi členskými státy. Chybí i stanovení termínů pro implementaci uvedených 

standardů (Dvořáček a Tyll, 2010). 

 

Ať už jsou státy uvedené na bílé, šedé či černé listině, skutečnost, že „firmy působící 

v daňových rájích disponují ohromnou lobbovací silou a většina offshore center je 

ekonomicky závislá na zahraničních společnostech, a nemůže si tedy dovolit absolutní 

vstřícnost vůči všem požadavkům států OECD, není třeba se o budoucnost daňových rájů 

obávat“ (Dvořáček a Tyll, 2010, s. 98). 
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5 Závěr 

Daňovými ráji jsou především malé ostrovní státy, které nevlastní nerostné bohatství či 

rozvinutý průmysl. Tyto státy tak mají snahu přilákat zahraniční kapitál, kterým si zajistí 

finanční prostředky. Tyto finanční prostředky plynou zejména ze správy majetku offshore 

společností. Investoři v daňových rájích nacházejí nízké daňové zatížení, zjednodušení 

daňového systému a naprostou anonymitu vlastnictví. 

 

První, respektive poslední kapitola představuje úvod a závěr. Ve druhé kapitole této 

bakalářské práce jsou vymezeny pojmy daňový ráj, offshore a onshore centra, zmíněny jsou 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou důležité 

z toho důvodu, aby nedocházelo k problému v oblasti určování příslušnosti daní. Nemůže tak 

docházet k tomu, aby si dva státy dělaly nárok na zdanění jednoho příjmu. V tomto případě se 

postupuje dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito dvěma státy 

uzavřena. Dle historického vývoje lze soudit, že vznik a využívání daňových rájů není žádnou 

novinkou. Na definici dle OECD je poukázáno, co musí mít jednotlivé země společné, aby je 

bylo možno nazývat daňovým rájem.  

 

Třetí kapitola je věnována charakteristice vybraných daňových rájů. Příkladem byly zvoleny 

celosvětové známé daňové ráje, jako jsou Kajmanské ostrovy, Belize a Seychely. Seychely 

byly vybrány z důvodu zajišťující maximální ochranu soukromí. V obchodním rejstříku je 

pouze obsaženo jméno společnosti, datum založení a stanovy společnosti. Dále je zaměřeno 

na evropské daňové ráje, a to na Nizozemsko a Kypr. Přestože Nizozemsko stálé láká české 

firmy zvláště kvůli výhodnější legislativě i daňové zátěži, stabilnímu právu a předvídatelnosti 

úřadů, jeho popularita se snižuje. Čeští podnikatelé jsou odrazováni především finančními 

náklady na vedení firem. Kypr je vybrán z důvodu rostoucího zájmu podnikatelů o tuto 

podnikatelskou destinaci. Do charakteristiky jsou zahrnuty nejen obecné údaje, kde se daňový 

ráj nachází, kolik má obyvatel, případně jaký úřední jazyk je používán, ale i samotné založení 

firem s podmínkami, které musí splňovat. 

 

Poslední kapitola, tedy čtvrtá, je zaměřena na rostoucí trend ovládání českých firem 

z daňových rájů. Srovnány jsou makroekonomické ukazatele. Inflace je ve všech 

porovnávaných zemích na podobné úrovni. Nezaměstnanost je v daňových rájích nižší než 

v České republice z důvodu velkého počtu zaměstnaných v sektoru služeb (účetnictví, 

bankovnictví, finanční poradenství). Podle HDP na 1 obyvatele je Nizozemsko nejrozvinutější 



54 
 

ekonomikou ze všech. Česká republika předstihla Belize a Seychelskou republiku. Dle indexu 

snadnosti podnikání je založení společnosti v České republice příliš zdlouhavé a je zatíženo 

vysokou sazbou daně oproti daňovým rájům. Za Českou republikou se umístila Seychelská 

republika, kde je nejhorší situace v oblasti připojení elektrické energie a Belize, kde jsou 

přetrvávající problémy v řešení insolvence. Je zohledněn vliv offshore center na celosvětovou 

hospodářskou krizi. Daňovými ráji jsou poškozovány jak vyspělé, tak i rozvojové země. 

Nejsou schopny prosazovat a přijímat zákony a předpisy, které by těmto rozvojovým zemím 

mohly pomoc. Například v Africe dochází k tomu, že miliardy dolarů pocházející ze 

zahraniční pomoci nepřichází tam, kam mají být určeny. Tyto miliardy se často ihned 

přeposílají zpátky na účty v daňových rájích, které jsou nevypátratelné. Tato utajená konta 

většinou patří politické elitě Afriky. Zmíněna je zde snaha Evropská unie, OECD, ale i 

mezivládní organizace FATF, jak předcházet praní špinavých peněz. Evropská unie se snaží 

zamezit praní špinavých peněz kodexem, který není právně vymahatelný, ale je platný pro 

všechny země Evropské unie. OECD používá jako výstrahu černé listiny, šedé a bílé listiny. 

Ale k čemu ty to listiny jsou, když OECD postačí, že některý ze státu přislíbí nápravu a 

OECD jej přesune z černé listiny na šedou. Poslední organizace, která byla zmíněna v boji 

proti praní špinavých peněz, je FATF. Tato organizace se zabývá i bojem proti terorismu. 

Cílem FATF je nastavit normy a podporovat jejich účinné provádění. Vydává doporučení, 

které se snaží aktualizovat, nejnovější doporučení je z roku 2012. 

 

Cílem bakalářské práce bylo ukázat, jak fungují daňové ráje a jak si stojí Česká republika 

z pohledu základních makroekonomických ukazatelů (inflace, nezaměstnanost, HDP na  

1 obyvatele). Inflace České republiky je téměř na stejné úrovni jako ostatní porovnávané 

země, ale nezaměstnanost je značně vyšší, HDP na 1 obyvatele má Česká republika vyšší, než 

Seychelská republika, která je orientována zejména na služby a Belize, které se zaměřuje na 

zemědělství. Ostatní porovnávané země dosahují vyšších hodnot, zejména Nizozemsko, které 

se řadí k nejrozvinutějším státům na světě. Zdanění v České republice je vyšší než 

v porovnávaných zemích, což může mít za následek, že se zahraniční i některé české 

společnosti usídlují mimo Českou republiku a tím roste zájem právě o daňové ráje. Všechny 

porovnávané daňové ráje mají stabilní politické prostředí, rozvinutou infrastruktury, 

bankovnictví na vysoké úrovni a hlavně nízké daňové zatížení. Z mého pohledu lze daňovým 

únikům zabránit daňovými reformami, snižováním daňových sazeb, zjednodušením 

legislativy, podnikatelskými pobídkami, pozitivně stimulovat trh naznačením pozitivního 

růstu ekonomiky země. Podnikatelské subjekty v České republice jsou tak zatíženy 
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administrativními povinnostmi, vysokou daňovou zátěží a obavami s dalším zvyšováním této 

daně a korupcí. Odchod firem do daňových rájů má za negativum nižší odvody do státního 

rozpočtu ve formě daní a vyšší výdaje v podobě podpor v nezaměstnanosti. Odcházející firmy 

mají za důsledek nižší počet pracovních míst.  
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Seznam zkratek 

BZD - belizský dolar 

EU - Evropská unie 

FATF - Financial Action Task Force 

FO - fyzická osoba 

G7 - sdružení sedmi nejvyspělejších států světa (Francie, Západní Německo, Itálie, Japonsko,  

         Velká Británie a Spojené státy americké, Kanada) 

G20 - skupina největších ekonomik světa (Jihoafrická republika, Argentina, Brazílie, Kanada,  

  Mexiko, Spojené státy americké, Indonésie, Saúdská Arábie, Indie, Čínská lidová   

  republika, Japonsko, Jižní Korea, Rusko, Turecko, Evropská unie, Francie, Německo,   

  Itálie, Velká Británie, Austrálie) 

HDP - hrubý domácí produkt 

HNP - hrubý národní produkt 

IBC - international business company 

KYD - kajmanský dolar 

LDC - Limited Duration Company 

NLG - nizozemský gulden 

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci 

OSN - Organizace spojených národů 

PO - právnická osoba 

SCR - seychelská rupie 

SIBA - Seychelles International Business Authority 

USA - Spojené státy americké 

USD - americký dolar  
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