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Abstrakt 

Tématem mé diplomové práce je analýza daňových povinností, vztahujících se na 

vývoz technologie včetně montáže do Pákistánu. Teoretická část vysvětluje problematiku daní 

v České republice a Pákistánu. 

Praktická část popisuje předmět a strukturu dodávky, harmonogram realizace, účel 

účasti společnosti EGAP, ČEB a Bureau Veritas při realizaci projektu, jaké povinnosti by 

mohly vzniknout v souvislosti s pákistánskými daněmi. Dále pak zhodnocení výhod při 

využití free zóny, posouzení nákladů a výnosů a vyhodnocení daňových a finančních dopadů 

na exportéra. 

Klíčová slova: daně; svobodné celní pásmo; dvojí zdanění 

Abstract 

My thesis is an analysis of tax obligations relating to the export of technologies 

including installation into Pakistan. Theoretical part explains problems of taxes in the Czech 

Republic and Pakistan. 

Practical part describes the subject and structure of delivery, the timetable/schedule of 

realization, the purpose of participation of companies EGAP, ČEB, and Bureau Veritas in 

project realization, what kind of liabilities could occur in connection with Pakistani taxes.  

Furthermore the evaluation of advantages by using a free zone area, evaluation of costs and 

revenues and evaluation of tax and fiscal impacts to the exporter.  

Keywords: taxes; free zone; double taxation 
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1 Úvod 

V dnešní době je s rychlým vývojem společností velice nutné pružně reagovat 

a přizpůsobit se změnám. Tento vývoj se prolíná do všech oblastí našeho života, ať už se 

jedná o vědu a výzkum, ekonomii, průmysl, či životní styl jako takový. 

 Od společností se vyžaduje, aby se co nejrychleji přizpůsobily konkurenci 

a globalizaci trhu. Velký vliv na ekonomiku ovlivňuje i současný průběh světové ekonomické 

krize. Podniky jsou nuceny co nejlépe využívat své stávající zdroje, aby uspěly 

v konkurenčním boji.  

 Cílem diplomové práce je vyřešit následující úkoly: 

a) popsat a uspořádat některé vybrané činnosti přípravy a realizace exportní zakázky se 

zaměřením na procesy ovlivňující daňovou povinnost vývozce v tuzemsku a 

v zahraničí, 

b)  analyzovat specifika pákistánského daňového systému a jeho vliv na průběh řešení 

exportního případu, 

c) zjistit, zda existuje, a jak je velký a strukturovaný prostor pro vývozce, aby 

optimalizoval vliv daňové zátěže, vztahující se na příjmy z Pákistánu, na ekonomiku 

zakázky, 

d) navrhnout opatření k eliminaci rizik mimořádných daňových výdajů pro podnikovou 

praxi.  
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2 Představení společnosti OSTRAVA a.s. 

Společnost jako samostatná jednotka vznikla k 1. 1. 2001 sloučením údržeb 

jednotlivých provozů společnosti Ostrava a.s. a navázala na dlouholeté zkušenosti a znalosti 

ve strojírenských a servisních oborech podnikání. Základní sortiment strojírenských výrobků 

tvoří návrh a výroba strojních dílů, zařízení a ocelových konstrukcí. 

Základním atributem rozvoje společnosti je poskytování služeb v oblasti údržby 

výrobních a energetických zařízení na tržním principu při odpovídající technické úrovni, 

skladbě a kvalitě odvedených výkonů 

OSTRAVA a.s. se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní společností 

schopnou vyrábět strojní díly a zařízení montované výroby podle vlastní i zákazníkem dodané 

dokumentace v nejvyšší kvalitě. Strojírenskou výrobu společnost realizuje i pro zahraniční 

trh. V oblasti strojírenské výroby společnost realizuje výrobu a montáže technologických 

linek a tratí válcoven, protlačoven a tažíren pro různé zákazníky. Další kusovou 

a malosériovou strojírenskou výrobu, dodávky strojních i technologických dílů pro koksovny, 

kotelny a technologie realizuje prostřednictvím inženýringu.  

OSTRAVA a.s. se zabývá komplexní údržbou strojů a zařízení. Je významným 

segmentem činnosti společnosti s bohatou zkušeností v oblasti prevence, diagnostiky 

a modernizace strojů a zařízení na nejvyšší technické úrovni. Poskytuje služby především 

v oblasti: 

• opravy a rekonstrukce tvářecích, obráběcích a ostatních pracovních strojů 

• opravy a modernizace hutních a metalurgických zařízení 

• výroba, repase a opravy náhradních dílů 

• revize a inspekce zařízení 

• diagnostická měření, statické a dynamické posouzení části strojů 

Společnost OSTRAVA a.s. působí v oboru strojírenství, hutnictví, energetika, 

podnikatelská sféra a ekologie. OSTRAVA a.s. je výrobní společností schopnou vyrábět 

strojní díly a zařízení montované výroby podle vlastní i dodané dokumentace v nejvyšší 

kvalitě. Standardně dodává výrobky a celky pro modernizaci kotelen klasických tepelných 

elektráren. V oblasti CNG se společnost zapojila do návrhu a vývoje zařízení a technologií 

pro stlačování, skladování a transport zemního plynu vlastní projekcí, konstrukcí a výrobou.  
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2.1 Ostatní specializované činnosti 

Společnost OSTRAVA a.s. se kromě své hlavní činnosti zabývá také několika 

specializovanými činnostmi, které souvisí s jejím strojírenským zaměřením: 

• opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích a dopravních mechanizmů, 

• výroba a opravy jeřábů nezařazených do tříd, 

• opravy a výroba částí jeřábů všech typů, 

• rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení, jeřábů, 

• modernizace zdvihacích zařízení, jeřábů, 

• rektifikace jeřábových drah, sloupů, hal, 

• modernizace a řešení nových pohonů, 

• výroba a rekonstrukce vozíků, manipulátorů, 

• klimatizace jeřábových kabin, 

• řešení přívodů proudu k částem jeřábů, 

• výpočty strojní, statické i dynamické posouzení částí jeřábů, 

• revize vyhrazených zdvihacích zařízení. 

  



 

3 Teoretická část

Teoretická část diplomové práce se zabývá rozborem da

výstavbě velkých investičních celk

2010 významný kontrakt k

neželezných kovů.  

Válcovna neželezných kov

vládní organizace působící v

výrobcem zbraní a střeliva

střelivo do pákistánské armády a pro zahrani

pohled na část výrobní haly. 

Obr. 1  Pohled na továr

Pákistán (oficiálním názvem 

ležící v jižní Asii. Na jihovýchod

s Afghánistánem, na jihozápad

nejlidnatější muslimskou zemí na sv

zemí Commonwealthu a Organizace 
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část  

část diplomové práce se zabývá rozborem daňové problematiky p

 velkých investičních celků v zahraničí. Společnost OSTRAVA

2010 významný kontrakt k uzavření budoucí smlouvy na renovaci a výstavbu válcovny 

Válcovna neželezných kovů se nachází ve městě Wah Cantonnement. Majitelem je 

ůsobící v rámci divize pákistánského ministerstva obrany

řeliva a zaměstnává více než 40 000 zaměstnanců

elivo do pákistánské armády a pro zahraniční klienty. Na obrázku č

ást výrobní haly.  

Pohled na tovární halu 

(oficiálním názvem Islámská republika Pákistán) je 

. Na jihovýchodě hraničí s Indií, na severovýchodě s Čínou

, na jihozápadě s Íránem, na jihu s Arabským mořem

jší muslimskou zemí na světě. Vlastní jaderné zbraně a byla do roku 2007 

a Organizace islámské spolupráce (OIC). 

ňové problematiky při 

OSTRAVA a.s. získala v roce 

ení budoucí smlouvy na renovaci a výstavbu válcovny 

 Wah Cantonnement. Majitelem je 

erstva obrany. Továrna je 

ěstnanců. Dodává zbraně a 

ní klienty. Na obrázku č. 1 je vidět celkový 

 

) je federativní republika 

Čínou, na severozápadě 

řem. Pákistán je druhou 

a byla do roku 2007 členskou 
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3.1 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty 

Pákistán je země, ve které probíhají obchodní jednání na základě osobní známosti 

nebo doporučení osob, které jsou blízké budoucímu obchodnímu partnerovi. Než dojde 

k uzavření obchodního případu a podpisu kontraktu, obchodní dohoda většinou vyžaduje 

několik jednání, která jsou spojena s osobním setkáním a řadou obchodních cest do Pákistánu. 

Proto je pro českou společnost vhodné mít v Pákistánu svého konzultanta nebo obchodního 

zástupce. V případě státních zakázek je nutno počítat s celou řadou byrokratických podmínek, 

které je třeba splnit. Společnost musí být zavedena na seznamu vhodných dodavatelů a doložit 

firemní dokumenty podle toho, co požaduje zákazník. Pákistánští obchodníci bývají při 

jednáních přátelští, nikdy neodpovídají jednoznačně záporně. V průběhu obchodních jednání 

je třeba mít na vědomí, že obyvatelé jsou citliví na náboženské otázky. Pákistánští podnikatelé 

stále více dodržují volné soboty a neděle. Specifickým hospodářským problémem země je 

výskyt velkého množství padělaného a pašovaného zboží. 

3.2 Vyhodnocení poptávek v Pákistánu  

Pákistánské společnosti mají zájem o kontakty na české subjekty vyrábějící především 

strojírenské výrobky, chemikálie, generátory, výrobky papírenského průmyslu, zdravotnické 

nástroje a přístroje. Zemský úřad (ZÚ) se začal zajímat o zařízení do oceláren a válcoven 

plechu a výstavbu energetických projektů.  

České společnosti mají zájem poskytovat služby v oblasti geologického průzkumu, 

školení odborníků v oblasti těžby a dobývání ložisek nerostných surovin. 

3.3 Distribuční a prodejní faktory ovlivňující prodej 

Distribuční a prodejní kanály jsou standardní, obvyklé v jakékoliv tržní ekonomice pro 

daný druh zboží. Specifický je vysoký počet transakcí, které jsou uskutečňovány 

prostřednictvím tzv. provizních agentů. Najít výkonného partnera není snadné, a proto se 

doporučuje kontaktovat některou z obchodních komor, či subjekt, který již na trhu působí. ZÚ 

Islámábád doporučuje, abychom při výběru obchodního partnera na pákistánské straně 

postupovali velmi pečlivě a vybranou společnost si dobře prověřili. Pákistánské společnosti 

často využívají předstíraných obchodních aktivit k ilegální migraci do Evropy. 



 

3.4 Způsoby řešení obchodních spor

Obchodní spory se ř

systému Velké Británie. Pokud se sporu nelze vyhnout smluvním zajišt

mít v kontraktu právo České Republiky (

Pákistán. V rámci své organizace Trade Development Authority of Pakistan

mechanismus na řešení obchodních spor

Islámábád však doposud nemá žádné zkušenosti s tímto mechanismem.

3.5 Zóny volného obchodu

Od roku 1980 existuje tzv. zóna volného obchodu. Krátce po jejím 

první zóna v Karáčí (Karachi Export Processing Zone), v roce 1997 byla otev

Export Processing Zone a schváleno bylo z

V plánu je otevření dalších zón v Multánu a Kvét

pro obchodníky z Čínské Lidové Republiky (

3.6 Nové možnosti pro 

Struktura českého vývozu do Pákistánu se postupn

zboží souvisí se skutečností, že náš exp

postaven na obchodní realizaci menších a st

společnosti jsou schopné proniknout na 

obstát. V mnoha případech jsou p

zavedení velcí výrobci a dodavatelé.

který se bude vyrábět ve zmodernizo

Obr. 2  Vyráběný sortiment

15 

řešení obchodních sporů 

Obchodní spory se řeší standardně, podle právního řádu odvozeného od právního 

systému Velké Británie. Pokud se sporu nelze vyhnout smluvním zajiště

České Republiky (ČR) případně Velké Británie a 

Pákistán. V rámci své organizace Trade Development Authority of Pakistan

řešení obchodních sporů mezi zahraničními a pákistánskými subjekty. ZÚ 

Islámábád však doposud nemá žádné zkušenosti s tímto mechanismem. 

Zóny volného obchodu 

Od roku 1980 existuje tzv. zóna volného obchodu. Krátce po jejím 

čí (Karachi Export Processing Zone), v roce 1997 byla otev

Export Processing Zone a schváleno bylo zřízení zón v Láhauru, Rávalpindí a Pešávaru. 

ení dalších zón v Multánu a Kvétě a otevření speciální zóny volného obchodu 

Čínské Lidové Republiky (ČLR) v oblasti přístavu Gvádar.

Nové možnosti pro český export  

českého vývozu do Pákistánu se postupně mění. Změny ve vývozu 

čností, že náš export do tohoto teritoria je v

postaven na obchodní realizaci menších a středních firem, přičemž se ukazuje, že tyto 

jsou schopné proniknout na specifický pákistánský trh a dlouhodob

řípadech jsou při svých obchodních aktivitách flexibiln

zavedení velcí výrobci a dodavatelé. Na obrázku č. 2 je vidět část válcovaného materiálu, 

ve zmodernizované továrně.  

 

ěný sortiment [Zdroj: vlastní foto.] 

řádu odvozeného od právního 

systému Velké Británie. Pokud se sporu nelze vyhnout smluvním zajištěním, doporučuje se 

Velké Británie a řešení sporu mimo 

Pákistán. V rámci své organizace Trade Development Authority of Pakistan nově zřídila 

ními a pákistánskými subjekty. ZÚ 

 

Od roku 1980 existuje tzv. zóna volného obchodu. Krátce po jejím zřízení vznikla 

í (Karachi Export Processing Zone), v roce 1997 byla otevřena Sialkot 

ízení zón v Láhauru, Rávalpindí a Pešávaru. 

ální zóny volného obchodu 

řístavu Gvádar. 

ě ěny ve vývozu českého 

ort do tohoto teritoria je v nových podmínkách 

ř čemž se ukazuje, že tyto 

dlouhodobě na tomto trhu 

i svých obchodních aktivitách flexibilnější než dříve 

ě část válcovaného materiálu, 
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Do budoucna představuje největší šanci pro české exportéry nutnost rozvoje 

energetiky Pákistánu a těžba energetických surovin (ropa, plyn, uhlí a lignit). V roce 2013 

byla přijata nová energetická politika, jejíž realizace by měla přinést stabilizaci energetiky, 

rozvoj průmyslu a příliv zahraničních investorů. Další možnosti v energetickém sektoru 

představují dodávky elektráren (uhelné, větrné, vodní a geotermální). 

V českém exportu momentálně chybí vývoz zboží investičního charakteru, jehož 

realizace by významněji přispěla ke snížení záporného salda vzájemné obchodní bilance. 

Konkurenceschopnost velkých českých vývozců na pákistánském trhu je výzvou do 

budoucna. 

3.7 Perspektivní položky českého exportu  

Pákistán je země, která se průmyslově teprve rozvíjí a trh se vyznačuje velkou 

absorpční schopností při nízkých cenách zboží. Obchodní příležitosti pro české společnosti je 

možné vyhledávat v řadě oborů od kusových dodávek přes investiční celky až po spotřební 

zboží. V současné době jsou aktuální dodávky pro energetiku (tepelné, vodní a větrné 

elektrárny, těžební zařízení), chemické, farmaceutické a papírenské výrobky, sklo a dodávky 

dílů pro automobilový průmysl. Vstupem do Evropské unie (EU) se ČR dostala do skupiny, 

která pro Pákistán představuje jednu z priorit a to jak politicky tak i ekonomicky. ČR může 

jako členská země těžit z nástrojů prosazování vlivu EU v Pákistánu [17]. 

Pákistán projevuje mnohem větší zájem o hospodářskou spolupráci na úrovni 

jednotlivých podniků a obchodních společností, než na úrovni vládní. Pákistán má velký 

zájem o dodávky technologií na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a také technologií na 

podzemní zplyňování povrchově netěžitelného uhlí a následné výroby elektrické energie. 

Nejvýznamnější investiční aktivitou českého subjektu v Pákistánu byla do konce roku 

2012 účast a.s. Moravské naftové doly Hodonín (MND) na nálezu významného ložiska 

zemního plynu v chajpúrském distriktu provincie Sindh. MND zde podnikala společně 

se společností OMV, Agip, PPL a GHPL. Byla podílníkem využívání ložiska zemního plynu 

Sawan, kde byla držitelem 7,89 % licenčních práv Petroleum Concession Agreement for the 

South-West Miano Block. Koncem roku 2012 MND společně s těmito investicemi prodala 

práva na provádění průzkumu dalších plynových a naftových ložisek v provincii Balúčistán 

v partnerství s pákistánskými státními společnostmi Mari Gas a PPL. 
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Škoda Praha a ČKD Elektrotechnika začaly v roce 2013 realizovat kontrakt na opravy 

turbín na vodní elektrárně Mangla. Další exportéři aktivně působící v Pákistánu jsou 

společnosti Strojimport, ČKD Blansko, Tradimex a Sigma Lutín. České společnosti jsou 

aktivní i v oblasti speciálu. V této oblasti zde dlouhodobě úspěšně podniká Aero Trade, Česká 

zbrojovka, Omnipol, Sellier a Bellot a další. 

V roce 2014 byl předpokládaný dvojnásobný objem civilního vývozu. Ve fázi jednání 

jsou další objemově významné projekty, z nichž alespoň některé by v následujících letech 

mohly dospět do realizační fáze. OSTRAVA a.s. jedná o výstavbě elektrárny.  

3.8 Problémy a rizika pákistánského trhu 

Pákistánský trh je výrazně cenově orientovaný. Působení na něm je navíc podmíněno 

znalostí celé řady specifik, mimo jiné i náboženského charakteru státu. Rozhodně však 

představuje pro českého partnera trh s vyšší mírou rizik, než je v obdobných zemích obvyklé. 

3.9 Podmínky pro zaměstnávání občanů z České republiky 

Čeští občané, kteří pracují v Pákistánu, jsou zaměstnáváni hlavně zahraničními 

společnostmi na základě kontraktu. Podmínky pro zaměstnání jsou podobné britskému 

právnímu systému, který byl do pákistánské legislativy převzat a částečně upraven. Je nutno 

splnit vízové povinnosti [3]. 

3.10 Podmínky zaměstnávání cizinců  

Existence místního zástupce je nezbytnou podmínkou pro působení na trhu v případě, 

že česká společnost není na pákistánském trhu fyzicky zastoupena prostřednictvím kanceláře 

či společného podniku. Zaměstnávání místních sil je pro provoz reprezentace nezbytné a není 

nijak zvlášť upraveno. 

3.11 Podmínky pro zřízení kanceláře a společného podniku 

Žádost se předkládá Ministerstvu vnitra prostřednictvím Board of Investment.  

K žádosti se připojuje: 

• firemní dopis, který podrobně popisuje zamýšlenou činnost, 
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• platné pobytové vízum, 

• policejní registrace k pobytu, 

• pracovní povolení. 

Vznik společného podniku má zvláštní právní úpravu. 

3.12 Vstup země do mezinárodních uskupení 

Pákistánská vláda se zavázala k plošnému zavedení daně z přidané hodnoty (DPH) již 

v roce 2010. Tento slib však dosud nebyl splněn. V roce 2014 stále trvá v Pákistánu dohled ze 

strany Mezinárodního měnového fondu (MMF). Současná vláda se namísto toho snaží 

s MMF vyjednat nahrazení DPH zavedením Reformed General Sale Tax (RGST), 

reformované a již platné daně Goods and Services Tax (GST), která by se měla vztahovat na 

všechny služby a zboží a v praxi tak naplnit funkci DPH [5]. 

Nadále přetrvávají výrazné problémy s výběrem daní, celkový daňový výběr dosud 

nepřekročil 10 %. Došlo ke snížení celních sazeb se zeměmi v rámci South Asian Free Trade 

Area (SAFTA) a byla významně posílena výměna zboží v rámci South Asian Association for 

Regional Cooperation (SAARC). Pákistán se uchází o členství v Šanghajské organizaci 

spolupráce, ve které má v současnosti statut pozorovatele. 

3.13 Daňový systém 

Pákistánský daňový systém tvoří: 

• přímé - daň z příjmu, 

• nepřímé - centrální spotřební daň, clo, daň z obratu, kolkovné a daň 

z nemovitosti, která se vztahuje ke komerčním transakcím. 

V Pákistánu jsou daně považovány za federální odvody. Federální vláda reguluje 

všechny přímé daně včetně daně z příjmu a nepřímé daně jako centrální spotřební daň, clo 

a daň z obratu. Provinční vlády však také vybírají daně a to daň ze zemědělského příjmu, daň 

z nemovitostí, příjmy z půdy a další místní daně včetně místní daně z obratu. 

3.14 Přehled daní: 

Přímé daně:  

• bankovní společnosti       38 % 
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• veřejné společnosti       35 % 

• soukromé společnosti       37 % 

• daň z příjmu fyzických osob - rezidentní a nerezidentní jedinci 7,5 % –35 % 

Nepřímé daně:   

daně vybírané srážkou    

• daň z úroku z cenných papírů      20 % 

• daň ze zisku či z debetu na bankovních účtech    10 % 

• daň z poplatků za technické služby     15 % 

z hrubého poplatku 

• daň z tantiém        15 % 

z hrubé tantiémy 

• daň z poskytovaných služeb        5 % 

realizace kontraktů   

• s hodnotou nepřesahující 30 mil. PKR      5 % 

• s hodnotou přesahující 30 mil. PKR      6 % 

• na dodávky zboží        3,5 % 

• daně týkající se zisku či úroku z obligací, certifikátů, atd.  10 % 

• daně týkajících se komise či makléřství      5 % 

daň z obratu   

• tato daň je uložena v oblastech importu a výroby   15 % 

• dodávky „registrované osoby registrovaným osobám“   15 % 

• dodávky „registrované osoby neregistrovaným osobám“  18 % 

• na specifikované položky        20 % 

• daň z obratu         2 % 

3.15 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu 

Pákistánský zahraniční obchod je téměř plně liberalizován. U pákistánských vývozců 

i dovozců se vyžaduje pouze registrace. Dovozy jsou mírně omezeny existencí Restricted List 

a Negative List, což nejsou příliš obsažné seznamy položek a vyžaduje se u nich splnění 
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některých podmínek nebo je jejich dovoz úplně zakázán. Omezení je také uplatňováno 

u dovozů zboží izraelského původu. Velmi specifickou oblastí byly obchodní vztahy s Indií.  

Zde došlo v roce 2011 k pozitivnímu posunu a dochází k neustálému nárůstu obchodní 

výměny mezi oběma zeměmi. Celní tarify byly v posledních letech zredukovány a výše 

stávajících tarifů byla snížena. Současné sazby činí 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, či maximálně 

25 %. Výjimku tvoří automobilový průmysl, který je chráněn tarify od 75 % do 125 % 

v závislosti na velikosti vozidla či na objemu motoru. Při dovozních procedurách mohou 

v praxi vzniknout velká zdržení. I když se úřady snaží maximálně snížit dobu proclení 

dovozů, ve srovnání s mezinárodními standardy jsou importní procedury stále velmi pomalé. 

Ochrana domácího trhu je uskutečňována prostřednictvím celních sazeb, ale také 

netarifními opatřeními například zákaz výstavby nových cukrovarů a cementáren 

s dováženými technologiemi. 

3.16 Celní řízení a celní režimy 

Před celním úřadem může probíhat několik druhů řízení, např.: 

• celní řízení, 

• správní řízení, 

• přestupkové řízení, 

• daňové řízení. 

Celně schváleným určením zboží podle celního kodexu Společenství je propuštění 

zboží do celního režimu, umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu 

a zpětný vývoz zboží z celního území Společenství. Od 1. 1. 2013 byla svěřena Celnímu 

úřadu pro jihomoravský kraj působnost vydávat, měnit nebo rušit rozhodnutí o prohlášení 

části území České republiky za svobodné pásmo. Podle § 66 odst. 4 ZDPH je vývoz 

uskutečněn umístěním zboží do svobodného skladu nebo pásma a umístění musí být 

potvrzeno písemným rozhodnutím celního úřadu. Pokud plátce považuje za nutné před 

vlastním vývozem umístit zboží do svobodného skladu nebo pásma, vystaví celní doklad na 

umístění zboží s příslušným kódem a potvrzením celního úřadu, který spravuje příslušný 

svobodný sklad nebo pásmo, a tím je zboží pro účely DPH vyvezeno. Pro umístění zboží do 

svobodného skladu nebo pásma je možno použít i tiskopisu jednotného správního dokladu 
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(JSD), který je tak daňovým dokladem, ale daňovým dokladem může být i jiné rozhodnutí 

celního orgánu o umístění zboží do svobodného skladu nebo pásma [4]. 

Zboží, které je umístěno ve svobodném skladu nebo pásmu, může být předmětem 

prodeje zboží. Takový prodej je považován za dodání zboží v tuzemsku, protože svobodné 

sklady nebo pásma jsou tuzemskem, ale jedná se o plnění, které je osvobozeno od daně podle 

§ 68 odst. 15 ZDPH. Zboží je při prodeji osvobozeno od daně, jestliže je prodáno dalšímu 

plátci daně nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobě [13]. 

Největší výhodou svobodných pásem a skladů je to, že zboží v nich není zatíženo 

placením DPH a cla.  

V případě vývozů jsou svobodná pásma a sklady nejčastěji využívány k: 

• umístění různého zboží Společenství k postupné kompletaci a následnému 

vývozu výrobku, 

• umístění zboží se statusem Společenství, kdy je obchod uskutečněn, ale 

čeká se na přidělení licencí, 

• z důvodů zajištění důkazu o výstupu zboží pro účely osvobození od DPH. 

 

Zboží Společenství může být vyvezeno do jakékoliv třetí země, vráceno do 

svobodného pásma nebo vráceno do jiné části celního území společenství. 

Uvedených vlastností je možné využít při realizaci různých dodávek zboží, při kterých 

by jinak musela být uplatňována DPH.  

Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady jsou definovány celními předpisy 

v ustanovení čl. 166 celního kodexu (Nařízení Rady EHS č. 2913/92, kterým se vydává celní 

kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů) jako části celního území Společenství nebo 

prostory umístěné na tomto území oddělené od ostatního celního území, ve kterých se na 

zboží Společenství vztahují v důsledku jeho umístění ve svobodných celních pásmech nebo 

svobodných celních skladech výhody, jež jsou obvykle spojeny s vývozem zboží [6]. 
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Obecně z celního kodexu vyplývají následující skutečnosti, související se zřizováním 

a funkcí svobodného celního pásma (SCP) a svobodného celního skladu (SCS): 

• členské státy mohou prohlásit některé části celního území Společenství za 

SCP nebo povolit zřízení SCS, 

• SCP a SCS musí být ohrazeny a musí u nich být určena místa vstupu 

a výstupu zboží, 

• obvod a vstupní a výstupní místa SCP a SCS jsou pod dohledem celních 

orgánů, 

• všechny osoby, které v SCP nebo SCS provádějí činnost zahrnující 

skladování, zpracování nebo opracování nebo prodej či nákup zboží, jsou 

povinny vést evidenci zboží ve formě stanovené celními orgány. Zboží musí 

být zaneseno do této evidence od okamžiku dodání do prostor patřících této 

osobě. Evidence zboží musí celním orgánům umožnit ztotožnění zboží 

a musí zaznamenávat jeho pohyb, 

• v SCP a SCS může být umístěno zboží Společenství i zboží, které není 

zbožím Společenství, 

• v SCP a SCS je povolena jakákoliv průmyslová a obchodní činnost nebo 

poskytování služeb. Provozování těchto činností a poskytování služeb musí 

být předem oznámeno celním orgánům [6]. 

Postup celních orgánů při přidělení celně schváleného určení umístění zboží do SCP 

nebo SCS je upraven celními předpisy Společenství, především ustanoveními čl. 166 až 181 

celního kodexu a ustanovením čl. 799 až 814 prováděcího nařízení k celnímu kodexu 

(Nařízení Komise EHS č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady EHS č. 2913/92, kterým 

se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů).  

V prostorách SCP nebo SCS lze libovolně měnit kontraktační hodnotu zboží (marže 

apod.), utajit dodavatele, příp. výrobce prodávaného zboží a nákupní cenu zboží, několikrát 

převádět vlastnická práva ke zboží a se souhlasem celního úřadu provádět přepracování zboží 

a podobně. 
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3.17 Právní regulace vývozu zboží dvojího užití 

Zboží pro civilní účely a zboží označované jako vojenské materiály se považuje za 

zboží dvojího užití a nezáleží na tom, jak konečný odběratel toto zboží použije. Obchod 

s tímto zbožím je regulován na základě pravomoci Evropské unie. Toto zboží je kontrolováno 

především na vnějších hranicích Evropské unie při styku se státy třetích zemí. Regulace 

obchodu s tímto zbožím je výhodná hlavně pro zvýšení bezpečnosti. Zásady společné 

obchodní politiky jsou stanoveny Smlouvou o fungování EU. Do této politiky EU patří také 

obchodní styk se státy třetích zemí [11]. Jednotlivé členské státy nemohou tuto oblast 

upravovat samostatně bez zmocnění EU. Kontrola obchodu s tímto zbožím pomáhá zamezit 

obchodu s tímto zbožím pro nelegitimní účely. Nařízení Rady ES č. 428/2009 zavádí režim 

pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Vývozcem je 

fyzická či právnická osoba s vývozním prohlášením smlouvy s partnerem mimo společenství. 

K některým produktům je vyžadováno vývozní povolení, i když není výslovně vyjmenováno 

v tomto nařízení. Členský stát může pozastavit proces vývozu. Vývozci jsou povinni vést 

podrobnou evidenci o zboží dvojího užití, které vyvážejí. Zákon č. 594/2004 upravuje 

samotné řízení o vývozním povolení. Vývozci i dovozci zboží dvojího užití se musí orientovat 

v systému udělování povolení pro tento druh obchodu. Udělení povolení může podléhat 

technická pomoc, jako jsou výroba, montáž, opravy a údržba. O toto povolení se musí žádat 

v případě, pokud má být tato pomoc poskytnuta mimo území Společenství a probíhá 

v souvislosti se zbraněmi hromadného ničení. Vývozce se musí zaregistrovat na Licenční 

správě Ministerstva průmyslu a obchodu předtím, než může využít vývozního povolení. 

Nařízení Rady ES č. 428/2009 upravuje komplexně problematiku se zbožím dvojího užití.  

3.18 Smlouva o zamezení dvojího zdanění  

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a velvyslanec Pákistánské 

islámské republiky v České republice Tajammul Altaf Chughtai podepsali Smlouvu mezi 

Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění 

a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. 

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou 

republikou se v současné době neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, což 

má negativní dopad na vzájemné hospodářské vztahy mezi oběma státy. Sjednání smlouvy 
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zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Jde o komplexní smlouvu, upravující 

zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech příjmů. 

Smlouva současně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou 

smluvních stran. Dále umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, 

výměnu informací v oblasti daní všeho druhu a napomáhá rovněž při zamezení případných 

daňových úniků a podvodů [4].  

Při této příležitosti byly rovněž prodiskutovány aktuální ekonomické otázky 

a možnosti rozšíření vzájemné spolupráce. Tato smlouva zatím nenabyla právní účinnosti.  

3.19 Zákon o zamezení dvojího zdanění 

Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, 

mají povinnost odvést daň z příjmů plynoucích ze zdrojů v ČR i příjmů ze zahraničí. Dvojí 

zdanění je situace, kdy je stejný předmět daně podrobován dvojnásobnému či vícenásobnému 

zdanění stejnou daní nebo daní podobné povahy. Mezinárodní dvojí zdanění je odlišné od 

vnitrostátního, nemá přímé ekonomické důvody. Vyplývá z konstrukce daňové rezidence 

podniků v jednotlivých státech a z vymezení zdrojů zdanitelných příjmů daňových 

nerezidentů. Jedná se o kolizi dvou a více daňově právních systémů různých států. V případě, 

že není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, je dvakrát zdaňována prakticky 

jakákoli situace, kdy má určitý subjekt příjmy ze zdrojů z jiného státu nebo na území dvou 

států [13]. 

Příjmy ze zdrojů v zahraničí se rozumí příjmy, které plynou ze zdrojů v zahraničí 

a podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou, snížené 

o související výdaje stanovené v zákoně o daních z příjmů. Položky, které snižují základ daně, 

a odčitatelné položky podle zahraničních právních předpisů nelze při stanovení základu daně 

použít. Výdaje vynaložené na příjmy vyňaté dle mezinárodní smlouvy o vyloučení dvojího 

zdanění, nemohou být daňově uznatelnými. 

Aby se zabránilo dvojímu zdanění, je obsaženo v zákoně o daních z příjmů ustanovení 

o vyloučení tohoto zdanění. Česká republika má uzavřeny smlouvy s několika zeměmi 

o vyloučení dvojího zdanění. Jestliže s některým státem smlouva uzavřena není, pak se 

upravuje vyloučení dle zákona o daních z příjmů pouze v případě příjmů ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků.  
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Daň, která je zaplacena v zahraničí se musí prokázat potvrzením zahraničního správce 

daně. V případě, že poplatník tento doklad v době podání daňového přiznání v České 

republice neobdrží, pak uvede v daňovém přiznání pouze předpokládanou výši příjmů. Po 

získání dokladu (a v případě, že je výše příjmů jiná než v daňovém přiznání) upraví poplatník 

výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.  

V případě neexistence smlouvy o zamezení dvojího zdanění je daňový režim velmi 

přísný a nutí tuzemské daňové rezidenty v ČR zdaňovat veškeré celosvětové příjmy bez 

ohledu na to, zda byla v zahraničí jakákoli daň stržena plátcem. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají standardizovanou podobu. Článek 23 říká, 

jaké metody o zamezení dvojího zdanění jsou pro smluvní státy vzájemně aplikovatelné 

a závazné.  

V ČR se prakticky uplatňují pouze dvě metody. Prostý zápočet a vynětí příjmů. Díky 

jednotné sazbě daně (19 % pro právnické a 15 % pro fyzické osoby) byla z pohledu daňové 

legislativy progrese odstraněna. Nejkomplikovanější metodou je metoda prostého zápočtu.  

Zákon o zamezení dvojího zdanění rozeznává vnitrostátní a mezinárodní zdanění. 

Uvnitř jednoho státu dochází k vnitrostátnímu dvojímu zdanění. Pokud stejný příjem lze 

zdanit ve dvou státech, jedná se o mezinárodní dvojí zdanění. Vyhýbání se plnění daňové 

povinnosti znamená daňové úniky a je jedním z důsledku mezinárodního dvojího zdanění 

[13].  
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4 Praktická část 

V praktické části diplomové práce jsou použity skutečné ekonomické i technické údaje 

z výstavby jednotlivých investičních celků, sestávajících z válcovny neželezných kovů, 

pecních agregátů a zdvihacích a pomocných zařízení a armatur. 

4.1 Historie zakázky 

Na základě návštěvy komplexu Pákistán v březnu 2010 byla získána informace 

o problémech pákistánského zákazníka s provozem zařízení pro válcování mosazných plechů 

a jeho záměru toto zařízení modernizovat a intenzifikovat, s cílem dosáhnout potřebné kvality 

a zvýšení výrobní kapacity. 

Jednalo se o zařízení dodané v osmdesátých letech z Československa. Vzhledem 

k zákazníkovi a charakteru jeho produkce byla realizace zakázky podmíněna získáním 

vývozní licence pro vývoz vojenského materiálu. 

V červenci 2010 se v Pákistánu uskutečnila inspekční návštěva vedená ředitelem 

společnosti OSTRAVA a.s. a na základě získaných poznatků byla vypracována nabídka na 

opravy, modernizaci a intenzifikaci výroby na válcovací lince. 

Následovala korespondenční vyjasňování se zákazníkem. Současně se společností 

OSTRAVA a.s. se o projekt začali zajímat i další možní dodavatelé. V souladu 

s pákistánskými zákony vypsal zákazník v červnu 2011 tender. 

V tendru bylo uvedeno, že v souladu se současnými požadavky pákistánského 

zbrojního průmyslu bude založena tzv. akciová společnost, ve které bude mít pákistánský stát 

prostřednictvím společnosti PÁKISTÁN Ltd. většinový podíl.   

V tendru byl rovněž požadavek na nabídku financování. Přes původní příslib nabídku 

na poskytnutí úvěru, ČEB, ale i CommerzBank, Raiffeisen Bank, ČS a Deutsche Bank 

nabídky úvěru odmítly. Pouze PPF Banka předala nabídku na úvěr, což umožnilo splnit jednu 

z podmínek tendru. 

Nabídku PPF-B zákazník nepovažoval za výhodnou a rozhodl se řešit financování 

z pákistánských zdrojů. 
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4.2 Kontraktační jednání 

Nabídka OSTRAVA 1 a.s. byla vyhodnocena zákazníkem jako technicky i komerčně 

nejvýhodnější a OSTRAVA a.s. byla vyzvána k zahájení kontraktačních jednání, která se 

uskutečnila v Pákistánu v září a prosinci 2011 a jejím výsledkem byla technická část 

kontraktu, ve které byly uvedeny hlavní cíle modernizace a intenzifikace výrobního zařízení, 

podrobný rozsah dodávek a prací, harmonogram realizace a protiplnění zákazníka. Ohledně 

zaškolení, zkoušek a uvádění zařízení do provozu bylo dohodnuto, že tyto záležitosti budou 

odsouhlaseny formou dodatku ke kontraktu do šesti měsíců po nabytí jeho účinnosti.  

Od začátku roku 2012 byla vedena se zákazníkem intenzivní korespondence, jednání 

prostřednictvím zástupce i prostřednictvím ZÚ ČR v Pákistánu a pákistánského v ČR. 

Ze strany zákazníka byla opakovaně obdržena ujištění, že projekt je nadále aktuální 

a že průtahy s uzavřením kontraktu jsou pouze administrativního charakteru vzhledem 

k procesům spojeným se vznikem nového právního subjektu. 

4.3 Uzavření smlouvy 

Dne 30.11.2012 uzavřely společnosti PÁKISTÁN Ltd (zákazník), OSTRAVA a.s. 

(hlavní dodavatel) a OSTRAVA 1 a.s. (exportér) smlouvu na modernizaci a rozšíření závodu 

na mosaz. Tato smlouva byla uzavřena v Pákistánu. Akciová společnost v Pákistánu zahájila 

vývoj a rozšiřování svých provozů a provádí rozšíření stávajícího výrobního závodu na 

mosaz, zabývajícího se výrobou mosazi a mosazného zboží, rozšiřováním, modernizací 

a zvýšením kapacit. PÁKISTÁN Ltd. získal dluhové financování pro modernizaci a rozšíření 

závodu.  

OSTRAVA 1 a.s. prohlásila, že je schopná a má zdroje, a svými cenovými nabídkami 

nabídla svou účast při provádění projektu. Předmětem smlouvy je závazek společnosti 

OSTRAVA a.s. dodat společnosti PÁKISTÁN Ltd. v dohodnutých termínech soubor 

dokumentace, zařízení a služeb nezbytných pro realizaci projektu. 

Plnění zahrnuje: 

• podrobnou inspekci, 

• vypracování a dodávku dokumentace, 

• dozor při montáži v závodě pákistánského zákazníka, 

• výrobu zařízení, 
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• dodávku náhradních dílů, nářadí, 

• předexpediční kontrolu, 

• dokumentaci, 

• dozor při instalaci, 

• zaškolení pracovníků v Pákistánu, 

• zkoušky zařízení, 

• technickou pomoc pro pákistánského zákazníka. 

Společnosti OSTRAVA a.s. a PÁKISTÁN Ltd. ve smlouvě podepsaly, že hlavní 

dodavatel bude zodpovědný za veškeré aspekty související s modernizací a rozšířením 

stávajícího závodu na mosaz, včetně návrhu případně zlepšení návrhu dodání technologie, 

rekonstrukcí, systémovou efektivitu a uvedení modernizovaného zařízení do provozu. 

Dodavatel proto provede veškeré tyto činnosti pro zajištění funkčního závodu schopného 

efektivně zpracovávat a produkovat požadované výstupy dle hlavních cílů a technických 

specifikací.  

4.4 Licence 

Exportér od Ministerstva průmyslu získal veškerá příslušná povolení, exportní licence, 

atd., nutné pro export a dodávku zboží, na základě potvrzení koncového uživatele potvrzené 

pákistánskými úřady.  

4.5 Dodací lhůta 

V souladu s požadavky bylo v nabídce uvedeno, že dodávky a předání modernizace do 

provozu se uskuteční do osmnácti měsíců od nabytí účinnosti kontraktu. Na základě tohoto 

požadavku byl zpracován harmonogram a také všichni subdodavatelé OSTRAVA a.s. 

potvrdili svoje nabídky.  

4.6 Platební podmínky 

V tendrovém zadání byly uvedeny platební podmínky. Nabídková cena OSTRAVA 

a.s. v sobě zahrnovala náklady na profinancování dodávek od subdodavatelů, kteří nabízeli 

rozdílné platební podmínky, tj. část placení předem, další splátky v průběhu výroby. 
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4.7 Dodavatelé 

Všechny dodávky zařízení a šéfmontáže budou konečnému zákazníkovi dodávány 

společností OSTRAVA a.s. prostřednictvím společnosti OSTRAVA 1 a.s. 

4.8 Popis projektu 

Modernizace je realizována ve stávajících výrobních halách. V plné míře je využíváno 

modernizované zařízení, které bude doplněno o nová technologická zařízení pro zabezpečení 

zvýšení výroby mosazných pásů v požadované kvalitě a objemu. Válcovny mosazi jsou 

složeny ze dvou celků, jeden je stará válcovna mosazi (označena jako C - 01 & C - 03) 

založena v roce 1952, další je nová válcovna mosazi (označena jako A - 40) založena v roce 

1978. V současnosti obě zařízení mají kombinovanou licí kapacitu 18 000 tun za rok (11 000 

+ 7 000 tun) 

Tabulka 1  Porovnání jednotlivých celků 

Č. CO1 &CO3 Válcovna mosazi A 40 Válcovna mosazi 

1. Postavený v roce 1952 - složený z pecí, 

válcovny, lisovny a tažení drátu. 

Zahrnuje tepelné zpracování a obráběcí 

stroje ze Spojeného království a 

českého původu. 

Postavený v roce 1978 - složený z pecí, 

válcovny, vystřihování disků, tepelné 

zpracování. Originální zařízení je z Čech, 

Německa a Spojeného království. 

2. Každoroční licí kapacita je 11 000 tun, 

včetně třídy 1 mosazi a mědi + třídy 2 

komerčního sortimentu, jako je 

mosazný pás, pásky, fólie, mosazné 

tyče a mosazný drát. 

Každoroční licí kapacita je 7 000 tun, 

včetně 1 třídy válcované produkce mosazi 

a měděných pásů, plechů, desek, disků a 

plátovaných pásů (pomosazených 

kovových plátovaných ocelí) 

3. Celková plocha 9 akrů - 5 akrů je 

zastřešených. 

Celková plocha 20 akrů - 7 akrů je 

zastřešených. 

4. Počet zaměstnanců - 343 Počet zaměstnanců - 173 

5. Požaduje se modernizovat/ 

rekonstruovat zařízení odlévání, 

Požaduje se modernizovat zařízení 

plynulého lití, válcování a zařízení 
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válcování, protlačování, protahování a 

zařízení tepelného zpracování. 

tepelného zpracování. 

Válcovna mosazi rozšiřuje své služby převážně pro cíle obranného průmyslu. Protože 

svoje přebytečné kapacity měděných trubek a mosazných ingotů a tyčí využívá i pro občanské 

a exportní objednávky, je to zdroj pro další navýšení příjmů. 

Na obrázku č. 3 je vidět ilustrační foto válcovací tratě, sestávající z ohřívací pece, 

válečkového dopravníku a válcovací stolice. 

 

Obr. 3  Foto pece a válcovací tratě [Zdroj: vlastní foto.]  

 V současnosti nemůže válcovna mosazi vytvořit cenově příznivé a kvalitní 

výrobky kvůli následujícímu:  

• starému designu tavících pecí a forem, velikosti a váze bloku, 

• zařízení na svinutí pásu není k dispozici na všech strojích, 

• svitky mající větší hmotnost 1,5 až 2,5 tuny a nemůžou být vyráběné, 

• pásy jsou vyrobeny ve dvojnásobném rozsahu tolerance tloušťky, než je 

požadovaná, 

• kvalita výrobku není taková, jak požaduje mezinárodní norma, 

• odpad je moc vysoký zásluhou malé velikosti bloků, 
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• potřeba elektrické energie je enormní kvůli otáčivému motoru generátoru 

měničů stejnosměrného napětí se slabou účinností. 

Celkově je kontrakt rozdělen na dodávku zařízení a na provedení šéfmontáže. Cílem 

projektu je po ukončení modernizace technologického zařízení a s tímto spojených stavebních 

úprav dosažení následujících parametrů: 

• zvýšení kapacity lití o 17 000 tun za rok, aby bylo dosaženo celkových 

24 000 tun za rok, 

• výroby mosazi, mědi, plátovaného kovu a pásových svitků v tolerancích 

blízko požadavkům uživatele a výroby plechů a disků, 

• kvalitu výsledných produktů je nutno zajistit dle nejnovějších 

mezinárodních standardů,  

• dosáhnout hmotnosti svitků od 1,5 tun do 2,5 tun,  

• nominální šířka litých ingotů musí být 320 mm, 340 mm, 450 mm 

a 630 mm, aby byly vyrobeny dělené pásy s minimálním vznikem šrotu,  

• délka odlitých ingotů musí být 3 až 6 metrů, 

• výrobky o tloušťce 3 - 4mm a větší musí být dokončeny bez mezižíhání, 

• nový a modernizovaný závod musí být energeticky efektivní a rotační 

stejnosměrné měniče stávajících strojů, které budou modernizovány, je 

nutno vyměnit za statické stejnosměrné měniče. 

4.9 Požadavky na modernizaci technologických zařízení 

Technologické požadavky na těžký průmysl, mezi který válcovny patří, sebou nesou 
několik charakteristických specifik: 

• výrobní kapacita pecí bude vycházet ze třísměnného provozu (6 000 

hodin/rok), mořicí linka, podélně dělicí linka a studená válcovací trať budou 

provozovány ve 2 směnách (4 000 hodin za rok), kdežto ostatní stroje budou 

provozovány v 1 směně (2 000 hodin za rok), 

• celý výrobní proces musí být nákladově efektivní a vstřícný k životnímu 

prostředí, 

• systém se musí bezpečně vyrovnávat s přepětím, 
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• klimatizační zařízení bude instalováno v jednotkách,  

• stroje je nutno dodat s řádnými nástroji v souvislosti s výrobní činností, 

• dodavatel musí rovněž dodat nástroje potřebné pro výrobu na dobu dvou let, 

• základní údržba v délce dvou let a náhradní díly pro výrobu včetně válců, 

řezných nástrojů a kartáčů musí být poskytnuty bez dodatečných nákladů. 

Rozhodnutí o seznamu náhradních dílů bude učiněno po vzájemné diskusi 

mezi technickým týmem kupujícího a dodavatelem do šesti měsíců po datu 

účinnosti, 

• náhradní díly musí být k dispozici po dobu alespoň 15 let po předání závodu 

a jeho úspěšném uvedení do provozu, 

• stroje musejí být instalovány s nezbytným bezpečnostním vybavením. 

Závod musí být schopen provozu v následujících podnebních podmínkách:  

Teplota: - 3 až 55 °C 

Relativní vlhkost 25 až 90 % 

Velikost zemětřesení 8.5 Richterovy stupnice 

 

Obr. 4  Foto frézovací linky [Zdroj: vlastní foto.] 
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Na obrázku č. 4 je vidět frézovací linku. Z důvodu uspokojení požadavku na zvýšenou 

kapacitu odlévání a dosažení optimální účinnosti budou stávající 4 indukční tavicí pece 

modernizovány rozšířením objemové kapacity pecí a modernizací řídicího systému pro 

ovládání, monitorování, bezpečnost a zvýšení účinnosti tavení. Modernizován bude rovněž 

systém lití.  

4.10 Cena projektu  

Po jednání v září 2011 byla dohodnuta celková cena projektu a cena mezi 

OSTRAVA 1 a.s. a OSTRAVA a.s. Kupní cena za plnění předmětu byla dohodnuta ve výši 

29 688 400 EUR. Z toho 29 470 118 EUR za materiální dodávky a 218 282 EUR za služby 

v zahraničí. Tyto uvedené ceny jsou bez DPH. 

Ceny služeb zahrnují cestovní i osobní náklady spojené s vysláním a pobytem 

pracovníku OSTRAVA a.s. do Pákistánu. 

Ceny služeb nezahrnují: 

• náklady na dopravu dodávek do svobodného pásma, 

• náklady na umístění dodávek do svobodného pásma, 

• náklady na vydání dodávek ze svobodného pásma, 

• náklady na dopravu do zahraničí, 

• dopravní pojištění, 

• clo a celní poplatky. 

30 % ceny materiálních dodávek obdrží OSTRAVA 1 a.s. od společnosti PÁKISTÁN 

Ltd. a uhradí ji jako platbu předem společnosti OSTRAVA a.s. 70 % ceny materiálových 

dodávek uhradí OSTRAVA 1 a.s. firmě na základě oprávněné fakturace OSTRAVA a.s. a to 

v části daňového základu faktury formou štěpeného inkasa z každé platby za plnění předmětu 

smlouvy z akreditivu, který bude otevřen pákistánským zákazníkem. 

70 % ceny za služby uhradí OSTRAVA 1 a.s. bankovním převodem ve třech platbách 

po obdržení faktury od OSTRAVA a.s., po ukončení instalace zařízení příslušné etapy, které 

bude doloženo certifikátem o dokončení etapy.  

4.11 Bankovní záruky 

Aby se omezila rizika, která vyplývají z tohoto obchodu, byla vytvořena bankovní 

záruka. Podstatou byl závazek ručící banky zaplatit příjemci závazek společnosti PÁKISTÁN 
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Ltd. určitou částku v případě, že nesplní svůj závazek vůči OSTRAVA a.s. Bankovní záruční 

obchod proběhl ve dvou fázích.  

V přípravné fázi se o zárukách jednalo s CommerzBank, PPF Bank a ČEB s tím, že 

u banky, která záruky poskytne, bude rovněž otevřen L/C a bude přes ni probíhat jeho čerpání 

a zároveň by stejná banka měla poskytnout předexportní úvěr hlavnímu dodavateli tj. pro 

OSTRAVA a.s. 

Po uzavření smlouvy s ČEB vystavila banka záruční listinu. Jako součást  tendrových 

podmínek byl uveden text záruky za dobré provedení, který byl v podstatě standardní a pro 

české banky přijatelný, zejména proto, že obsahoval formulace o časovém omezení. 

Byla vystavena bankovní záruka za platbu předem, ve výši 30 % ceny kontraktu za 

materiální dodávky a bankovní záruka za dobré provedení ve výši 10 % z celkové ceny 

kontraktu. OSTRAVA 1 a.s. uzavřel pojistné smlouvy na krytí čerpání záruk.  

4.12 Akreditiv  

Společnost PÁKISTÁN Ltd. zajistila, aby banka registrovaná v Pákistánu otevřela 

akreditiv ve prospěch OSTRAVA 1 a.s a ten zůstal platný po dobu osmnácti měsíců ode dne 

účinnosti.  

Akreditiv je jakékoliv ujednání, které je neodvolatelné. Dokumentárním akreditivem 

je písemný závazek banky zahraničního dovozce zaplatit vývozci po předložení předepsaných 

dokumentů za dodané zboží nebo služby. Vystavený dokumentární akreditiv potvrzuje banka 

vývozce a ručí tak za závazek banky zahraničního dovozce. Pojištěným je potvrzující banka 

vývozce proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení 

podle podmínek potvrzeného dokumentárního akreditivu. Vystavující i potvrzující banka 

kontrolují jen to, zda jsou předloženy všechny akreditivem předepsané dokumenty. Pojistnou 

událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné pohledávky vystavující bankou v důsledku 

teritoriálních nebo komerčních příčin. Komerčními příčinami jsou odepření zaplacení bez 

právního důvodu nebo všeobecná nechopnost vystavující banky platit své splatné závazky. 

Teritoriální příčiny jsou například legislativní omezení třetí země, která vystavující bance 

znemožní plnění z akreditivu nebo administrativní rozhodnutí, ale také jiné události v zemi 

vystavující banky jako je revoluce, válka a přírodní katastrofy.  
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4.13 Pojištění 

Společnost OSTRAVA 1 a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

(EGAP) uzavřely smlouvu o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu. 

Smluvní strany se dohodly, že předmětem pojištění jsou ztráty, které pojištěný utrpí 

v důsledku nemožnosti plnit své závazky z dále uvedené smlouvy o vývozu. Smlouva 

o vývozu byla uzavřena mezi společností OSTRAVA 1 a.s. a PÁKISTÁN Ltd. 

Platební podmínky jsou následující: 

Akontace činí 30 % hodnoty smlouvy o vývozu. 70 % hodnoty smlouvy o vývozu 

bude uhrazeno z dokumentárního akreditivu,  který bude vystaven se splatností ve dvou 

tranších:  

• 56 % po splnění, ve třech dílčích dodávkách, 

• 14 % po předání celé linky dovozci. 

Pro výpočet hodnoty akontace, úvěru a platby proti L/C je hodnota smlouvy o vývozu 

snížena o montáž, která bude probíhat hladkou platbou proti faktuře a výkazu provedených 

prací.  Smlouva o vývozu je sjednána v souladu s mezinárodními obchodními zvyklostmi 

a sankce vůči dovozci pro případ porušení smlouvy o vývozu jsou právně vymahatelné. 

Splácení navazujícího dodavatelského úvěru poskytnutému dovozci OSTRAVA 1 je zajištěno 

dokumentárním akreditivem vystaveným pákistánskou bankou. Pojištění kryje riziko vzniku 

ztrát, které pojištěný utrpí v důsledku nemožnosti plnit své závazky ze smlouvy o vývozu. 

Spoluúčast je stanovena ve výši 15 %. Pojištění podle této smlouvy je pojištění škodové. 

Tabulka 2  Kalkulace etapy 1 

Druh nákladu 
Částka 
vynaložených 
nákladů 

Termín 
Částka 
realizovaných 
dodávek 

  materiál:        281 186    9. měsíc 0

  mzdy:        119 750    9. měsíc 0

  provozní náklady:        120 886    9. měsíc 0

  konstrukční a projekční hodiny:          28 987    9. měsíc 0

  příprava výrobní linky: 0

Kalkulace předpokládaných výrobních nákladů přihlášených k pojištění 
členěná podle druhu nákladů (v tis. CZK): I. etapa

Náběh výrobních nákladů Hodnoty realizovaných 

 



 

V tabulce č. 2 jsou č

grafické znázornění těchto náklad

Obr. 5  Graf kalkulace etapy 1

Tabulka 3  Kalkulace etapy 2

Druh nákladu 

  materiál: 
  mzdy: 
  provozní náklady: 
  konstrukční a projekční hodiny: 
  příprava výrobní linky: 

Kalkulace předpokládaných výrobních náklad
členěná podle druhu náklad

Náběh výrobních nákladů

V tabulce č. 3 jsou č

dodávek, o kterou se snižuje pojišt

nákladů. 
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částky vynaložených nákladů v etapě č. 1 a na obrázku 

ěchto nákladů. 

Graf kalkulace etapy 1 

Kalkulace etapy 2 

Částka 
vynaložených 
nákladů 

Termín 
Částka 
realizovaných 
dodávek 

       242 536    10. měsíc          72 837    
       103 276    10. měsíc          31 020    
       114 607    10. měsíc          31 310    

ční hodiny:          25 000    10. měsíc            7 524    

edpokládaných výrobních nákladů přihlášených k pojišt
ná podle druhu nákladů (v tis. CZK): II. etapa

h výrobních nákladů Hodnoty realizovaných 

jsou částky vynaložených nákladů v etapě č. 2 a 

dodávek, o kterou se snižuje pojištění. Na obrázku č. 6 je vidět grafické znázorn

materiál
mzdy

provozní 
náklady konstrukční a 

projekční 
hodiny

Kalkulace 1 etapa

a na obrázku č. 5 je vidět 

 

Částka 
realizovaných 
dodávek 
         72 837    
         31 020    
         31 310    
           7 524    

0

ihlášených k pojištění 

Hodnoty realizovaných 

 

a částka realizovaných 

ět grafické znázornění růstu 

ční a 



 

Obr. 6  Graf kalkulace etapy 2

Tabulka 4  Kalkulace etapy 3

Druh nákladu 

  materiál: 
  mzdy: 
  provozní náklady: 
  konstrukční a projekční hodiny: 
  příprava výrobní linky: 

Kalkulace předpokládaných výrobních náklad
členěná podle druhu náklad

Náběh výrobních nákladů

V tabulce č. 4 jsou č

dodávek, o kterou se nadále 

dalších dvou měsících. 
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Graf kalkulace etapy 2 

Kalkulace etapy 3 

Částka 
vynaložených 
nákladů 

Termín 
Částka 
realizovaných 
dodávek 

       254 654    12. měsíc        166 188    
       105 890    12. měsíc          70 778    
       106 893    12. měsíc          71 464    

ční hodiny:          25 634    12. měsíc          17 133    

íprava výrobní linky: 

edpokládaných výrobních nákladů přihlášených k pojišt
ná podle druhu nákladů (v tis. CZK): III. etapa

h výrobních nákladů Hodnoty realizovaných 

jsou částky vynaložených nákladů v etapě č. 3 a č

nadále snižuje pojištění a na obrázku č. 7 je vidět grafické znázorn

materiál
mzdy

provozní 
náklady konstrukční a 

projekční 
hodiny

Kalkulace 2 etapa

 

Částka 
realizovaných 
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         17 133    
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Obr. 7  Graf kalkulace etapy 1

4.14 Smlouva o poskytování služeb 

Společnosti OSTRAVA a.s. a PRAHA s.r.o. uzav

o poskytování služeb daň

poradenských služeb týkajících se da

daňového poradenství ve vztahu k aktivitám zákazníka v cizin

poskytovatele daňového poradenství v cizin

daňového poradenství v cizině

Společnost PRAHA s.r.o. je zodpov

republikou a mezinárodních princip

výlučně českým právním řádem. 

Společnost PRAHA s.r.o. m

orgány ve všech potřebných záležitostech. Na základ

zajistí řádnou přípravu daň

s přípravou daňového přiznání bude p

daňového přiznání. Tato záv

podána s daňovým přiznáním na finan

společnosti OSTRAVA a.s. sez

k zahájení procesu přípravy da

provádění výpočtu daňových odpis
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Graf kalkulace etapy 1 

Smlouva o poskytování služeb daňového poradenství

OSTRAVA a.s. a PRAHA s.r.o. uzavřely rámcovou smlouvu 

poskytování služeb daňového poradenství. Předmětem této smlouvy 

poradenských služeb týkajících se daňové problematiky zákazníka a zprost

ového poradenství ve vztahu k aktivitám zákazníka v cizině, zahrnující rovn

ňového poradenství v cizině a zprostředkování kontaktu s p

ového poradenství v cizině. 

nost PRAHA s.r.o. je zodpovědná za rady týkající se daní ukládaných 

republikou a mezinárodních principů zdanění. Vztahy vyplývající z

eským právním řádem.  

RAHA s.r.o. může zastupovat společnost OSTRAVA a.s. p

řebných záležitostech. Na základě zakázky společ

řípravu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Sou

řiznání bude předána závěrečná zpráva – protokol o zpracování 

iznání. Tato závěrečná zpráva nebude součástí daňového p

řiznáním na finanční úřad. Společnost PRAHA s.r.o. poskytne 

nosti OSTRAVA a.s. seznam požadovaných dokladů a informací, které jsou nutné 

řípravy daňového přiznání. Příprava daňového p

ňových odpisů, detailní kontrolu nákladů na opravy a údržbu na 

materiál
mzdy

provozní 
náklady konstrukční a 

projekční hodiny

Kalkulace 3 etapa
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dná za rady týkající se daní ukládaných Českou 

Vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí 

OSTRAVA a.s. před finančními 

 zakázky společnost PRAHA s.r.o. 

 právnických osob. Současně 

protokol o zpracování 

ňového přiznání a nebude 

nost PRAHA s.r.o. poskytne 

 a informací, které jsou nutné 

ňového přiznání nezahrnuje 

ů na opravy a údržbu na 

ční hodiny
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technické zhodnocení, kontrolu rozvahových účtů, finančních nákladů a výnosů, posouzení 

oprávněnosti tvorby rezerv a opravných položek.  

Proces posouzení daňového přiznání zahrnuje: 

• posouzení daňového přiznání, 

• revizi kalkulace daňové povinnosti předložené společností OSTRAVA a.s. 

a zpracovaných podkladů, 

• ověření výpočtu daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob, 

• zpracování závěrečné zprávy – protokolu o kontrole daňového přiznání. 

 

Na základě zakázky společnost PRAHA s.r.o. zajistí odpovídající účetní služby na 

základě informací, které OSTRAVA a.s. poskytla.  

Účetní služby zahrnují: 

• správné vedení účetnictví klienta v souladu s platnými českými právními 

předpisy, 

• přípravu měsíčních výkazů pro klienta, 

• přípravu finančních výkazů, tzn. rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy, 

• provádění záznamů uskutečněných a obdržených zdanitelných plnění pro 

účely DPH. 

Smlouva mezi společností PRAHA s.r.o. a OSTRAVA a.s. se řídí právem České 

republiky. 

Vedení společnosti OSTRAVA a.s. dále vyžaduje komplexní daňové a právní 

poradenství v těchto oblastech:  

• vytvoření a zápis pobočky společnosti, 

• zdanění stálé provozovny v Pákistánu, 

• použitelnost zákona o dani z obratu z roku 1990,  

• použitelnost pandžábského zákona o daních z prodeje služeb z roku 2012 

pro podnikání společnosti OSTRAVA a.s., 

• použitelnost celní povinnosti pro podnikání, 

• pokyny, které se týkají požadavků na dodržování daňových předpisů, jako je 

daň z příjmu právnických osob, srážkové daně a daně z obratu. 
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Pro výchozí analýzu mapování účetního, daňového a legislativního prostředí při 

podnikání v zahraničí je nejprve vytvořen dotazník. Dotazník slouží k výchozí analýze 

účetních a daňových rizik podnikání v zahraničí. Analýza se použije pro zadávací požadavek 

tzv. mapování právní úpravy a obvyklých postupů z hlediska účetních a daňových zásad 

uplatněných v zahraničí, k definování rizik vznikajících u podnikání v zahraničí, které musí 

být eliminovány při sjednání smlouvy a zajištění legislativou stanovených povinností. 

Tabulka 5  Mapování účetního, daňového a legislativního prostředí 

Oblast Stav Komentář 

Stav obchodního stavu 

- záměr 

- nabídka 

- návrh smlouvy 

- uzavřena smlouva 

- jiné 

Smlouva na dodávku zboží a 

služeb uzavřená mezi 

PÁKISTÁN Ltd., OSTRAVA 

a.s. a OSTRAVA 1 a.s. na 

modernizaci závodu na mosaz 

Organizační složka 

Zřízena: 

- ne 

- ano: - pro stavbu 

- ano: - s celostátní 

působností 

 

Odběratel 

- Investor (konečný 

odběratel) 

- Generální dodavatel 

Sídlo: 

- rezident 
- nerezident 

Typ odběratele: 
- podnikatel 
- státní organizace 

(státní správa) 

- nezisková organizace 

- korporace 

Registrace k daním: 
- plátce DPH 

Státní společnost v Pákistánu se 

rozhodla převést své závody na 

výrobu mosazi na zvláštní 

právnickou osobu a společnost 

pro provedení projektu a 

v Islámábádu za účelem převzetí, 

řízení, provozu a rozšíření 

závodů na výrobu mosazi 

založila PÁKISTÁN Ltd. 
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- neplátce DPH 

Projekt - zakázka 

Druh: 

- stavba 

- dodávka s montáží 

- stavební dozor 

- technická pomoc, 

poradenství 

- dodávka software s 

implementací 

Dodavatel bude odpovědný za 

veškeré aspekty související 

s modernizací stávajícího závodu 

na mosaz, které spadají do jeho 

odpovědnosti dle smlouvy, 

včetně návrhu a zlepšení návrhu, 

dodání technologie, rekonstrukci, 

systémovou efektivitu a uvedení 

do provozu modernizovaného 

zařízení. 

Doba plnění 
- počet měsíců 

- neurčitá 

Do osmnácti měsíců ode dne 

vstoupení kontraktu v účinnost 

Členění plnění 

Lze členit? 

- ano 

- ne 

Dodávka technické 

dokumentace, náhradních dílů, 

technologie a strojů z ČR. 

Poskytované služby na 

pákistánském území – montáž, 

konzultace, uvedení do provozu 

Způsob působení 

v zahraničí 

- staveniště 

- kancelář (nájem) 

- vlastní nemovitost 

- najatá nemovitost 

 

Personální zajištění 

působení v zahraničí 

- bez personálního 

zajištění, jen zástupce 

- jen vedení 

- místní zaměstnanci 

- zaměstnanci firmy na 

zahraniční pracovní 

cestě 

Supervize 
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Subdodávky 

Druh: 

- služby správy (účetní, 

daňové, právní, 

bankovní) 

- výrobní kooperace 

- místní subdodavatelé 

- zahraniční 

subdodavatelé ČR 

- dodávky vlastních 

výrobků z ČR  

 

4.15 Daň z příjmů 

V případě, že společnost OSTRAVA a.s. i OSTRAVA 1 a.s. budou mít v Pákistánu 

stálou provozovnu, je pro tuto pobočku je zapotřebí schválení a registrace.  Dodání části zboží 

do Pákistánu se nepovažuje za zdroj příjmů právnické osoby, která nemá v Pákistánu sídlo, 

ale v případě jedné smlouvy na dodávku zboží a služeb je zde riziko, že daňové orgány budou 

považovat celý příjem ze smlouvy jako zdroj příjmů v Pákistánu. Pro zmírnění rizika by výše 

částky za dodávky služeb a zboží měla splňovat zásadu obvyklých tržních cen. Zároveň by 

měla společnost OSTRAVA a.s. obdržet platby přímo od společnosti PÁKISTÁN Ltd. Část 

příjmů společnosti OSTRAVA a.s. a OSTRAVA 1 a.s. je zdanitelná jako příjmy z podnikání 

a podléhají zdanění. Obě společnosti se mohou rozhodnout, že jejich příjem bude zdaněn 

podle předpokládaného daňového režimu v případě, že vykonají svou volbu ve stanovené 

lhůtě. Stálá provozovna je povinna provést srážku z daně při platbě za zboží a služby, které 

jsou zdrojem příjmů příjemce v Pákistánu.  

4.16 Daň z obratu 

Společnosti OSTRAVA a.s. a OSTRAVA 1 a.s. nejsou povinny se registrovat podle 

zákona o dani z obratu, protože zboží, které je dodáváno, je dováženo společností 

PÁKISTÁN Ltd., ale jsou povinny se registrovat pro část služeb, neboť služby podléhají 

provinční dani z obratu na služby v předepsané sazbě. 
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V případě, že by společnost OSTRAVA a.s. musela v Pákistánu zřídit stálou 

provozovnu, musela by vynakládat i mzdové náklady zahrnují poplatky za zaměstnance na 

dávky ve stáří a příspěvky na sociální zabezpečení.  

V případě zřízení stálé provozovny by bylo třeba odvádět i srážkovou daň. Tato daň 

odečtená z platu by byla zaplacena do 15 dne následujícího měsíce. V případě nedodržení 

platby bude OSTRAVA a.s. povinna zaplatit i příplatek příslušnému úřadu. Sazba daně 

z příjmů společnosti PÁKISTÁN Ltd. je 34 %. Pokud by se jednalo o malou společnost, byla 

by daň pouze 25 %. Za malou společnost se považuje společnost registrovaná od 1. července 

2005, a která: 

• nemá víc než 250 zaměstnanců, 

• zaplatila kapitál a nerozdělené rezervy, které nepřesáhly 25 milionů 

pákistánských rupií, 

• její roční obrat nepřesáhl 250 milionů pákistánských rupií. 

Pro společnost platí Vyhláška o západopákistánských obchodech a zahrnuje 

organizace, které nejsou udržované za účelem zisku. Všichni zaměstnanci takové firmy musí 

být povinně pojištěni.   

4.16.1 Postup při registraci 

Zaměstnavatel je povinen sdělit během 30 dnů instituci Employees Old-Age Benefits 

Institution (EOBI) jméno a další detaily o hospodářském odvětví či firmě a o každém 

zaměstnanci. EOBI poskytnuté informace zaregistruje a vydá registrační karty dotyčným 

zaměstnancům. Knihy zaměstnavatele musí být dostupné k nahlédnutí jakýmkoliv úředníkem 

instituce EOBI. 

Společnosti podléhají dani od svého vzniku. Odvod týkající se již registrovaného 

zaměstnance, jehož mzda přesahuje 15 000 rupií měsíčně, bude nadále splatný 

zaměstnavatelem ve výši 6 % z pouze 15 000 rupií. 

4.16.2 Osvědčení o registraci daňového plátce (Osvědčení o národním daňovém 

identifikačním čísle) 

Pro získání osvědčení je třeba poskytnout následující: 

• v případě jednotlivce vyplnit formulář žádosti (přihlašovací formulář 

daňového plátce), kopii ověřeného pasu, hlavičku společnosti, poslední účet 

za dodávku elektrické energie, 
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• v případě společnosti Osvědčení o zápisu nebo registraci společnosti 

u SECP (Pákistánská vládní komise pro regulaci prodeje cenných papírů), 

protokol o založení společnosti a stanovy společnosti, poslední zaplacený 

účet za dodávku elektrické energie, prvopis osvědčení o udržování 

bankovních účtů společnosti, hlavičku společnosti. 

K vyplnění žádosti o osvědčení společnosti je třeba minimálně dvou ředitelů. 

4.16.3 Požadavky na registraci u Paňdžábského finančního úřadu 

Pandžábský finanční úřad má na podnikatelské subjekty následující požadavky: 

• každý, kdo poskytuje zdanitelné služby z místa podnikání v Paňdžábu, musí 

být registrovaný, 

• pokud někdo poskytuje jednu nebo více zdanitelných služeb z jedné nebo 

více budov a má centralizovaný fakturační nebo účetní systém v Paňdžábu, 

je oprávněn podat žádost o jednu registraci, 

• pokud někdo poskytuje víc než jednu zdanitelnou službu, může podat jednu 

žádost, ve které uvede všechny své služby, a osvědčení o registraci v tomto 

případě podá detaily o všech zdanitelných službách, které tato osoba 

poskytuje, 

• pokud někdo podniká v poskytování zdanitelných služeb současně ve více 

než jedné provincii včetně Paňdžábu, je povinen zaregistrovat se samostatně 

pro Pandžáb a platit daň příslušným způsobem za služby, které poskytuje 

v Paňdžábu, 

• každá registrovaná osoba vždy viditelně uvede své registrační číslo na 

fakturách, účtech, podkladech pro zúčtování nebo jiných podobných 

dokumentech a ve své korespondenci s finančním úřadem nebo úředníkem 

finančního úřadu. 

Osoba, která podle zákona musí být zaregistrovaná, podá finančnímu úřadu 

elektronicky nebo ručně žádost a ihned dostane prozatímní osvědčení o registraci. 

Finanční úřad si může ověřit správnost informací uvedených v žádosti o registraci a pravost 

přiložených dokumentů, pokud nějaké jsou, a poté může úřad žadatele zaregistrovat a vydat 

osvědčení o registraci. Registrovaná osoba zaplatí částku splatné daně v některé z určených 

poboček Pákistánské národní banky nebo v jiné určené bance předepsaným dokladem o platbě 

nebo přes elektronický platební systém vytvořený za tímto účelem. 
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Pokud v souvislosti s kontraktem vznikne v zahraničí daňová povinnost, půjde to 
k plné tíži OSTRAVA 1 a.s. 

4.17 Vízová povinnost v Pákistánu 

Pro vstup a pobyt na území Pákistánu musí občané ČR splňovat podmínky, které jsou 

stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek pro vstup a pobyt občanů na území 

Pákistánu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili, zda se podmínky pro vstup 

a pobyt nezměnily  

Mezi ČR a Pákistánem platí vízová povinnost pro držitele cestovních pasů 

a návštěvníci s cestovními pasy ČR se musí před odjezdem obrátit na velvyslanectví 

Pákistánské islámské republiky v Praze. Žádosti o vízum jsou zpoplatněny. Turistické vízum 

platí pro celé území Pákistánu, kromě některých pohraničních, vojenských a vysokohorských 

oblastí, pro které je vyžadováno zvláštní povolení. 

Společnost OSTRAVA a.s. zažádala pro své zaměstnance o víza, která jim byla 

přidělena pouze na třicet dní. Společnost proto požádala pákistánské velvyslanectví o výjimku 

pro své zaměstnance, aby dostali vízum na 90 dní. Toto schvaluje vojenský přidělenec 

v Berlíně. Tato víza jim byla schválena, avšak po nějaké době byla opět zrušena a přiznána 

pouze některým zaměstnancům společnosti.  

Aby se společnost OSTRAVA a.s. nemusela přiznat k dani, zvažovala, zda 

v Pákistánu pracovat pod hlavičkou místní společnosti jako fyzické osoby. Další nápad byl 

zřídit jednotlivé oddělení společnosti, avšak byl vznesen dotaz, kdo bude odvádět daň za naše 

subdodavatele, nebo zda se budou muset k dani přihlásit všichni. Mezi ČR a Pákistánem 

neexistuje Dohoda o zamezení dvojího zdanění.   

4.18 Smlouva o skladování a poskytnutí služeb 

PÁKISTÁN Ltd. se zavázal, že bude od OSTRAVA a.s. přebírat a ukládat movité věci 

v jím provozovaném svobodném pásmu a zároveň ji zastupovat v celním a daňovém řízení, 

které souvisí v ukládání movitých věcí ve svobodném pásmu. Dále se zavázal, že movité věci 

vypraví z tohoto pásma dle dispozic společnosti OSTRAVA a.s. a provede veškeré celní 

formality, které souvisí s odbavením s tím, že OSTRAVA a.s. za tyto služby bude platit.  
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4.19 Rozhodnutí o umístění zboží do svobodného pásma 

V březnu 2014 obdržel Celní úřad podání žadatele (PÁKISTÁN Ltd.) o umístění zboží 

do svobodného pásma. Jelikož nebyly shledány důvody pro nepřidělení celně schváleného 

určení, vydal Celní kodex Společenství celně schválené určení – umístění zboží do 

svobodného pásma.  

Dle ustanovení § 33a písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, je daňovým dokladem rozhodnutí celního úřadu o umístění zboží 

do svobodného pásma nebo skladu v tuzemsku. 

Dle ustanovení § 66 odst. 1 zákona o DPH se umístění zboží do svobodného pásma či 

skladu považuje za vývoz zboží. Tímto rozhodnutím se potvrdilo umístění zboží do 

svobodného pásma a zboží je osvobozeno od daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet 

daně. 

Společnost OSTRAVA a.s. pověřila k přímému zastoupení v celním řízení společnost 

JMK s.r.o. JMK s.r.o. se zavázala přebírat od OSTRAVA a.s. movité věci k uložení 

a opatrování ve svobodném pásmu a zastupovat v celním a daňovém řízení, které souvisí 

s umístěním ve svobodném pásmu. Dále se zavázala vypravit movité věci podle dispozic 

OSTRAVA a.s., zajistit veškeré celní formality, související s celním odbavením. OSTRAVA 

a.s. se zavázala platit JMK s.r.o. úplatu za skladné a další související služby. OSTRAVA a.s. 

je povinna při předání zboží předat veškeré doklady, které jsou nutné k přijetí zboží do 

svobodného pásma v souladu se zákonem o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.), Celním kodexem 

Společenství (nařízení rady EHS č. 2913/92) a jeho prováděcím nařízení (nařízení komise 

EHS č. 2454/93). 

OSTRAVA a.s. je povinna, v případě, že se jedná o odeslání zboží se statusem 

společenství do jiného členského státu prokázat, že se jedná o dodání plátcem DPH 

registrovaným v ČR plátci registrovaným v jiném členském státu Společenství. Toto může být 

prokázáno kopiemi prokazujícími registraci k DPH, u příjemce v jiném členském státě 

sdělením DIČ. Dle § 64 Zákona o DPH je OSTRAVA a.s. povinna předložit přepravní nebo 

jiné doklady, které prokazují, že dodání zboží bylo uskutečněno. Dále pak musí předložit 

kopii souhrnného hlášení plátce DPH, zpracovaného dle § 102 Zákona o DPH nejpozději ve 

lhůtě 15 kalendářních dnů od data předložení tohoto hlášení příslušnému finančnímu úřadu.  
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4.20 Vlastnické právo, doprava, pojištění, skladování, přechod rizik 

Přechod vlastnického práva k předmětu plnění hmotných dodávek nastává převzetím 

výrobku od OSTRAVA a.s. ve svobodném pásmu. Přechod rizika ztráty nebo poškození 

materiálních dodávek nastane okamžikem převzetí výrobku od OSTRAVA a.s. 

OSTRAVA 1 a.s. je plně zodpovědná za manipulaci s veškerými hmotnými dodávkami  

v momentě, kdy převezme výrobek od OSTRAVA a.s. 

4.21 Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem 

Česká exportní banka, a.s. a OSTRAVA a.s. uzavřely smlouvu o zřízení zástavního práva 

k nemovitostem na případnou náhradu výdajů, poplatků a ztrát z poskytnutých úvěrových 

obchodů pro společnost OSTRAVA 1 a.s.  

Zástavní právo se zřizuje k zajištění těchto pohledávek banky vůči OSTRAVA 1 a.s.: 

• pohledávky na zaplacení plnění, 

• pohledávky na zaplacení poplatků, 

• pohledávky na zaplacení úplaty, 

• pohledávky na zaplacení úroků z prodlení, 

• pohledávky na zaplacení nákladů banky a případné smluvní pokuty, 

• pohledávky na vydání bezdůvodného obohacení, vyplývajícího z plnění na 

základě neplatné žádosti o čerpání. 

OSTRAVA a.s. jako zástavní dlužník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 

pozemků a staveb, zapsaných v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.  

Prohlašuje, že: 

• má neomezené a výlučné právo se zástavou nakládat, 

• ke dni uzavření smlouvy zástavu na nikoho nepřevedl, 

• k zástavě nemá nikdo právo neslučitelné se zástavním právem, 

• zástavnímu dlužníkovi nehrozí žádná žaloba, řízení před soudem 

insolvenční řízení, zástava není předmětem dražby či výkonu rozhodnutí.  

Zástavní dlužník zřizuje zástavní právo k zástavě ve prospěch banky k zajištění 

zajištěných pohledávek a banka toto zástavní právo od zástavního dlužníka přijímá. Zástavní 
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dlužník je povinen písemně informovat banku o úmyslu i případném následném uzavření 

smlouvy o zřízení předkupního práva, věcného břemene, nájemní smlouvy, atd. Dále je 

povinen informovat banku o uvažovaném převodu, jakož i v případném následném uzavření 

smlouvy o převodu vlastnictví zástavy nebo o jejím vkladu do základního jmění, či jiném 

způsobu vkladu do jakékoliv obchodní společnosti, družstva. 

Zástavní dlužník uzavřel se společností ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. pojistnou 

smlouvu, na základě které je sjednáno pojištění zástavy v rozsahu základního živelného 

pojištění. V případě, že některá ze zajištěných pohledávek nebude včas splněna, má zástavní 

věřitel (ČEB) právo na uspokojení zajištěné pohledávky z výtěžku zpeněžení příslušné 

zástavy formou soudního prodeje nebo ve veřejné dražbě. Právní vztahy z této smlouvy se řídí 

českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. 
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5 Doporučení a návrh opatření pro realizaci budoucích 
projektů 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že podnikatelské aktivity zaměřené na realizaci exportních 

projektů mají svá specifika a jsou vysoce náročné na odbornost personálu. 

Výjimečnost a asymetrie řešení vztahu k zahraničnímu odběrateli je obzvláště 

zvýrazněna v regionech s dominancí odlišného náboženství provázaného do komerčních 

vztahů. Pákistán jistě patří do kategorie zemí obchodně složitých. 

Pro podnikovou praxi navrhuji tyto tři opatření: 

a) Exportní projekty s místem realizace v Pákistánu nebo v obdobném teritoriu 

s diametrálně odlišnou kulturou, náboženstvím, daňovou a státní strukturou vyčlenit 

do samostatného obchodního útvaru, odděleně od obchodních případů s realizací do 

EU, Ameriky, Austrálie a severní Afriky. 

b) Pro náročná a specifická obchodní teritoria doporučuji vytvořit samostatné 

specializované obchodní útvary. 

c)  Průzkum trhu v těchto náročných zemích je nutno v první etapě zaměřit na podrobnou 

analýzu všech oblastí relevantních budoucích obchodních vztahů, zejména je nutno 

analyzovat: 

• varianty a možnosti efektivního využití různého dopravního spojení jak pro 

přepravu velkých a těžkých výrobků, tak i pro zásilky operativně - technické 

dokumentace a rychlý servis náhradních dílů, 

• omezení v přepravě osob, výjimky při povolování vstupu osob do dané 

země, zvací obchodní dopisy a pasová specifika můžou zásadně 

zkomplikovat realizační etapy projektu, v případě, že daná země je pod 

vlivem nahodilých politických otřesů, je projekt v riziku možného přerušení,  

• zvláštní význam má zjištění do jaké míry je zahraniční obchodní partner 

schopen zaručit a zajistit bezpečnost pobytu pracovního týmu v daném 

regionu a jak tuto bezpečnostní službu bude vykonávat, 

• veškerou legislativu, obchodní zvyklosti a tradice, daňový systém včetně 

daňové povinnosti vztahující se k fyzickým osobám, 

• kulturní a náboženské vazby na komerční postupy a na chod a řízení 

místních podniků a místních institucí a státních úřadů. 
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Jistě je možno vyjmenovat mnoho dalších problémových okruhů k řešení, ale 

výše uvedené dopravní vazby a důkladná znalost místního prostředí považuji za 

zásadní při rozhodování o postupu řešení exportu. 

Z výše uvedeného vyvozuji, že v současných podmínkách má podnikatelská 

sféra dostatek informací k omezování rizik u vývozních zakázek. Nepodcenění 

významu řádné analýzy tržního prostředí u vývozce se jistě kladně projeví v jeho 

schopnosti minimalizovat daňovou zátěž exportní zakázky. 

Pro oblast daní doporučuji minimálně tyto dvě opatření: 

a) pro krátkodobé a opakující se exporty do různých teritorií vybudovat odborné 

pracoviště se specialistou na daňovou problematiku v zahraničním obchodě, jehož 

poznatky a doporučení při uzavírání kontraktů mohou výrazně omezit zahraniční 

náklady realizace zakázek, 

b) v případech dlouhodobých a složitých kontraktů doporučuji řádnou daňovou 

a podnikatelskou registraci v místě realizace zakázky (zřízení organizační složky 

nebo provozovny) včetně využití služeb místních daňových poradců a tím řídit 

daňové výdaje v cizině. 
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6 Závěr 

Cílem zpracování diplomové práce bylo nalezení případných daňových úlev 

a zvýhodnění výše uvedeného hlavního dodavatele. Výsledkem analýzy problematiky 

výstavby investičních celků v Pákistánu bylo zjištěno, že pracovníci, kteří pobývají 

v Pákistánu déle než 30 dní, musí mít pracovní povolení, z čehož plyne povinnost platit daně. 

Ekonomickým výpočtem bylo zjištěno, že vycestování pracovníků na jeden den ze země, 

včetně ubytování v Dubaji vyjde levněji, než přiznání k dani. Dalším úsporným opatřením 

bylo zřízení svobodného celního pásma. Důsledkem zřízení je povinná platba free zóny, která 

je ekonomicky o několik řádů nižší, než platba Finančnímu úřadu při odvodu DPH. 

V případě, že by zaměstnanci hlavního dodavatele působili v Pákistánu déle než 90 

dnů, vyplynula by povinnost zřídit stálou provozovnu na místě montáže, k čemuž je zapotřebí 

schválení a registrace, jejíž zřízení by zatížilo společnost o další náklady. V případě zřízení 

provozovny je nutno platit za nájem, účetnictví, energie, překladatelské služby a další 

poradenství náklady spojené se zřízením pobočky, včetně placení sociálního pojištění. Všem 

těmto nákladům se vyhneme pouze tehdy, jestliže se pobočka nezřídí. V tomto případě se 

zažádá jen o obchodní vízum. Závěrem práce je tedy doporučení, že hlavní dodavatel by měl 

před podpisem smlouvy vždy prostudovat daňovou legislativu cílové země a z ní plynoucí 

možnosti při hledání daňových úlev a zvýhodnění 

Již při vstupu na pákistánské území by se hlavní dodavatel měl přiznat k daním, což 

neučinil. Z toho důvodu musejí zaměstnanci hlavního dodavatele po třiceti dnech na jeden 

den vycestovat za hranice. V případě nedodržení propadne vízum, přičemž reálně hrozí 

i doměření veškeré daně, z toho plynoucích penále, včetně případného vězeňského postihu.  
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