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1. Úvod 

Téma daňových režimů a jejich využití v této bakalářskou práci bylo zvoleno 

především proto, že je tato problematika sama o sobě velmi zajímavá. 

„Daňové ráje“, jak se dnes nazývají "offshore finanční centra a onshore finanční 

centra", země uplatňující speciální daňový režim umožňujícím některým subjektům snížit 

jejich celkovou daňovou zátěž a které současně disponují dobrými podmínkami pro rozvoj 

podnikání na svém území, nabízející řadu výhod pro podnikatele, jako jsou daňové úlevy, 

vyspělá infrastruktura, rozvinutý bankovní systém a další. Daňové ráje jsou využívány 

renomovanými společnostmi, bankami i peněžními ústavy. Rozdělují se na onshore a offshore 

společnosti.  Offshore společností se ročně zakládá na několik desítek tisíc. Co se týče 

onshore, tyto nejsou na rozdíl od offshore umísťovány v daňových rájích, ale v domácích 

ekonomikách.  

Když vezmeme v úvahu Českou republiku, zájem o daňové ráje neustále roste. Oproti 

roku 2010 byl jejich počet nejen v roce 2011, ale i letos výrazně vyšší. Do daňového ráje 

přešlo v minulém roce 328 tuzemských společností. České subjekty upřednostňují evropské 

daňové ráje. Mezi nejvýznamnější patřilo Nizozemsko, Kypr a Lucembursko. Když provedu 

srovnání s našimi sousedy na Slovensku, je relativní počet firem, jež jsou kontrolovány 

z daňového ráje o 108 % větší než právě na Slovenku. Za posledních šest let, kdy je tato 

problematika sledována Českou kapitálovou informační agenturou (ČEKIA) se počet zvýšil 

ze 7 334 firem v roce 2006 na 11 750 na konci roku 2011.  

Tato práce obsahuje celkem tři kapitoly. V první z nich bude popsána charakteristika 

daňových systémů, budou vymezeny pojmy jako daň, daňový systém a typy jednotlivých 

daní, daňový únik, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, vznik daňové právního vztahu. Ve 

druhé kapitole bude popsán způsob podnikání v daňových rájích, daňové plánování a typy 

subjektů daňového plánování.  Ve třetí kapitole se budu zabývat analýzou a vyhodnocením 

vybraných režimů. 

 

. 
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2. Charakteristika daňových systémů 

Právem každého státu je ukládat na svém teritoriu daňové povinnosti daňovým 

subjektům, tedy fyzickým a právnickým osobám, bez jakéhokoliv omezení a ohledu na to, 

jaké jsou daňové systémy jiných států. [12] 

2.1. Poplatník a plátce 

Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá 

dani. Plátce je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě 

odnést správci daně. 

2.2. Daň 

Může nabývat různorodých forem. Lze ji definovat podle vlastností, které musí mít. 

Daň je povinná, zákonem uložená nenávratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová 

platba plynoucí do veřejného rozpočtu. Primární funkcí daně je funkce fiskální, tj. 

schopnost naplnit veřejný rozpočet. Dále pak alokační, redistribuční, stimulační a stabilizační. 

Daně jsou placeny prakticky v kterémkoliv okamžiku. Jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů 

financování veřejného sektoru. 

Stát stanoví daňové povinnosti svým poplatníkům s ohledem na záměry a cíle své 

hospodářské politiky a v souladu s potřebami a nároky na státní rozpočet. Daňové systémy 

jednotlivých států jsou proto výsledkem dlouholetého historického vývoje ovlivněným 

společenským a právním řádem každého státu, jeho hospodářským rozvojem a tradicí. 

Základním principem daňového systému je zásada spravedlnosti, tzn,. že daň postihuje 

všechny poplatníky, na které se vztahuje a kteří vykazují shodné skutečnosti rozhodné pro 

vyměření daně. [12] 

2.3. Daňový systém České republiky 

Je ve svých hlavních znacích podobný systémům vyspělých evropských zemí. 

Zahrnuje dva základní typy daní. 
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2.3.1. Přímé daně 

2.3.1.1. Daň z příjmu fyzických osob 

Od zdaňovacího období 2008 byla zavedena jednotná sazba pro daně z příjmů 

fyzických osob ve výši 15 %. Současně došlo ke sjednocení sazeb pro daň vybíranou srážkou 

podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob plynoucích ze zdrojů na území České 

republiky a stanovení horní (nejvyšší) sazby u této daně ve výši 15 %. 

2.3.1.2. Daň z příjmu právnických osob 

Od roku 2009 byla stanovena daňová sazba ve výši 20 %, od roku 2010 pak sazba 

19 %. 

2.3.1.3. Dan z nemovitosti 

 Zatěžuje pozemky, u kterých je základem daně výměra nebo cena pozemku. Sazba 

daně závisí na kvalitě pozemku, jeho umístění a na způsobu jeho využití. V případě staveb je 

základem daně jejich zastavěná plocha, sazba daně závisí taktéž na druhu a způsobu využití 

stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. 

2.3.1.4. Silniční daň 

Odvádí se pouze za vozidla používaná nebo určená k podnikání. Vozidla používaná 

výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozeny. Sazby daně jsou stanoveny jako pevně 

dané roční částky. V případě osobních vozidel závisí výše daně na zdvihovém objemu motoru 

vozidla, zatímco v případě nákladních vozidel na počtu náprav a celkové hmotnosti. Zákon 

stanoví také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinni platit vlastníci všech 

vozidel užívajících dálnice bez ohledu na jejich účel (tj. jak vozidla užívaná pro účely 

podnikání, tak i vozidla užívaná pro osobní potřeby). 

2.3.1.5. Daň dědická a darovací 

V závislosti na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (dědicem nebo 

obdarovaným), přičemž dědictví mezi dětmi a rodiči dani nepodléhají, se výše sazby 

pohybuje v rozmezí od 0,5 do 40 %. 

Zákony stanoví také řadu správních a místních poplatků. 
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2.3.2. Nepřímé daně 

Vliv harmonizace daní v EU se projevuje zejména v oblasti nepřímých daní. Členské 

státy musí začleňovat komunitární právo do své národní legislativy. Od 1. ledna 2008 byly 

v důsledku toho zavedeny tzv. ekologické (energetických) daně. V daňových otázkách je 

potřeba jednomyslného souhlasu všech členských zemí, jehož dosažení při 27 názorech, 

návrzích, specifikách národních politik a zájmů je značně obtížné. [14] 

Ředitel Generálního finančního ředitelství Jan Knížek tvrdí, že daň z přidané hodnoty 

je daň jednoduchá na správu i výběr. Platí to ovšem pouze za předpokladu, že jsou všichni 

poctiví. Jak se stát snaží zabránit podvodům, systém daně se stále více komplikuje a je pro 

plátce administrativně náročný. Paradoxně se tak systém výběru DPH stává složitějším než 

výběr daní přímých. (Knížek 2012) 

2.3.2.1. Daň z přidané hodnoty 

Je harmonizována s příslušnými předpisy Evropské unie. Podléhá jí naprostá většina 

zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu. Základní sazba daně je stanovena ve 

výši 20 % a snížená sazba je stanovena ve výši 14 %. Zvýšení sazeb je diktováno fiskálními 

zájmy České republiky. [14] Většina zboží a služeb podléhá základní sazbě daně. Do snížené 

sazby jsou zařazeny např. potraviny, léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, 

pohřební služby, vodné a stočné, kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely 

bydlení a pro sociální výstavbu a dodávky tepla. U osob, jejich roční obrat přesáhl 1 milion 

Kč, je stanovena povinnost se registrovat jako plátce daně. 

2.3.2.2. Spotřební daně 

Vedle DPH jsou harmonizovány s příslušnými směrnicemi i spotřební daně. Daně jsou 

stanoveny pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby 

a procentuální částky z konečné maloobchodní ceny). Spotřebním daním podléhají minerální 

oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. 

2.3.2.3. Cla 

Jsou regulována celním kodexem EU, sazby jsou stanoveny společným celním 

sazebníkem. 
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2.3.2.4. Daň z převodu nemovitostí 

Pro rok 2012 je stanovena sazba ve výši 3 %. Daňovým základem je cena nemovitosti 

zjištěná na základě posudku nebo skutečná prodejní cena. Daň platí převodce (prodávající) 

z vyšší z těchto dvou cen. 

Ostatní nepřímé daně zahrnují například poplatky za znečištění vzduchu či vody 

a poplatky za odpad. [18] 

Daňové systémy jednotlivých států se liší ve struktuře daní, způsobu výběru 

a spravování daní, ve velikosti daňového zatížení, v sankcích za nesplnění daňových 

povinností a dalších. [12]  

2.3.2.5. Podvody u nepřímých daní 

V období 2009 - 2012 daňová správa doměřila na daních především při obchodování s 

pohonnými hmotami více než 14,5 miliardy korun. Pohonné hmoty se na doměřených daních 

podílejí 50 – 60 %, uvedl Knížek. [22] 

2.4. Vztah účetní a daňové soustavy 

Hlavním cílem účetnictví je, aby poskytovalo věrný a poctivý obraz účetnictví, aby co 

nejvěrněji odráželo realitu. S požadavkem věrného obrazu účetnictví úzce souvisí požadavek 

zákona o účetnictví, aby účetnictví účetní jednotky bylo: 

• Úplné 

• Průkazné 

• Správné 

Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka s přihlédnutím ke všem 

okolnostem účetního případu neporušila povinnosti uložené jí zákonem o účetnictví. 

Svoji úlohu základního ekonomického informačního systému neplní účetnictví nikdy 

izolovaně, ale je vždy navázáno na stávající legislativní a ekonomické podmínky podnikové 

ekonomiky. Míra provázanosti podnikového účetnictví a daňové soustavy a její vývoj má 

svoje historické, ekonomické, geografické a politické kořeny. 

Obecně lze rozlišit dva základní způsoby řešení tohoto vztahu, kdy lze hovořit o: 
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• Tzv. daňovém účetnictví, tj. v případě, že prvotní úloha účetnictví je 

podřízena potřebě zjištění základu daňové povinnosti, to znamená, že zásady oceňování 

majetku a závazků, charakteristiky nákladů, výnosů a výsledku hospodaření plně respektují 

požadavky daňové soustavy, 

• Účetnictví, jehož primárním záměrem je věrné a poctivé zobrazení 

ekonomické reality konkrétní účetní jednotky při respektování potřeb jejího efektivního 

finančního řízení a základ daňové povinnosti se v zásadě zjišťuje, byť z účetních záznamů, 

mimo účetní systém. 

Touto druhou cestu, která je víceméně určující v naprosté většině evropských zemí, se 

snaží jít od počátku devadesátých let dvacátého století i český účetní systém. Česká účetní 

legislativa tedy klade na první místo požadavek, aby účetní závěrka sestavená na základě 

účetnictví podávala věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech 

a výnosech a o výsledku hospodaření, jakož i o finanční situaci účetní jednotky. 

Protože však daně a ostatní vztahy fiskální povahy jsou nepochybně nedílnou součástí 

ekonomické reality a předmětu podnikového účetnictví, nemohou být vztahy mezi účetní 

a daňovou soustavou nikdy plně nezávislé a požadavky daňových předpisů budou ovlivňovat 

obsah řady účtů. [10] 

2.4.1. Legislativa účetnictví v ČR 

Účetnictví není libovolným zachycováním účetních operací, ale je legislativně 

vymezeno formou zákonů a zákonných opatření příslušných orgánů. Kromě zákonů upravují 

účetnictví účetní jednotky i předpisy nižší právní síly. 

2.5. Daňové závazky 

Účetní jednotce vyplývají závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu z titulu daňových 

povinností. Účetní jednotka může být plátcem některých z uvedených daní: 

Daň z příjmu je povinna vypočítat a odvádět každá účetní jednotka, která v běžném 

účetním období (zpravidla kalendářní rok) dosáhla kladného daňového základu. [1] 
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2.5.1. Investice FO do cenných papírů   

Daně hrají důležitou roli i ve výnosech z investic. Český daňový systém je výhodný 

pro investice fyzických osob do cenných papírů. Vždy je potřeba zvážit prodej z cenových 

pohnutek, aby se prodej nezařadil do oblasti krátkodobých transakcí. 

V § 4 zákona o dani z příjmu (č. 586/1992 Sb.) [17] jsou uvedeny příjmy od daně 

osvobozené. Některé příjmy jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny vždy, jiné 

pouze při splnění zákonných podmínek. Prodej cenných papírů patří do druhé skupiny, stejně 

jako např. příjem z prodeje nemovitosti, movitého majetku a dalších. 

Pro každého investora je rozhodující čistý výnos, vztahuje se na množství peněz z 

prodeje po odečtení všechny transakčních nákladů (poplatky za obchody, za custody služby, 

poplatky správci aktiv aj.). To je důležité pro výpočet čistého výnosu a k určení skutečné míry 

výnosnosti a zisku z dané akce. [2] 

Na fyzické osoby se při investování do akcií vztahují dvě základní daně: 

 daň z dividend podléhá 15 % srážkové dani 

 daň z kapitálového výnosu 

2.5.1.1. Kapitálový výnos 

Je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou cenného papíru. Fyzická osoba je osvobozena 

od daně, pokud drží cenný papír alespoň 6 měsíců. Cílem tohoto pravidla je motivovat 

k dlouhodobým investicím, je proto možné dosahovat dlouhodobě kapitálových výnosů, 

z nichž se neplatí žádné daně. [2] 

Osvobození se vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním 

kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před 

prodejem cenných papírů 5 %. 

Daňová reforma od roku 2013 však mimo jiné počítá i s prodloužením lhůty z 6 

měsíců na 5 let. V případě prosazení změny podstatně více občanů bude nuceno podávat 

daňové přiznání, kde by byly příjmy z prodeje cenných papírů příjmem dle § 10 zákona o dani 

z příjmu fyzických osob. 
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2.5.2. Cenné papíry ze zahraničí 

Výše uvedená osvobození se nevztahují na příjmy plynoucí z držení cenných papírů 

v zahraničí. Každý občan žijící trvale v České republice má povinnost v tuzemsku přiznat 

všechny svoje celosvětové příjmy. Příjmy ze zahraničních dividend musí uvést do českého 

daňového přiznání a náležitě je zdanit. Dividendy jsou ale už sníženy zahraniční srážkovou 

daní. K zamezení dvojího zdanění jednoho příjmu, pokaždé v jiné zemi, slouží mezinárodní 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

Existuje-li se zemí emitenta cenného papíru dohoda o zamezení dvojího zdanění, může 

si poplatník daň sraženou v zahraničí započítat proti své daňové povinnosti v ČR.[17] 

Příjem ze země mimo tento seznam je nutné zdanit dvakrát. Jednou v zemi původu 

a podruhé doma. V praxi je tedy nutné každý obchodní případ ze zahraničí zkoumat 

individuálně. 

2.6. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Mezinárodní dvojí případně vícenásobné zdanění příjmů a majetku vzniká v důsledku 

kolize dvou nebo více daňově-právních systémů různých států (státu zdroje a státu, v němž je 

příjemce daňovým rezidentem), a je nežádoucí, neboť snižuje zisk a nemotivuje ekonomické 

subjekty k aktivitám na území jiných států.  

2.6.1. Historie 

Po zpracování různých doporučení a námětů došlo v roce 1963 na půdě OECD
1
 k 

přijetí rozsáhlé vzorové dohody o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku („OECD 

Model Tax Convention). Tato vzorová dohoda posloužila také jako základ pro dohody o 

zamezení dvojího zdanění mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. [14] 

2.6.2. Současnost 

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení 

dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána v Praze 

dne 24. května 2011. V platnost vstoupily také dvě smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

Jedná se o smlouvy s Hongkongem a Bahrajnem. Obě se začnou na české straně uplatňovat 

                                                           
1
 Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
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1. ledna 2013. Na straně Bahrajnu se smlouva začne uplatňovat k témuž datu, zatímco v 

Hongkongu až k 1. dubnu 2013. 

Česká daňová správa na svých webových stránkách rovněž informovala, že byla v 

Bogotě podepsána daňová smlouva s Kolumbií. V obou státech budou nyní následovat 

nezbytné legislativní postupy vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost. 

Seznam zemí, se kterými má Česká republika dohodu uzavřenou, je k dispozici na 

stránkách České daňové správy, http://cds.mfcr.cz. 

2.6.3. Vznik daňově právního vztahu 

Je založen tím, že se na území tohoto státu daňový subjekt s určitou specifikovanou 

dobu zdržuje, nebo že zde dosahuje příjmů, či zde má umístěn majetek.  

2.7. Daňový rezident a nerezident 

Je poplatník s neomezenou celosvětovou daňovou povinností, jehož daňová povinnost 

se vztahuje na veškeré příjmy. Daňový nerezident je poplatník s omezenou daňovou 

povinností vůči státu. Povinnost je zde omezena výhradně na příjmy ze zdrojů na území 

tohoto státu nikoliv na majetek nacházející se na území tohoto státu.  

Jeden poplatník může být daňovým rezidentem jednoho státu a osobou s omezenou 

daňovou povinností v mnoha dalších státech. [13] 

2.8. Daňová koordinace, harmonizace a konkurence 

Koordinace daní je chápána jako předstupeň daňové harmonizace, probíhá vedle EU 

a dalších světových zón volného obchodu a společného trhu také na bázi mezinárodních 

organizací (OECD, MMF
2
). 

Daňová harmonizace znamená přibližování a přizpůsobení národních daňových 

systémů a jednotlivých daní s důrazem dodržování společných pravidel zúčastněných zemí.  

Daňová konkurence 

Dochází ke globalizaci společenských ekonomických a jiných jevů a procesů. To 

umožňuje daňovým subjektům transferovat daňové základy do zemí s nižším zdaněním 

                                                           
2
 Mezinárodní měnový fond 

http://cds.mfcr.cz/
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a snižovat tak daňovou povinnost. Správci státních financí a podnikatelé mají rozdílné názory 

na užitečnost či škodlivost daňové konkurence. [5] 

2.9. Nadměrné břemeno daně 

Zavedení nové daně způsobuje změny v relativných cenách, relativních výnosech 

a užitcích. Daň spotřební zvyšuje cenu zdaněného zboží → snižuje výnos z jeho výroby → 

daň z mezd zvyšuje cenu práce a snižuje čistou mzdu → daň ze zisku snižuje čistý výnos z 

podnikání.  

Každá změna v daních má vliv na chování lidí. Jednotlivci se snaží docílit co 

nejvyššího užitku a co nejnižšího daňového zatížení, snaží se daním vyhnout umístěním 

výrobních fondů do zahraničí. 

2.10. Mezinárodní daňová optimalizace a její důvody 

Z hlediska podnikání jsou daně jen jedním z nákladů a snaha o jejich snížení je tedy 

přirozením projevem základního cíle podnikání (na světě není zákon, který určuje platit co 

možná nejvyšší daň). K tomu jsou obecně využívány tyto postupy: 

 primitivní fakturační podvody 

 snižování zdanění dividend prostřednictvím praní kuponů nebo sofistikované 

využití derivátů 

 účelově založené zahraniční finanční instituce, pojišťovny a poskytovatelé 

nejrůznějších licencí 

Postup zakládání zcela reálných subjektů s fyzicky přítomnými řídícími pracovníky ve 

státech s výhodným daňovým režimem je vyhrazen mimořádně ekonomicky silným 

subjektům. 

Daňové výhody nejsou prvoplánovým cílem využití států s výhodným daňovým 

režimem a anonymními obchodními rejstříky. Může jít o potřebu zcela legálního zachování 

anonymity investora jakou součást obchodního tajemství. [13] 

Každý daňový subjekt má plné právo vyhýbat se daňové povinnosti tím, že sníží 

daňovou povinnost na minimum, aniž by přitom porušil zákon. V legislativě zemí, jako je 
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Nizozemsko nebo Německo, je porušením zákona každý čin, který jde proti záměru zákona. 

[12] 

2.10.1. Současný stav 

Daňovým únikům napomáhá samotné „daňové právo“ České republiky. Právo existuje 

proto, aby poskytovalo jistotu. Proto musí být stálé, určité a srozumitelné. Současné daňové 

právo České republiky je však nestálé, složité a neurčité. České daňové zákony se mění příliš 

rychle na to, aby nevyvolávaly dojem improvizace a nedostatku koordinace. Jejich nestálost 

se tak stává hlavní příčinou jejich složitosti. Vysoký počet právních výkladů ze strany 

Ministerstva financí vytváří přibližně tolik obtíží, kolik jich řeší. Ze sdělení a pokynů 

Ministerstva financí daňový subjekt jen těžko pozná, na co má právo a jaké jsou jeho 

povinnosti. [12] 

Ministerstvo financí ČR připravilo další návrh daňových opatření, která by měla vést 

ke zvýšení příjmů státního rozpočtu. Ta se vesměs projeví zvýšením přímého i nepřímého 

zdanění podnikatelské i nepodnikatelské sféry. Novelizace daňových a pojistných zákonů 

souvisí se snižováním schodků veřejných financí. 

2.10.2. Budoucnost 

V návaznosti na dohodu vládní koalice z 11. dubna 2012 připravilo ministerstvo 

financí novelu zákonů, jejímž cílem jsou opatření na straně příjmů, která mají vést ke 

snižování schodků veřejných rozpočtů. Ministerstvo financí připravuje dvě skupiny opatření. 

První z nich se týká opatření, jež mají nabýt účinnosti již v příštím roce. Některá z nich ovšem 

budou dočasná, a to pouze na léta 2013 až 2015. Druhá skupina má pak nabýt účinnosti v roce 

2014. U daně z přidané hodnoty roku 2013 by podle již platné novely měla platit jednotná 

sazba 17,5 %. Pokud budou schválena připravovaná opatření, zůstanou pro roky 2013 až 

2015 dvě sazby, a to 21 % a 15 %. Daň z převodu nemovitostí se ze současné tříprocentní 

zvýší na 4 %. [19] 

Za daňovou reformu může být v určitém smyslu považována jakákoliv změna ve 

struktuře daní, ať již ve formě změny sazeb, daňových základů nebo speciálních úprav. 

Daňová reforma má formulovány cíle, od jejichž uskutečnění se očekává pozitivní dopad na 

ekonomiku země, spravedlivější přerozdělení daňového břemene nebo snížení státního dluhu. 

[6, s. 13] 
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Řada daňových poplatníků ani nepociťuje povinnost podobné zákony dodržovat. 

K řadě daňových úniků jsou využívány tzv. daňové oázy, pro které je charakteristické: 

 nízké, případně nulové daňové zatížení, 

 snadná dopravní dostupnost 

 dobré bankovní a právní služby zajišťující založení v daňové oáze 

 ochrana bankovního tajemství 

 politická stabilita 

 záruky proti vyvlastnění nebo znárodnění (jsou zaručeny zákony daného státu) 

2.11. Vyhýbání se daňové povinnosti a daňový únik 

Daňový únik (tax evasion) je chápán jako porušení zákona. Vyhýbání se daňové 

povinnosti (tax avoidance) je definováno jako šikovné využití možností, jež zákon nabízí. 

Zcela běžně je používán výraz „legální daňový únik“. Termínem „nezákonný daňový únik“ 

je označováno přímé a otevřené porušování daňových zákonů. [12, s. 14] 

2.12. Zamezení zneužití 

OECD se snaží zamezit nekalé konkurenci mezi daňovými systémy pořádáním 

Světového fóra o transparentnosti a výměně informací, na základě něhož vznikly 

Standardy o transparentnosti a výměně dat, dále zabudování Článku 26 (výměna 

informací) do vzoru Smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění a také vypracování vzoru 

Smlouvy o výměně informací ohledně daní, tzv. TIEA (Tax Information Exchange 

Agreement). 

2.12.1. Cíl  OECD 

 OECD si klade za cíl odstranit překážky pro mezinárodní výměnu informací 

potřebných pro správné určení daní, to znamená, že OECD nenamítá nic proti daňové 

konkurenci, ale chce, aby bylo možné daně správně a účinně vybírat. 

OECD uveřejnila v roce 2000 seznam 35 finančních center, které považuje za daňové 

ráje umožňující nelegální daňové praktiky. Jedná se o následující státy (území): Americké 

Panenské ostrovy, Andorra, Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Bahamy, Bahrajn, 
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Barbados, Belize, Britské Panenské ostrovy, Cookovy ostrovy, Dominikánská republika, 

Gibraltar, Grenada, Guernsey, Jersey, Libérie, Lichtenštejnsko, Maledivy, Man, Marshallovy 

ostrovy, Mauritius, Monako, Montserrat, Nauru, Nizozemské Antily, Niue, Panama, Samoa, 

Seychely, Sv. Lucie, Sv. Kryštof a Nevis, Sv. Vincent a Grenadiny, Tonga, Turks a Caicos, 

Vanuatu. 

Těmto zemím OECD dala roční lhůtu k nápravě s tím, že pokud své zákonodárství 

neupraví, uplatní vůči nim další možná omezení. Po roce 2002 na seznamu států, které 

odmítají spolupráci s OECD, zůstalo již pouze 7 států: Andorra, Libérie, Lichtenštejnsko, 

Marshallovy ostrovy, Monako, Nauru a Vanuatu, ostatní přislíbily spolupráci s OECD při 

zprůhledňování jejich daňové politiky, stejně jako další země rovněž známé jako daňové ráje 

(např. Kajmanské ostrovy, Bermudy, Kypr, Malta, San Marino, americký stát Delaware 

a další). [23] 

Organizace rozlišuje tři skupiny zemí podle míry spolupráce při výměně daňových 

informací: 

Země, které aplikovaly pravidla OECD a plně spolupracují, dodržují standardy OECD 

ohledně transparentnosti a výměny informací v daňových záležitostech – bílá 

listina. 

Země, které přislíbily aplikovat pravidla, ale neučinily tak plně (spolupracující země) – 

šedá listina. Pro přeřazení země z šedé listiny na bílou, musí mít uzavřeno 12 

dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Četné daňové ráje proto 

začaly takového dohody uzavírat. 

Země, které ještě nepřislíbily aplikaci pravidel (nespolupracující země) – černá listina. 

2.12.2. Země, které aplikovaly pravidla OECD 

Americké Panenské ostrovy, Argentina, Austrálie, Barbados, Česká republika, Čína, 

Dánsko, Finsko, Francie, Guernsey, Irsko, Island, Japonsko, Jersey, Jižní Afrika, Itálie, 

Kanada, Korea, Kypr, Maďarsko, Malta, Mauritius, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, 

Nový Zéland, ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rusko, Řecko, Seychely, Slovensko, Spojené 

arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Turecko, USA. 

Země, které přislíbily aplikovat pravidla, ale neučinily tak plně (spolupracující země) 
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Andora, Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Bahamy, Bahrain, Belgie, Belize, 

Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Brunei, Cookovy ostrovy, Dominika, Filipíny, Gibraltar, 

Grenada, Guatemala, Chile, Kajmanské ostrovy, Kostarika, Libérie, Lichtenštejnsko, 

Lucembursko, Malajsie, Marshallovy ostrovy, Monako, Montserrat, Nauru, Niue, 

Nizozemské Antily, Panama, Rakousko, Samoa, San Marino, Singapur, Svatý Kryštof 

a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincent a Grenadiny, Švýcarsko, Turks a Caicos, Uruguay, 

Vanuatu. 

Země, které ještě nepřislíbily aplikaci pravidel (nespolupracující země) 

Takové od 7. dubna 2009 neexistují. 

2.12.3. Černé listiny 

Mnoho zemí a organizací vytváří své vlastní, mnohdy unikátní, černé listiny 

„daňových rájů“. Mnohdy jde spíše o politický počin než o racionální důvody. Panama 

neumožňuje využívat Panamský průplav lodím ze zemí, na jejichž „černé listině“ je sama 

uvedena. - (silný argument pro vyřazení ze seznamu).
3
 

2.13. Daňové ráje 

Dnes se s oblibou nazývají "offshore finanční centra". Tento termín označuje zemi, 

která kromě daňových úlev nabízí i další výhodné podmínky pro podnikatele. Patří k nim 

vyspělá infrastruktura, legislativa, vymahatelnost práva, rozvinutý bankovní systém atd.  

2.13.1. Historický vývoj 

Po druhé světové válce se v evropských zemích začal prosazovat model sociálně 

solidárního státu se stále progresivnějším zdaněním. Ekonomika nabírala dech, tisíce firem i 

podnikatelů zvyšovalo obrat i hrubé zisky, o které je však stát připravoval ve stále větší míře. 

Některé země proto využily poptávky firem po liberálnějším prostředí a vsadily na 

zákonodárství vstřícné zahraničním společnostem. Legislativa tu přitom klade důraz na: 

• ochranu aktiv společnosti a jednotlivce 

• maximální diskrétnost a anonymitu 

• minimální zásahy ze strany úřadů  

                                                           
3
 z časopisu Offshore Investment, Issue 186 – May 2008, str. 9-10, Marshall J. Langer: Blacklisting Tax Havens 
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Sázka na nízké daně se daňovým rájům vyplatila. Přestože jde většinou o země se 

zanedbatelnou rozlohou a nízkým počtem obyvatel (např. Bermudy, Bahamy, Kypr, Britské 

Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy), podávají vysoké ekonomické výkony a počet 

založených společností v některých dokonce převyšuje počet místních obyvatel. 

2.13.2. Definice 

Vyžívání služeb daňových rájů má hospodářský dopad nejen na uživatele – daňového 

poplatníka, ale i na zemi, z níž pocházejí kapitály. [7] Definice daňového ráje závisí na 

použitých kritériích, která podle jednotlivých případů uživatele zvýhodní nebo znevýhodní. 

Laurent Leservoisier říká: „Daňových rájů je tolik, kolik takových rájů existuje“. 

Nejvýznamnějšími uživateli daňových rájů jsou Američané a Angličané, kteří stáli při zrodu 

jejich největší části.  

= první zpráva o daňových rájích, která pochází z roku 1966 = 

crime and secrecy: the use of offshore banks and companies 

report made by parmanent subcommittee on investigations of the committee 

governmental affairs united states senate 

Status daňového ráje se mění podle politických událostí úprav zákonů a platných 

smluv. Pro posouzení toho, zda je oblast daňovým rájem, je rozhodující vztah subjektu k zemi 

a druh ekonomické aktivity. 

2.13.3. Principy 

Skutečných daňových rájů, to je zemí, ve kterých se neplatí žádné nebo jen nominální 

daně, je velice málo. Většinou i státy či oblasti zdaňují své vlastní občany a domácí firmy. 

Daňové zvýhodnění se tak v převážně většině týká cizinců a je součástí mezinárodního 

konkurenčního boje v oblasti daní. 

Důvody využívání: 

• bez daňové motivace 

• s daňovým účinkem 
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• tax planning (spočívá ve vyhledávání nejméně nákladné daňové cesty pro 

jednotlivce, společnosti nebo skupinu zainteresovaných společností), daňový podvod. [7] 

Daňové ráje můžeme rozdělit do dvou skupin: 

2.13.4. Onshore 

Jedná se o "země daňových pobídek“, pro které je typická nižší zátěž nebo příznivější 

zákony. Onshore společnosti působí podle firmy Akont Trust Company obecně méně 

podezřele. Jde o velké státy s vysokým zdaněním, které vyčlení určité oblasti, nebo druhy 

ekonomické aktivity v zájmu jejich rozvoje.  

• daňové úlevy 

• daňové prázdniny 

• daňové výjimky 

2.13.5. Offshore 

Malé státy nebo závislá území, ostrovní nebo v blízkosti bohatých států, nezdaňují 

příjmy či majetek svých občanů a prostředky pro chod administrativy získávají většinou z 

turistiky a registračních poplatků. [3] Odvody se tu blíží nule, často se platí formou ročního 

registračního poplatku, požadavky na zápis do obchodního rejstříku jsou minimální. Čeští 

daňoví poplatníci tyto společnosti zakládají, pokud chtějí skrýt identitu vlastníka. 

Počet založených společností v některých daňových rájích (Britské panenské ostrovy, 

Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko), dokonce převyšují počet místních obyvatel. 

2.13.6. Možnosti využití 

 Dlouhodobé investice – cílem je zachovat hodnotu vkladu a získat výnos z 

dlouhodobého růstu hodnoty vkladu. 

 Spekulativní investice – poplatníka zajímá krátkodobý zisk z nákupu a prodeje 

majetku. 

2.13.7. Některé typické způsoby využití daňových rájů 

 Transferová cena 

 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 



22 
 

 Vlastnictví nemovitostí 

 Sebefinancování  a zpětné půjčky 

 Daňová emigrace 

 Mezinárodní zasílatelství a registrace lodí 

 Know-how, licence, franchízy, autorská práva 

 Svobodná povolání 

 Faktoring 

 Leasing 

 Treaty shopping 

 Holdingové společnosti 

 Utajení vlastníků 

 Černé fondy 

 Obcházení devizových omezení 

 Investiční společnosti 

 Banky a pojišťovny 

 

Novým významným trendem je tzv. midshorové finanční centrum, které spojuje 

prvky onshoru a offshoru. Typickými příklady jsou Hongkong a Singapur. Obě místa 

vykazují rysy offshoru (nízké daně, diskrétnost), mohou se však také opřít o silný právní 

systém a řadu smluv o zamezení dvojího zdanění. Tyto skutečnosti pomohly zejména 

Singapuru získat klienty, kteří odešli z Normandských ostrovů a dalších evropských 

jurisdikcí. 
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3. Podnikání v daňových rájích 

3.1. Daňově zvýhodněné subjekty 

3.1.1. Offshore společnosti 

Jsou běžné společnosti zakládané na základě zvláštních speciálních zákonů, nebo 

všeobecného zákona o společnostech. Určující je legislativa dané jurisdikce. Jejich obliba 

spočívá především v krátkém procesu založení, nízkých nákladech a univerzálním použití. 

Všechny typy níže uvedených offshore společností mají ve většině jurisdikcí výhody: 

 osvobození od daně z příjmů právnických osob 

 osvobození od daně z kapitálových zisků, 

 osvobození od daně z dividend, 

 osvobození od placení kolkovného, 

 osvobození od DPH, 

 investiční pobídky, 

 zrychlené odpisování, 

 široká škála daňově uznatelných nákladů, 

 absence devizové kontroly, 

 daňové prázdniny, 

 minimální kontrola ze strany úřadů a vlády, 

 žádné nebo minimální požadavky na předkládání účetních výkazů nebo 

povinný audit, 

 liberální požadavky na výši akciového kapitálu, druh a počet emitovaných 

akcií, 

 neomezenost předmětů činnosti podnikatelských subjektů, 
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 možnost využívání smluv o zamezení dvojího zdanění, 

 existence bezcelních zón, 

 snadná registrace lodí a jachet ve vlastnictví společnosti, 

 dočasná garance daňových či jiných výhod v případě změny legislativy, 

 anonymita vlastníků a statutárních jednatelů. 

Namísto daně z příjmů se platí paušální roční poplatek, jeho výše se pohybuje od 

100 USD do 500 USD. V některých jurisdikcích se platí tzv. filing fee, - nízké částky placené 

za dokumenty předkládané rejstříkovému správci.  

3.1.2. Společnosti založené podle speciálních zákonů 

V offshore jurisdikci platí nejméně dva zákony týkající se obchodních společností. 

Jeden upravuje domácí společnosti, druhý pak vznik, fungování a zánik offshore společností. 

Mohou existovat dva různé typy offshore společností: 

 Mezinárodní společnosti (international companies) 

 Mezinárodní obchodní společnosti (international business companies, IBC). 

3.1.3. Nerezidentní společnosti 

Nepodnikají a nemají ani žádné příjmy v zemi založení, na základě toho jsou 

osvobozeny od zdanění.  Podle jednotlivých zemí mohou být příjmy ze zahraničí zdaňovány 

paušální poplatkem, ale i sazbou. 

Existují i výjimky, kdy společnost může podnikat a vytvářet příjmy v zemi založení, 

ale z těchto příjmů odvádí daň stejně, jako kdyby byla domácí tedy v plné výši. 

Další omezení spočívají ve státním příslušnosti jednatelů a majitelů společností. 

Jednatelé musí být často nerezidenty, výluční vlastníci musí být nerezidenty 

a společnosti nesmí mít bankovní účet v zemi založení. Možnost takového založení umožňuje 

například Gibraltar, Panama, Hong Kong a Kajmanské ostrovy. 
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3.1.4. Daňově osvobozené společnosti 

Jsou zakládány podle všeobecného zákonu o společnostech, ale výhodný daňový 

status není přiznán automaticky po splnění určitých podmínek jako u nerezidentních 

společností.  

 Musí podat žádost nebo se dohodnout s kompetentním orgánem (ministerstvo, 

správce rejstříku nebo jiný oprávněný úřad) a mít registrované sídlo a registračního agenta. 

Tento druh společností je běžný v zemích nabízejících pro velké zahraniční firmy 

různé investiční pobídky (ostrov Man, Gibraltar nebo Jersey) 

3.2. Partnership 

Je společenství dvou či více osob, které spojují své finanční zdroje, schopnosti 

a profesní talent jednotlivých společníků s cílem dosáhnout společnou podnikatelskou 

aktivitou zisku. Všichni společníci mají stejné postavení, neomezeně celým svým majetkem 

ručí za veškeré závazky společnosti. Pro některé povolání je tato forma podnikání povinná, 

neboť zahrnuje i odpovědnost vůči klientům. Partnership zakládají nejčastěji příslušníci 

svobodných povolání, jako jsou architekti, daňoví poradci, auditoři či advokáti. 

Odlišujeme dvě základní formy partnership podle povahy účasti na řízení a výše 

odpovědnosti. 

3.2.1. General partnership 

V této společnosti mají všichni stejné postavení a za závazky partnership ručí celým 

svým majetkem neomezeně. Na řízení a rozhodování se podílejí stejnou měrou, pokud však 

není určeno jinak ve smlouvě. 

3.2.2. Limited partnership 

Minimálně jeden společník ručí neomezeně veškerým svým majetkem za závazky 

(general partner) a alespoň jeden ručí jen do výše svého vkladu (limited partner), je ale pouze 

pasivní investor, který má jen právo na část zisku. Riziko, které nese general partner je 

kompenzováno tím, že rozhoduje, řídí a jedná za společnost. 
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3.2.3. Nevýhody 

Neomezené osobní ručení společníků a také skutečnost, že společník platí daň z 

příjmů FO vypočtenou ze svého poměrného podílu na příjmech bez ohledu, zda byl zisk 

skutečně vyplacen (úprava podle země). Partnership zaniká v případě smrti či zániku, 

kteréhokoli z partnerů. [10]  

3.2.4. Výhody 

Založení není spojeno s výraznými finančními náklady, jako je běžné u ostatních 

druhů společností. Svobodu v podnikání umožňuje volná organizační struktura a menší míra 

publicity. Ve většině offshore jurisdikcí se partnership zdaňují pouze roční paušální částkou 

nahrazující daň z příjmů. V některých zemích se zdaňují pouze samotné podíly na zisku 

společníka. 

3.3. Trusty  

Trustem rozumíme vztah mezi osobami a majetkem. Prostřednictvím tohoto vztahu je 

majetek předán osobě (Trustee), která jej řídí a spravuje ve prospěch druhých osob. Mezi 

hlavní úkoly patří přijímat příjmy a rozdělovat je s možným minimem daňového zatížení. 

Dává také možnost zřizovateli zabývat se otázkami následnictví a dědictví, zajišťovat 

kontinuitu správy majetku za jakékoli situace z důvodů neuplatitelného postihu věřitelů proti 

majetku trustu, jehož skutečný vlastník zůstává neznámý. Umožňuje také držbu majetku, nebo 

akcií společnosti, která vlastní aktiva v držbě. 

Spravování a řízení majetku trustu je prováděno správcem v zastoupení beneficienta. 

Může se stát mechanismem k převodu výnosů z majetku bez daně darovací nebo dědické. 

Trust je mimořádně výhodný nástroj pro ochranu rodinného majetku. Vniká na 

základě závěti. [9] 

3.3.1. Podstata trustu 

Podstata trustu spočívá v převedení aktiv z osoby vlastníka (zakladatele trustu) na 

osobu jinou, nebo řádný orgán (správce), kteří spravují majetek ve prospěch osob na základě 

speciálního seznamu nebo třídy (výuční vlastníci - beneficiáti), podle podmínek písemné 

dohody (trustové smlouvy), která stanoví, jakým způsobem má být majetek spravován a jak s 

ním má být zacházeno. Správce se dostává do role právního vlastníka tohoto majetku, nemůže 
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však mít z tohoto vlastnictví prospěch, protože všechny finanční i nefinanční přínosy, které 

obvykle plynou pro vlastníka majetku, musí být převedeny pouze ve prospěch výlučných 

vlastníků.“ 

3.3.2. Založení 

Trust může být založen jednak písemně, ale také ústně. Životnost trustu je ve většině 

zemí omezena na 80 až 100 let. Trustová smlouva se podobá závěti, její účinnosti je nabyto 

již za života zakladatele. Co se týká praxe je tedy majetek zakladatele převeden na správce. Je 

nutné, aby se řídil trustovou smlouvou a podle ní s majetkem zacházet. K rozdělení majetku 

může dojít ještě za života zakladatele, ale nejčastěji se tak děje po jeho smrti. 

3.3.3. Offshore trusty 

Z anglického překladu znamená trust důvěřovat či svěřit. a tyto dvě slova trust plně 

vystihují. V rámci České republice tato forma podnikání nebyla všeobecně známá. Rozvoj 

této formy začal až během posledních dvaceti let. Jeho zřízení je dovoleno pouze 

angloamerickým právním systémem, který je uplatňován například v zemích Britského 

společenství nebo ve Spojených státech amerických. Jelikož se Česká republika řídí právem 

kontinentálním, které trust neuznává, jedinou z možností je založení trustu v zemi s 

angloamerickým právním systémem. Trusové struktury byly v minulosti využívány hlavně 

bohatými osobnostmi s velkým majetkem. V dnešní době je tato forma podnikání využívaná 

střední třídou po celém světě. 

3.3.4. Princip trustu 

Na základě angloamerického práva majetek vložený do trustu přestává být majetkem 

zakladatele a vlastnické právo přechází na správce, ale právo na přínosy plynoucí z trustu má 

beneficient. Navíc správce nese plnou zodpovědnost za správu majetku uloženého v trustu, 

která je zákonem vynutitelná. 

3.3.5. Trustové společnosti 

Jedná se o profesionální správce, mezi které patří nejčastěji banky a velké právnické 

firmy, které musí být licencovány. Trustové společnosti jsou společnosti založené speciálně 

za účelem správy trustů.  
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3.3.6. Výhody 

V případě, že zakladatel zemře se většinou neplatí žádná dědická daň z majetku 

a samotný převod majetku na výlučné vlastníky se provádí bez prodlení. Už jen tato jediná 

výhoda může vést k vniku trustu. 

Kdyby zakladatel byl v pozici dlužníka, dluhy nemohou být uhrazeny z majetku 

vloženého do trustu, neboť ten už není právně jeho.  

Zakladatel si určuje podmínky v trustové smlouvě sám. Tyto podmínky jsou pro 

správce závazné. Správce může na základě těchto podmínek investovat či provádět jinou 

činnost. 

Správci nejsou povinni nikoho informovat o identitě účastníků, struktuře majetku 

a samotných vztazích mezi účastníky.  

3.3.7. Nevýhody 

Pravomoc rozhodovat o svém majetku přechází ze zakladatele na správce.  

Správcem musí být fyzický vlastník majetku a doopravdy ho spravovat.  

Podmínka, které se týká svěření majetku do rukou správce odrazuje velké procento 

potencionálních zakladatelů. Je velice důležité vybrat si spolehlivého správce, kterému 

můžeme věřit, který má dobrou pověst a také hodně zkušeností na investičním poli. Můžeme 

se obrátit také na velké banky, které mají většinou zřízené celé oddělení kvalifikovaných 

správců. 

Je velice důležité prověřit si trustovou společnost prostřednictvím různých zdrojů, ke 

kterým máme přístup. Zakladatel může využít pro dohled nad svým majetkem buď 

protektora, nebo listinu přání. 

3.3.8. Protektor 

Jedná se o osobu jako je například člen rodiny či blízký přítel, který má za povinnost 

kontrolovat, zda správcovo jednání je ve shodě s trustovou smlouvou. Mezi jeho pravomoce 

patří možnost odvolávat a jmenovat nového správce v případě, že správce nejedná ve shodě s 

přáním zakladatele. Protektorovo jednání musí vždy být ku prospěchu zakladatele, ne ke 

svému. Správce musí mít k důležitým rozhodnutím protektorův souhlas.  
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3.3.9. Listina přání 

Její obsah by měli znát jenom správce a zakladatel. Jedná se o dokument, ve kterém 

zakladatel uvede své přání týkající se aktiv v trustu. Pro správce není tato listina závazná, 

jedná se o to typ doporučení. Aby se zakladatel vyhnul obvinění z ovlivňování správce, je 

dobré, aby tato listina byla sepsána až po nějaké době trvání trustu. 

 

 

3.4. Nadace 

3.4.1. Definice 

Nadaci můžeme definovat jako samostatnou právnickou osobu se základním 

kapitálem, který je věnován určitému účelu. Nadace je nezávislou a samosprávnou strukturou 

řízenou nadační radou, která slouží definovanému účelu podle podmínek určených 

zakladatelem. Nadace se vyznačují podobnými znaky jako trusty. Nadace může být zřízena 

pouze v zemích s kontinentálním právním systémem. Vlastnické právo majetku se stejně jak u 

trustu i u nadace převádí na jiný subjekt. Mezi základní myšlenku nadace patří věnovat 

majetek ke specifickému účelu. Kapitál, který je věnován k určitému účelu nebo cíli se stává 

samosprávným a je úplně separován od zakladatele a stává se majetkem nadace. Nejsou zde 

vlastníci, akcionáři nebo účastníci. 

užitek 

(dividenda, 

úroky, renta) 

správa 

majetku 

trustová 

smlouva 

(+ listina přání) 

dohled 

majetek 

PROTEKTOR 

ZAKLADATEL 

SPRÁVCE TRUSTU 

TRUST 

BENEFICIENT 

Zdroj: [3] 

Obr. 3.1 Struktura trustu 
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3.4.2. Vznik 

Zakladatelem může být fyzická i právnická osoba a to na základě převodu aktiv 

a testamentární dispozicí či dědickou smlouvou. Nejdůležitějším dokumentem v nadaci jsou 

pak stanovy, kde jsou uvedeny informace o jméně nadace, základním kapitálu, majetku, sídle, 

účelu založení, správních orgánech, způsob jmenování členů nadační rady, způsob jmenování 

nové nadační rady a beneficientech. Je potřeba uvést způsob zacházení s majetkem v případě 

rozpuštění nadace. Aby mohla nadace vzniknout, je potřeba, aby byla ve většině zemí 

založena ve veřejném zájmu. Nadace reálně vzniká až po provedení zápisu do registru nadací. 

 

Máme několik druhů nadací, mezi které patří například nadace charitativní, církevní 

a rodinné. U rodinných nadací můžeme za veřejný zájem uvést vzdělávání samotných členů 

rodiny.  

3.4.3. Výhody a nevýhody nadace 

Fungování na rozdíl od trustu není časově omezeno. Například v zemích jako je 

Švýcarsko, Panama či Lichtenštejnsko nemá žádný orgán oprávnění ke kontrolám nadací. 

Nevýhodou je nutnost založit nadaci ve veřejném zájmu. 

3.5. Hybridní společnosti 

Offshore jurisdikce se vyvíjí ruku v ruce se světovou ekonomikou. Reagují pružně na 

veškeré změny. V rámci konkurence mezi daňovými ráji se snaží vytvářet nové podnikatelské 

struktury, které přilákají další investory. Ve většině případů se jedná o společnosti odvozené 

od běžných společností. [4] 

 Limited liability company (LLC) - společnost s ručením omezeným 

 Companies limited by guarantee – společnost s garancí 

 Company limited by guarentee and having shares – společnost s garancí a na 

akcie 
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3.6. Hlavní motivy 

3.6.1. Daňové úspory 

Jsou nejvíce frekventovaným motivem. Tato skutečnost je způsobena jednak 

neúměrným zdaněním ve vyspělých zemích a také skutečností, že mnohé náklady vynaložené 

společností pro dosažení jejích příjmů vůbec nejsou za daňové náklady považovány (např. 

ztráty z prodeje pohledávek či cenných papírů v našich podmínkách). Jednotlivé společnosti 

jsou potom nuceny alespoň některé činnosti optimalizovat přes dceřiné společnosti založené 

ve vhodnějších daňových podmínkách. 

3.6.2. Anonymita vlastnictví 

Ochrana investorů a anonymita vlastníků může být někdy rozhodujícím faktorem při 

investování - je obrovskou výhodou v počáteční fázi akvizic využít anonymity společnosti, u 

níž nejsou veřejně známí vlastníci. Na podobné bázi spočívá ochranná anonymita proti 

zájmům státních byrokratických aparátů či organizovaného zločinu.  

Je zcela přirozeným a legitimním způsobem, jak je možno vyhnout se případným 

nepříjemnostem, ochránit své soukromí a integritu vlastnických struktur. 

Informace o vlastnické struktuře, které jsou veřejně dostupné mohou způsobit 

problémy jak v obchodním, tak v osobním životě podnikatelů.  

Co se týká České republiky a většiny zemí Evropy, nejsou nejlepší místem pro 

zajištění anonymity vlastnictví. Podnikatel a skutečný vlastník se může stát anonymní tím, že 

za sebe dosadí jinou fyzickou osobu. V takovém případě však prakticky ztrácí reálnou šanci 

řídit společnost. 

3.6.2.1. Kde hledat anonymitu vlastnictví 

V některých státech lze zakládat společnosti se zabezpečenou ochranou soukromí 

jejich majitelů. Mezi takové státy můžeme zařadit například Seychely, Panama, Britské 

Panenské ostrovy (vhodné pro tzv. jednostupňovou strukturu) nebo také méně exotické, státy 

jako je Nizozemí, USA nebo i Velká Británie (tzv. dvoustupňová struktura). 
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Zdroj: TERRITORIAL INVESTMENT 

Míra i způsob ochrany soukromí vlastníků společností se mezi jednotlivými státy liší. 

Liší se i cena, kterou si místní úřady účtují. 

3.6.3. Daňové plánování 

Řízené zakládání společností, trustů, získávání druhého nebo jiného občanství 

a podobné operace směřující k legálnímu snižování daňové povinnosti celku se souhrnně 

nazývají daňovým plánováním. Na potřeby daňových subjektů (jednotlivců i firem), reagují 

vlády mnoha zemí, které se snaží přilákat zahraniční investory mimo jiné formou daňových 

úlev, nebo úplného osvobození od daní. [3] 

3.6.3.1. Subjekty mezinárodního daňového plánování 

Beneficiát 

Je jedna či více osob, které jsou skutečným vlastníkem bez ohledu na skutečnosti 

zapsané v registru společností. Bývá jím většinou sám klient.  

Due diligence  

Zahrnuje informace o osobě beneficiáta, jeho obchodech a zázemí, jeho důvěře, 

pověsti. Údaje jsou drženy v offshore jurisdikcích pod přísným utajením.  

Tuzemsko- ČR 

Zahraničí - 
onshore 

Zahraničí - 
offshore 

Mateřská společnost 
(BVI, Seychely...) 

Mateřská společnost 
(USA, Nizozemsko, 

Kypr...) 

evropská 
společnost (SE) 

akciová 
společnost (a.s.) 

společnost s 
ručením 

omezeným (s.r.o.) 

Obr. 3.2Schéma anonymizační struktury 
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Poradce 

Ve vlastním zájmu klienta je využití offshore společností legitimním způsobem – 

zapojení poradců (daňových a právních).  

Regulátor 

Orgán dohlížející na činnost poskytovatelů. Legislativa je v různých jurisdikcích 

rozdílná, upravuje funkce a pravomoci, kterými jsou přijímání a zkoumání žádostí o licence, 

jejich schvalování a vystavení, proces kontroly i odejmutí licence.  

Registr společností 

Akt vyškrtnutí společnosti nastává po uplynutí určité lhůty, po kterou subjekt neplní 

své závazky. Společnost tím ztratí svoji právní subjektivitu a schopnost jednat a uzavírat 

kontrakty. V některých jurisdikcích za dluhy společnosti v případě vyškrtnutí odpovídají 

jejich statutární zástupci.  

Banka 

Bankovní spojení a banka jsou jednou z nejpodstatnější částí struktury zajišťující 

inkaso plateb pro offshore strukturu. Situace, kdy bankéř klienta nezná, již dnes neexistuje. 

Podmínkou využití bankovního utajení je využívání offshore struktur. K prolomení a odhalení 

údajů může dojít jen na základě zdokumentovaného a podloženého trestného činu. [4] 

Výběr poradce 

Kvalifikovaný poradce pomáhá aplikovat složitá ustanovení daňového a obchodního 

práva a zjednoduší výběr dalších zúčastněných subjektů. Není vhodné pořizovat offshore 

společnost přímo od poradce. Není schopen poskytnout nezávislé odpovídající služby 

poskytovatele. Pro získání nezávislé rady vhodné angažovat nezávislého poradce. 

3.7. Hlavní metody daňových úniků 

V mezinárodním měřítku existují dvě hlavní metody daňových úniků, a to: 

 manipulace s náklady 

 manipulace s převodní cenou (transfer pricing) 



34 
 

Metodu daňového plánování využívající ve styku mezi dvěma či více daňovými 

subjekty cen, které se liší od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými subjekty. 

Podstatu transfer pricingu si ukažme na jednoduchém příkladu: 

Společnost a vyrábí výrobek, tento výrobek dodává do státu N za cenu 100 při 

nákladech 60, znamená to tedy, že vytváří zisk 40. Ve státě a jsou zisky právnických osob 

zdaněny sazbou 35 %, to znamená daň bude činit 14. Společnost a založí dceřinou společnost 

ve státě Y, který je daňovým rájem a v němž jsou zisky právnických osob zdaněny pouze 5 %. 

Své výrobky bude společnost a nadále dodávat přímo do státu N, avšak fakturovat je bude 

přes svou dceřinou společnost ve státě Y, a to za cenu 60 (to znamená ve státě a dosáhne 

nulového zisku a tedy i nulové daně ze zisku), dceřiná společnost ve státě Y pak dodávku 

přefakturuje odběrateli ve státě N, a to již za cenu 100. Celý zisk ve výši 40 tak bude 

„transferován” ke zdanění do státu Y, v němž daň bude činit pouze 2, takže daňová úspora 

činí 12. 

Této metodě se jednotlivé státy samozřejmě brání, a to uplatněním obvyklých cen pro 

výpočet daňové povinnosti. 
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4. Analýza a vyhodnocení vybraných režimů 

Žádné zeměpisné hranice, politické směry či rozdílnost ras nemohly omezit růst 

a rychlý vznik nových daňových oáz – zámořských bankovních středisek na různých 

samosprávných ostrovech – nabízejících daňové výhody a přísné dodržování bankovního 

tajemství. Peněžní, hospodářský a bankovní svět podléhá neustálé evoluci a někdy i revoluci. 

Denně jsou vydávána nová zákonná ustanovení, která přetvářejí zákony trhu. Vytvářejí 

a zavádějí nové daňové výhody a novodobé legislativní nástroje. Tím pak přitahují kapitál 

a zvyšují svoji prosperitu. [15] 

Objem prostředků přímo držených, či nepřímo kontrolovaných subjekty z daňových 

oáz je odhadován na 60 % z celkového světového objemu zdrojů. Poslední odhady hovoří o 

cca o 5 trilionech amerických dolarů uložených ve zhruba 60 daňových rájích po celém 

světě. Vždy se jedná o hrubý odhad, protože hlavním důvodem využívání offshore, je 

zachování důvěrného vztahu a utajení. [4] 

4.1. Příčiny odchodu českých firem do daňových rájů 

Onshore destinace jsou často vyhledávány pro jejich ekonomickou, společenskou 

a politickou stabilitu. Právní systém je pro společnosti obvykle jednodušší, jasnější a snadněji 

vymahatelný. Společnosti rovněž působí seriózněji ve vztazích vůči svým obchodním 

partnerům či správcům daně. Zisky na úrovni společností jsou v těchto destinacích zpravidla 

plně zdaňovány a zrovna tak je zdaňována i následná distribuce zisku společníkům. Daňová 

výhoda zpravidla spočívá v nižším daňovém zatížení u vybrané transakce, popř. typu daně. 

Přehled některých z nich u vybraných zemí ve vztahu k ČR udává následující tabulka: 

  Kypr Nizozemí Lucembursko 

Smlouva o zamezení dvojího 

zdanění s ČR 

ano ano ano 

Zdanění kapitálových příjmů - 

prodeje cenných papírů a podílů  

ne* ano ne* 

Zdanění výplaty dividend - zdroj v 

ČR 

ne* ne* ne* 

Sazba DPH 8%/15% 6%/19% 3%/6%/12%/15% 

Sazbě daně z příjmů 10 % 20–25,5 % 21,84% 

* při splnění zákonných podmínek** v přehledu nebyly zohledněny možné daňové výhody 

vyplývající ze směrnic EU, Zdroj: ČEKIA 

Tab. 4.1 Srovnání států 



36 
 

4.2. Zájem o zakládání firem 

Zájem o zakládání firem v offshorových či daňově zvýhodněných destinacích trvale 

roste. V letošním roce evidujeme nárůst dokonce strmější než v minulosti - o 50 procent," říká 

ředitel Territorial Investments Group Tomáš Pelikán. Růst počtu zájemců v desítkách procent 

hlásí i Filip Reinoso ze společnosti Smart Companies, která se zabývá zakládáním společností 

po celém světě. 

 

Tab. 4.2 Počet nově založených firem ČR* v období 2007 – 2011 

            
 2011 

         
  2010 

          
 2009 

          
 2008 

           
2007 

s.r.o. 21 174 22 460 21 756 22 638 21 063 

a.s. 1 159 1 174 1 095 1 336 3 967 

celkem 22 333 23 634 22 851 23 974 25 030 

Zdroj: CEKIA (databáze MagnusWeb) 

 

Tab. 4.3 Celkový počet firem v ČR v období 2006 – 2011 

 
2011 2010 2009 2008 2007 2006 

a.s. 24 714 24 042 23 221 22 888 21 932 19 636 

s.r.o. 332 987 316 429 296 787 280 736 261 946 252 407 

celkem 357 701 340 471 320 008 303 624 283 878 272 043 

Zdroj: CEKIA (databáze MagnusWeb) 

 

Tab. 4.4 Podíl firem s vlastníkem z daňového ráje 

  30.6.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Česká 
republika 

3,30% 3,36% 3,45% 2,87% 

Slovensko 1,58% 1,58% 1,55% 1,30% 

Zdroj: CEKIA (databáze MagnusWeb) 

  



37 
 

Počet českých firem se sídlem v některém z takzvaných daňových rájů se během 

loňského roku zvýšil o 328 na 11 750. To představuje 3,3 procenta z 358 tisíc společností 

registrovaných v Česku. Vyplývá to z databází a výpočtů České kapitálové informační 

agentury (ČEKIA). 

"Z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 3,28 procenta firem registrovaných 

v Česku. K nejatraktivnějším daňovým rájům u tuzemských podnikatelů i nadále patří 

Nizozemsko, Kypr a Lucembursko, nicméně jen Kypr posílil svoji pozici," upozornila včera 

ČEKIA v tiskové zprávě. Největší relativní přírůstek v loňském roce zaznamenaly Seychely, 

Kajmanské ostrovy a Belize. Za posledních šest let počet tuzemských společností, které jsou 

kontrolovány z daňového ráje, vzrostl o 60 procent, v počtu firem pak o 4 418. 

K nejoblíbenějším daňovým rájům dlouhodobě patří evropské destinace – Nizozemí, 

s velkým odstupem následované Kyprem a Lucemburskem. Největší absolutní přírůstek loni 

zaznamenal Kypr (155 firem), jehož obliba v posledním období vzrostla. Dvě třetiny 

společností kontrolovaných z daňového ráje mají vlastníky s evropskou adresou. Z exotických 

destinací je ovládáno jen necelých 11 % subjektů. Počet českých společností s vlastníkem ze 

Seychel se loni zvýšil o 25 procent, z Kajmanských ostrovů o 19 procent a z Belize o 13 

procent. U nejvyhledávanějšího Nizozemska naopak ovládaných tuzemských podniků ubylo o 

půl procenta na 4501. 

Za posledních šest let se počet firem s vlastníkem z daňového ráje zvýšil o 60 % 

z 7 334 v roce 2006 na 11 752 na konci roku 2011. Nejvíce přibylo firem, které jsou 

kontrolovány z Nizozemí (1 459) a Kypru (1 042), ačkoliv Nizozemí svého vrcholu dosáhlo v 

roce 2009 a od té doby u podnikatelů ztrácí na atraktivitě. Největší relativní přírůstek 

zaznamenaly Seychely (+218 %), Belize (+194 %), Panama (+164 %) a Kypr (+157 %). 
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Obr. 4.1 Absolutní přírůstky států 

Zdroj: ČEKIA 
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4.3.Nejoblíbenější daňové ráje 

Nizozemsko 

firemní daň: 
20-25 % 

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. 

USA 

firemní daň: 
různá 

Mezi daňové ráje se paradoxně řadí i USA. Některé členské státy 
totiž nabízejí daňové výhody srovnatelné s offshorovými 
jurisdikcemi, sazby se liší. Sídlo v USA firmám rovněž zajišťuje 
lepší přístup na tamní trh. 

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. 

Lucembursko 

firemní daň: 
 20-21 % 

Země je využívána především jako sídlo holdingových 
společností. Vzhledem k výši daní, veřejně přístupnému registru 
firem či povinnému auditu slouží spíše jako "prestižní adresa" 
než k daňové optimalizaci. 

Britské Panenské 
ostrovy 

firemní daň: 
0 % 

Na firmy podnikající za hranicemi se vztahuje pouze paušální 
daň 350 dolarů ročně. Země po nich nepožaduje vedení 
účetnictví a předkládání auditu. Registr firem není přístupný 
veřejnosti. Pro české firmy ale tato destinace přestává být 
atraktivní - s Českem podepsala dohodu o výměně daňových 
informací. 

Lichtenštejnsko 
firemní daň: 
0 % 

Destinace oblíbená především díky vysoké ochraně soukromí 
a anonymitě. Veřejnost nemůže nahlížet do registrů. Účetnictví 
firmy vést musejí, není ovšem nutný audit. 

Panama 

firemní daň: 
7,5-15 % 

Země je proslulá především vyspělým bankovním systémem. 
Vedení účetnictví i audity jsou povinné. Umožňuje založit 
investiční fondy s licencí platnou v celé EU, které podléhají 
pouze čtyřprocentní dani z kapitálu. 

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. 

Gibraltar 
firemní daň: 
0 % 

Firmy se sídlem v Belize, jejichž podnikatelská činnost probíhá 
za hranicemi státu, platí pouze paušální roční daň 100 dolarů. 
Nemusejí podávat finanční výkazy a nepodléhají ani auditu. 

Monako 

firemní daň: 
33,3 % 

Firmy jsou v prvních letech osvobozeny od daní. Země je 
oblíbená především u fyzických osob z celé Evropy, protože zde 
nemusejí platit daně z příjmů, platí pouze daně dědické 
a darovací. 

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. 

Bahamy 

firemní daň: 
0 % 

Firmy na Bahamách neplatí daně ze zisků, dividend, kapitálových 
zisků ani z přidané hodnoty. Jediným odvodem je roční "paušál" 
ve výši 350 dolarů. Země poskytuje také vysokou míru 
anonymity. 

Nizozemské 
Antily 

firemní daň: 
2,4-5,5 % 

Destinace podléhá nizozemskému právnímu, a tedy i daňovému 
systému. Přesto však nabízí vysokou míru anonymity. Rejstříky 
firem nejsou veřejně přístupné. 

Bermudské 
ostrovy 

firemní daň: 
0 % 

Oblíbený daňový ráj s nulovými daněmi ze zisku nebo dividend 
podepsal loni s Českem dohodu o výměně daňových informací. 
Jeho atraktivita pro české firmy tím klesá. 

Zdroj: TERRITORIAL INVESTMENT 

Tab. 4.5 Nejoblíbenější DR 
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Jak ukazují data ČEKIA za první pololetí roku 2011, téměř polovina vstupů 

zahraničního vlastníka do české firmy se uskuteční proto, že vlastník nechce být přímo 

spojován se svým majetkem. Podle těchto statistik přibylo za první pololetí roku 2011 celkem 

147 českých firem se zahraničním vlastníkem. 

Pokud českou společnost vlastní zahraniční firma, vzniká mezinárodní holding, který 

má podle svého nastavení řadu výhod. Mezi ně patří daňová optimalizace, zajištění anonymity 

skutečného vlastníka nebo rozložení rizik spjatých s podnikáním. 

Přes polovinu firem (77 společností, 52 %) má nového vlastníka v onshore zemích 

umožňujících daňovou optimalizaci a nabízejících stabilní právní prostředí. Mezi 

nejoblíbenější patří Kypr, Nizozemsko nebo USA. Noví vlastníci 70 českých společností (48 

%) sídlí v offshore destinacích, které nabízejí velmi vysokou míru anonymity vlastnictví. V 

relativních číslech vzrostl počet českých firem ovládaných z offshore destinací o 4,99 %, 

zatímco počet majitelů z onshore společností vzrostl o pouhých 0,76 %. Nejoblíbenější byly 

Seychelské ostrovy, z nichž pochází 37 nových vlastníků. 

Offshore společnost sídlící na Seychelách nemusí podávat daňové přiznání, nemusí 

vést auditované účetnictví a vedení akcií na majitele je přípustné. To dělá ze seychelských 

firem ideální strukturu pro anonymní kontrolu majetku. 

4.3.1. Kypr 

O Kypr mají tuzemské firmy zájem hned z několika důvodů. Patří mezi ně nízká 

daňová zátěž, obchodní rejstřík, který je pouze částečně přístupný online a vysoká úroveň 

právní ochrany zajištěná kvalitními zákony a členstvím v Evropské unii. Kyperské firmy 

neplatí žádné daně z obchodu s cennými papíry, při výplatě dividend nebo za prodej 

obchodních podílů. Daň z příjmu právnických osob tu činí 10 procent (v Česku se jedná o 19 

procent) a nejvyšší sazba DPH dosahuje 15 procent (v ČR 20 procent). Na Kypr v roce 2011 

také přesídlilo nejvíce českých podniků, a to 155. Celkově jich v této onshorové zemi 

působilo přes 1700. 
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4.4. Počet českých firem s vlastníkem z daňového ráje 

     
2011     

Absolutní 
změna  
2010 - 
2011 

Relativní 
změna 
2010 - 
2011 

    
2010     

    
2009    

  

    
2008     

    
2007     

    
2006     

Bahamy       35 0 0,00% 35 33 33 36 33 
Belize                  94 11 13,25% 83 77 55 43 32 
Bermudské 
ostrovy                       

5 0 0,00% 5 6 6 6 5 

Britské Panenské 
ostrovy             

438 16 3,79% 422 424 441 406 359 

Gibraltar           66 0 0,00% 66 70 61 58 53 
Jersey (Velká 
Británie)                

0 0 0,00% 0 5 5 2 0 

Kajmanské 
ostrovy                  

38 6 18,75% 32 33 33 23 21 

Kypr           1 705 155 10,00% 1 550 1 411 1 150 956 663 
Lichtenštejnsko    255 10 4,08% 245 262 275 259 257 
Lucembursko     1 192 -62 -4,94% 1 254 1 241 935 864 720 
Monako                 54 -10 -15,63% 64 48 40 35 39 
Nizozemské 
Antily                         

15 1 7,14% 14 13 14 22 20 

Nizozemí     4 501 -18 -0,40% 4 519 4 551 3 474 3 274 3 042 
Panama     190 20 11,76% 170 162 108 78 72 
Seychelská 
republika                   

414 84 25,45% 330 262 225 167 130 

Spojené státy 
americké              

2 750 115 4,36% 2 635 2 545 2 135 2 021 1 888 

Celkem 11 752 328 2,87% 11 424 11 143 8 990 8 250 7 334 

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIA 

Založení společnosti v zahraničí je vždy individuální a nelze předem (bez znalosti 

konkrétního zadání) říci jaké výše náklady se založením spojené dosáhnou. Cena se odvíjí od 

státu, typu společnosti a dalších požadavků budoucího vlastníka. 

Trendem bude postupné zvyšování tlaku na množství poskytovaných informací 

o společnostech a jejich aktivitách. To již v současné době vytváří neúměrně vysokou 

administrativní zátěž pro mnoho oblastí podnikatelské činnosti, především v onshore 

(tradičních vyspělých) zemích. Jako reakce na tento tlak dojde k vytváření a využívání 

složitějších a sofistikovanějších offshore a onshore služeb. 

Nejistá politická situace, tlak na zvyšování daní, měnící se legislativní prostředí, stejně 

jako frustrace z plýtvání veřejnými prostředky a neobjasněné korupční skandály zvyšují 

neochotu českých podnikatelů platit daně v České republice. 

Tab. 4.6 Společnosti v DR 
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4.5. Založení na dálku 

V současnosti nabízejí stovky takzvaných zakládacích agentů: 

„Levně a diskrétně vám založíme firmy, fondy či nadace s minimálními starostmi (v 

některých případech také s minimální dokumentací) téměř kdekoli na světě.“  

Za 349 liber si tak můžete koupit firmu na Seychelách, kde není třeba platit místní 

daně, zveřejňovat jména členů představenstva či akcionářů nebo předávat účetnictví ke 

kontrole příslušnému úřadu. Ceny mohou narůst až na 5000 liber u firem s propracovanější 

strukturou v místech, jako je Švýcarsko či Lucembursko. 

Jako příklad uvádím část ceníku společnosti TERRITORIAL INVESTMENTS 

GROUP za založení společnosti IBC na Seychelách. 

Jurisdikce Založení 
společnosti 

Správa společnosti p. 
a. 

Nominee ředitel p. 
a. 

Nominee akcionář p. 
a. 

Seychely $200 $790 $300 $300 

Zdroj: TERRITORIAL INVESTMENTS GROUP 

Vzhledem ke skrytým poplatkům se takto založená společnost prakticky nedá 

používat. 

Chybějí však statistické údaje. Už jen samotné zjištění celkového počtu všech 

poskytovatelů je obtížné. Podle odhadů Světové banky mají velká offshorová finanční centra 

zpravidla 80-120 "továren" na zakládání firem. Ve státě Delaware, který má v této oblasti v 

USA dominantní postavení, jich pak funguje tři sta. 

Vrchol trhu tvoří zhruba dvanáctka gigantů, kteří produkují desítky tisíc firem ročně. 

Někteří z nich dokonce provozují nonstop telefonní centra. Pod nimi působí celá škála 

menších subjektů od těch, které svůj byznys nabízejí legálně až po ty, u nichž je opatrnost 

namístě. 

Mezi uchazeči o vůdčí postavení mezi offshorovými společnostmi je hongkongská 

společnost Offshore Incorporations Ltd (OIL). Těží z asijské slabosti pro firmy z Britských 

Panenských ostrovů (papírově jde o druhého největšího investora v Číně v roce 2010, hned po 

Hongkongu). Podle dostupných informací zakládá OIL pro asijské klienty na Britských 

Tab. 4.7 Cena založení společnosti 
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Panenských ostrovech přes deset tisíc firem ročně. Čínští investoři dokonce jako synonymum 

pro offshorovou firmu používají zkratku BVI (z anglického názvu "British Virgin Islands"). 

Velkým hráčem je i firma OCRA Worldwide sídlící na ostrově Man, jejímuž 

představenstvu předsedá Lord St John z Bletso, právník a dědičný člen britské Sněmovny 

lordů. Na žádosti o rozhovor firma nereagovala. Z jejích webových stránek vyplývá, že jejích 

350 zaměstnanců prodává přes 30 tisíc firem ročně, a to ve dvaceti různých lokalitách, mimo 

jiné na ostrově Mauricius a na Seychelách. 

Největší giganti v daném odvětví si podle odhadů mohou přijít na roční zisky ve výši 

20-80 milionů dolarů. Jedním z atraktivních rysů této ekonomiky jsou příjmy na bázi roční 

renty, které plynou z prodlužování existence založené firmy. Poplatek, který klient uhradí 

předem, pokrývá pouze první rok. Náklady na prodloužení registrace firmy v každém 

následném roce zpravidla dosahují 80 procent této částky. 

Z fúzí, za nimiž stojí soukromý kapitál, mohou vzniknout větší a efektivnější skupiny. 

Rostoucí náklady na právní služby při zajišťování souladu s příslušnými normami či 

technologie řízení dokumentace znamenají pro malé poskytovatele vyšší zátěž. Větší 

společnosti jsou schopny lépe reagovat na požadavky klientů typu právních a účetních firem, 

které při nákupu papírových společností ve velkých objemech vyžadují slevy. 

Britským Panenským ostrovům například celá polovina příjmů plyne ze zakládání 

firem a souvisejících služeb. 

Malá offshorová centra navíc v důsledku obratně vedeného vnějšího nátlaku bojují 

proti sobě. Když například Bahamy zvýšily poplatky, OIL a další přesvědčily Samou, aby 

během tří týdnů přepsala své zákony a usnadnila tak přesídlení bahamských firem. [25] 

4.6. Daňová motivace 

Vzhledem ke skutečnosti, že v podstatě veškeré vyspělé země nabízejí nejrůznější typy 

daňových zvýhodnění a jejich názory na daňovou harmonizaci nejsou jednotné, je 

nepravděpodobné všeobecné přijetí jednotného omezení, například minimální základní 

daňové sazby. 

Jednou z variant reakcí daňových rájů by bylo zavedení praxe spočívající ve velmi 

benevolentním posuzování daňově uznatelných nákladů, případně celkové paušální absolutní 

částce daně. Taktéž je nemožné, že by se k regulaci daňových systémů připojily všechny 
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daňové ráje bez výjimky. Škody způsobené případným embargem a sankcemi systému, který 

tak neučinil, budou nižší než výnos získaný přílivem nových společností a investic. 

A konečně důvtip a vynalézavost daňových poplatníků celého světa nezná hranic 

a metod, jak využít výhod těchto zemí je mnoho. Při jejich analýze však nelze opomenout 

skutečnost, že zahraniční investoři jsou při rozhodování o využití offshore zemí ve svých 

podnikatelských projektech limitováni platnými zákony všech zemí, kterých se jejich aktivity 

týkají. 

Znalost ustanovení, zákonů a specializací zemí s přizpůsobivou daňovou politikou je 

prvním předpokladem uvážlivé volby pro investice a pohyby kapitálu. Úroveň daní, zejména 

v nejprůmyslovějších zemích světa, otevřela cestu k hledání tzv. daňových rájů. [15] 

 V dnešní době již není nutno být osobně přítomen na místě, kde se finanční transakce 

provádějí, obvykle lze vše zařídit pomocí moderních telekomunikací. Zmezinárodnění trhu 

a cirkulace informací ve světovém měřítku umožňuje investorům optimální rozhodování na 

základě všech potřebných informací. 

Americký federální soudce John Learned Hand: „Legální právo všech daňových 

poplatníků snížit velikost daní nebo se jim vyhnout, což znamení použít prostředky v mezích 

zákona, nemůže být zpochybněno“. 

 



44 
 

5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo srovnání vybraných daňových režimů se zaměřením 

na daňovou optimalizaci a české daňové soustavy. 

Práce se, mimo jiné, zabývala příčinami odlivu tuzemského kapitálu do tzv. daňových 

rájů, principy fungování těchto zemí, možnostmi využití daňových rájů a podmínkami, které 

je nutno splnit pro umístění sídla firmy do těchto offshore jurisdikcí. V práci byl proveden 

také popis toho, jaké jsou vlivy daňových rájů na ekonomiku a státní rozpočet a snahy 

organizace OECD o zrušení těchto „rájů“. Pro orientaci byly zde uvedeny také konkrétní 

příklady daňových rájů, které umožnily jejich srovnání. 

Daňové ráje, jak jsem zjistil z různých zdrojů, jsou v současné době velmi populární, 

a proto se dá předpokládat, že jejich využívání v současné vyspělé době bude i nadále 

pokračovat. Byly zjištěny jak výhody, tak nevýhody využívání pro jednotlivé subjekty. 

Výhody plynou samotným obyvatelům a to ve formě příjmů ze správy majetku 

offshore společností a investorům z důvodu nízkého daňového zatížení a zjednodušeného 

daňového přiznání. Nevýhody mohou pociťovat obyvatelé států, ze kterých byla společnost 

přesunuta.  

Vzhledem k současně probíhající krizi se mnohé subjekty bojí o svůj majetek a snaží 

se ho umístit do daňových rájů, tím však vzniká problém v domácí ekonomice ve formě 

nízkého putování prostředků do státního rozpočtu. 

Po zpracování bakalářské práce jsem se dozvěděl mnoho zajímavých a pro mne 

nových informací ohledně využívání daňových rájů a vzhledem k probíhající ekonomické 

krizi a plánovaným změnám v českém daňovém systému považuji tuto práci za aktuální. 

Jelikož jsem v této oblasti doposud nedisponoval znalostmi, považoval jsem za 

přínosné se tím začít zabývat, a to právě prostřednictvím této bakalářské práce. Na závěr 

mohu tedy konstatovat, že tyto cíle byly splněny. 
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