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Úvod
Tato rigorózní práce se zabývá zdaněním příjmů z majetkových účastí v obchodních
společnostech a družstvu v České republice a v Evropské unii a vychází z mé
diplomové práce nazvané Daně z příjmů a cenné papíry.1 Jak již z názvu vyplývá, téma
práce rigorózní bylo částečně zúženo a částečně změněno, došlo však k jeho
prohloubení, a to především o mezinárodní aspekty. Zároveň tato rigorózní práce
částečně vychází z jiné mé diplomové práce na téma Zdanění výnosů z cenných papírů
v České republice a v evropském kontextu.2 Tímto bych na obsah obou prací chtěla
odkázat.
Obchodní společnosti, resp. družstva jsou zakládány především za účelem podnikání, tj.
generování dalších zisků. Jde o velmi efektivní a oblíbenou formou podnikání,
především z toho důvodu, že umožňuje akumulaci značného množství kapitálu a
kooperaci několika různých subjektů, což přináší přidanou hodnotu. V některých
odvětvích ekonomické činnosti by jiné uspořádání nebylo ani možné.
Pro vlastníky majetkových účastí může jejich investice znamenat hlavní pracovní náplň
a zdroj obživy stejně jako okrajovou portfoliovou investici. Na obchodních
společnostech (družstvu) se mohou podílet kapitálově, ale také i osobně. Ať již jsou
motivace jakékoli, jde v každém případě o investici, od které je očekáván určitý výnos.
S majetkovým podílem na obchodních společnostech (družstvu) je především spojen
podíl na zisku, který společnost (družstvo) vygenerovala a který plyne vlastníku podílu
jako běžný výnos. Požadovaná výše tohoto výnosu bude převedším odrazem míry
podstoupeného podnikatelského rizika. Druhým hlavním zdrojem příjmů z majetkové
účasti je kapitálový zisk, tj. zisk z realizace majetkové účasti. Zde je prostor pro
spekulace na růst či pokles hodnoty majetkové účasti na kapitálovém trhu, což se bude
týkat především akcií. Je však také nutné brát zřetel na likviditu majetkového podílu.
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Příjmy, které plynou subjektům v souvislosti s majetkovými účastmi na obchodních
společnostech a družstvu, přirozeně vzbuzují pozornost státu, jehož snahou je zmapovat
a podrobit dani v zásadě veškeré příjmy svých daňových poplatníků. Z hlediska
majetkových účastí jsou nejdůležitějšími daněmi, kterým mohou podléhat, daně
důchodového typu. V podmínkách českého právního řádu se jedná o daně z příjmů.
Daně hrají v ekonomice zásadní roli a mohou spolu s dalšími prvky veřejných financí
přispívat k jejímu růstu, či naopak mohou ekonomiku významně brzdit. Daňový systém
by měl být jasný, přehledný a srozumitelný. Neměl by zatěžovat poplatníky nad míru
nezbytně nutnou. Pravidla pro jednotlivé daně by měla být jasně precizovaná a
jednoduchá. Pro poplatníky by nemělo být výhodnější investovat čas a prostředky do
daňové optimalizace na místo plnění řádné daňové povinnosti.
Český daňový systém, a daně z příjmů nevyjímaje, je naopak značně nepřehledný a
složitý. K právní jistotě nepřispívá ani jeho časté novelizace. Daňová pravidla jsou
někdy až příliš často měněna v závislosti na momentálních fiskálních potřebách, což se
přirozeně negativně dotýká samotných daňových poplatníků, potažmo celé ekonomiky.
Z hlediska mezinárodního je zdanění výnosů z majetkových účastí věnována značná
pozornost. Tyto příjmy z kapitálového majetku jsou totiž v dnešním globálním prostředí
vysoce mobilním předmětem daně, na který se v posledních letech koncentruje
konkurence mezi jednotlivými daňovými systémy.
Míra zdanění příjmů plynoucích z majetkových účastí také ovlivňuje výnosnost
kapitálové investice do obchodních společností (družstev). Z povahy věci je celková
míra zdanění příjmů na úrovni vlastníka majetkového podílu závislá i na míře zdanění
obchodní společnosti (družstva). Vzhledem k tomu, že se v současném světě vyspělých
informačních technologií může kapitál velice rychle přesouvat, zohledňují investoři
celkovou úroveň čistých výnosů z globálního hlediska. Trendem poslední doby se proto
stalo zvyšování atraktivity daňových systémů, založeném na snižování sazeb daní
uvalovaných na kapitál a dalších zvýhodněních. Účelem je přilákat do země investice,
nebo je alespoň udržet v dosavadní výši.
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Tato práce si klade za cíl zmapovat způsob a míru zdanění výnosů plynoucích
z majetkových účastí v obchodních společnostech a družstvu v České republice a ve
vybraných zemích Evropské unie.
V úvodní části se tato rigorózní práce zabývá definicí a stručným vymezením pojmu
podílu na obchodní společnosti a družstvu z hlediska obchodněprávního. Pozornost je
zaměřena na majetkové podíly kapitálové povahy známé českému právnímu řádu a také
právu komunitárnímu.
Další část je věnována stručné charakteristice obou daní z příjmů podle našeho právního
řádu a také otázce mechanizmu srážkové daně, která je typická právě pro zdanění
některých výnosů z majetkových účastí na obchodních společnostech a družstvu.
Vzhledem k mezinárodnímu rozměru práce je krátce pojednáno i o institutu zajištění
daně. Dále je věnována pozornost problematice dvojího zdanění příjmů, otázce
daňových nákladů a dalším obecným aspektům daní z příjmů.
Třetí část je věnována některým aspektům mezinárodních smluv o zamezení dvojího
zdanění, které se vztahují k tématice této práce. Jedná se především o problematiku
daňové rezidence a otázku zdaňování dividendových příjmů a příjmů ze zcizení
majetkových účastí z mezinárodního hlediska.
Ve čtvrté části jsou detailně rozebrány způsoby zdanění jednotlivých příjmů, které
mohou plynout z majetkových účastí na obchodních společnostech a družstvu podle
českého daňového řádu, přičemž příjmy plynoucí z akcií jsou z povahy věci vyčleněny
a popsány samostatně.
Závěrečná část je věnována způsobu zdanění příjmů z majetkových účastí ve vybraných
zemích Evropské unie. Pro lepší komparaci celkové míry zdanění těchto příjmů
v jednotlivých zemích a v ČR bude provedena také jednoduchá ekonomická analýza.
Tato rigorózní práce vychází z právního stavu platného k 30. 9. 2009.
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1 Majetkové účasti na obchodních společnostech a
družstvu
Cílem této části je vhled do problematiky podílů v obchodních společnostech a družstvu
z hlediska obchodního práva. Obsahem jednotlivých kapitol je definice a stručná
charakteristika podílů kapitálové povahy v akciové společnosti, společnosti s ručením
omezeným, komanditní společnosti a družstvu podle českého právního řádu. V závěru
jsou charakterizovány také podíly na evropské společnosti a evropské družstevní
společnosti podle komunitárního práva.
Kromě popisu obsahu jednotlivých podílů, tj. vystižení nejdůležitějších práv a
povinností společníků (členů), je pozornost zaměřena především na příjmy, které
mohou plynout vlastníku podílu z jeho držby. Bude se jednat jednak o příjmy běžné,
tedy o podíly na zisku, nebo o příjmy kapitálové, které plynou z dispozice s takovým
podílem. V návaznosti na to jsou popsány podmínky převodu či přechodu jednotlivých
podílů.
Vzhledem k tomu, že akcie je vedle majetkového podílu na akciové společnosti zároveň
cenným papírem, bude v následujícím textu přihlédnutu k její poněkud odlišné povaze
od ostatních podílů.

1.1 Akcie
Vznik akciové formy podnikání podnítil nástup novověku a zvláště rozvoj zámořského
obchodu. K rozvoji akciových společností a k celkovému ekonomickému rozkvětu
vůbec pak došlo během průmyslové revoluce. Akciové společnosti jsou typickými
kapitálovými společnostmi, které povinně vytvářejí základní kapitál, přičemž podíly
jejich společníků jsou rozděleny na samostatně obchodovatelné části (akcie). Akcionáři
se zásadně nepodílejí na činnosti společnosti osobně, i když to není vyloučené.
Výhodou akciové formy společností je především možnost akumulace velkého objemu
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kapitálu, což je v některých odvětvích nutným předpokladem pro podnikání, a také
možnost dalšího upisování akcií k jeho navýšení.3
Akcie jsou jeden z druhů cenných papírů, které smí vydávat akciová společnost.
Základním pramenem úpravy akcií je obchodní zákoník4 (dále také „ObchZ“), který
akcie charakterizuje, jako cenné papíry, se kterými jsou spojena práva akcionáře jako
společníka podílet se podle zákona a stanov na řízení akciové společnosti, jejím zisku a
jejím likvidačním zůstatku při zániku společnosti.5 Stejná práva má i majitel zatímního
listu, který navíc musí společnosti splatit vklad. Kromě toho může akciová společnost
vydávat i další druhy cenných papírů.6
Cenný papír je institutem soukromého práva, který je charakteristický tím, že
představuje spojení dvou jinak samostatných majetkových hodnot:
a)

subjektivního práva, kterým je zpravidla závazkové právo a

b) nosiče, v němž je toto subjektivní právo inkorporováno, a jímž je tradičně listina,
ale může jím být také elektronický záznam. Vlastník nosiče je zároveň i majitelem
práva s nosičem spojeného a hodnota cenného papíru je dána právě hodnotou
takového subjektivního práva.
Český právní řád definici pojmu cenného papíru neobsahuje, a tudíž je tento úkol
ponechán na právní teorii.7 Naproti tomu letitá diskuze o právní povaze cenných papírů
se promítla do ustanovení § 1 odst. 2 zákona o cenných papírech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZCP“), kde bylo doplněno, že na cenné papíry se vztahují
ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.
V základním ohledu jsou akcie podíly společníka na obchodní společnosti. Akcie jsou
tedy cenné papíry podílnické. Vznik členského poměru akcionáře však na vydání akcií
není vázán, a proto jde o cenné papíry deklaratorní. Na rozdíl od ostatních obchodních
3

ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. Kurz obchodního práva : právnické osoby jako
podnikatelé. 5. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 653 s., s. 259 an.
4
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5
DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R., Akciové společnosti. 6. vyd. Praha: C. H. Beck,
2007, s. 101.
6
Může jít např. o kupóny, opční listy či dluhopisy.
7
Např. Dědič (1999) uvádí tuto definici: „cenné papíry jsou zvláštním druhem majetkové hodnoty, jejíž
podstatou jsou listiny nebo je nahrazující zápisy do zákonem stanovené evidence, s nimiž je spojeno
subjektivní právo takovým způsobem, že bez této listiny nebo bez tohoto zápisu nemůže být právo ani
uplatněno ani převedeno na jinou osobu.“
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společností se v případě společnosti akciové připouští mnohost obchodních podílů
(akcií) v rukou jednoho společníka.
Akcie jsou cenné papíry výnosové, jelikož je v nich inkorporováno právo na dividendu.
Dividenda však nemusí být vyplacena vždy. To závisí jednak na vykázaném zisku a
jednak na dividendové politice společnosti. Nabytí akcií je tedy chápáno jako investice,
která je činěna za účelem získání budoucích výnosů. Dalším příjmem z akcií mohou
představovat spekulace na růst kurzu akcie – prodej za vyšší cenu než nákup akcie.
Akcie jsou soukromými cennými papíry - emitentem je akciová společnost, tedy
právnická osoba soukromého práva. Jako cenné papíry, které lze převádět, se akcie řadí
mezi obchodovatelné cenné papíry, jejichž převoditelnost nelze vyloučit. Jestliže jde o
akcie téhož emitenta, téže formy a podoby a pokud z nich vyplývají tatáž práva a
povinnosti, jedná se o zastupitelné cenné papíry. Akcie jsou zpravidla také hromadně
vydávané.
Akcie představuje část základního kapitálu akciové společnosti, jež je vyjádřena jako
jmenovitá hodnota akcie. Akcie jednoho emitenta mohou mít různou jmenovitou
hodnotu, ovšem musí být zachována zásada stejného zacházení se všemi akcionáři.
Zvláštní právní předpisy mohou v některých případech předepisovat pro všechny akcie
jednoho emitenta stejnou jmenovitou hodnotu.8 Od jmenovité hodnoty akcie je třeba
odlišovat její emisní kurz, což je částka, za kterou je akcie vydána. Emisní kurz nesmí
být nižší než jmenovitá hodnota akcie, rozdíl se potom nazývá emisní ážio, které slouží
především ke krytí nákladů spojených s emisí akcií.
V akcii jsou dále inkorporována členská práva akcionáře jako společníka akciové
společnosti. Tato práva lze rozdělit na práva majetková a práva nemajetkové povahy.9
Do první kategorie můžeme především zařadit právo na podíl na zisku a na likvidačním
zůstatku společnosti, přednostní právo na úpis nových akcií při zvyšování základního
kapitálu a přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Mezi

8

Jde například o zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investovaní, který v ustanovení § 5 odst. 2 říká, že
investiční fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty, podobný požadavek se týká i akcií
penzijních fondů podle zákona č. 42/1994 Sb.
9
KOTÁSEK, J., POKORNÁ, J., RABAN, P. a kol., Kurz obchodního práva: právo cenných papírů. 4.
vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 383 an.
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nemajetková práva lze kupříkladu zařadit právo na řízení společnosti, právo na kontrolu
činnosti společnosti či právo na informace.
Velikost podílu akcionáře je dána poměrem součtu jmenovitých hodnot všech akcií,
které patří jednomu akcionáři, k výši základního kapitálu společnosti.10
Převodem akcie se převádějí zásadně všechna práva s ní spojená. Z tohoto základního
pravidla však existují výjimky v podobě samostatně převoditelných práv spojených
s akcií. Jde především o právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování
akcií a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií (§ 156a
ObchZ). Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o
postoupení pohledávky podle občanského zákoníku.11 Právo na výplatu dividendy lze
převést až ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. Pokud jsou však
k akcii vydány kupóny jako vedlejší cenné papíry, je právo na dividendu spojené
s kupónem převoditelné pouze s kupónem, a to kdykoli i za více budoucích účetních
období.
Přednostní právo na upisování akcií je samostatně převoditelné ode dne zápisu usnesení
valné hromady do obchodního rejstříku o zvýšení základního kapitálu. Akciová
společnost je pro uplatnění tohoto práva oprávněna vydat zvláštní cenné papíry, opční
listy. Přednostní právo potom může uplatnit jen ten, kdo opční list předloží. Vydání
opčního listu je vždy spjato s konkrétním rozhodnutím valné hromady o zvýšení
základního kapitálu.
Právo na vyplacení likvidačního zůstatku je samostatně převoditelné ode dne schválení
návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. Obchodní zákoník nepřipouští, aby toto
právo bylo vtěleno do zvláštního cenného papíru, a proto ho lze převést jen na základě
smlouvy o postoupení pohledávky. Převod samostatně převoditelného práva musí být
vyznačen na listinné akcii nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
Akcie mohou mít obě podoby, tedy buď listinnou, nebo zaknihovanou. Možnost
vydávat akcie v zaknihované podobě upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu12

10

DĚDIČ, J., Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektrum, 1999, s. 79.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
11
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(dále jen „ZPKT“) v ustanovení § 91, které říká, že zastupitelné listinné cenné papíry
mohou být nahrazeny zápisem do centrální evidence cenných papírů. Nehledě na
podobu, musí všechny akcie obsahovat, jako povinné náležitosti, údaje o firmě a sídle
společnosti, jmenovitou hodnotu akcie, označení formy akcie, u akcie na jméno firmu,
název nebo jméno akcionáře, výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie a
datum emise.
Obchodní zákoník rozeznává dvě formy akcií, a to akcie znějící na jméno a na majitele.
Aby se sjednotila terminologie právní úpravy cenných papírů, ZCP v ustanovení § 3
uvádí, že akcie znějící na jméno je cenným papírem na řad a akcie znějící na majitele je
cenným papírem na doručitele. Obě formy akcií jsou převoditelné. Listinné akcie na
majitele se převádějí tradicí, listinné akcie na jméno se převádějí indosací a tradicí. Obě
formy zaknihovaných akcií se převádějí shodně, a to smlouvou o registraci.
Obchodní zákoník připouští, aby stanovy akciové společnosti omezily převoditelnost
akcií na jméno (vinkulace akcií), nelze ji však zcela vyloučit. V praxi je nejčastěji volen
ten způsob, že s převodem akcií musí udělit souhlas některý z orgánů společnosti. Akcie
na majitele jsou neomezeně převoditelné.
Obchodní zákoník umožňuje vydávat dva druhy akcií – kmenové a prioritní. Jiné druhy
vydávány být nesmějí. Kmenové akcie jsou definovány negativně jako akcie, s nimiž
nejsou spojena žádná zvláštní práva (§ 156 odst. 6 ObchZ). Prioritní akcie jsou
vydávány na základě stanov jako jediný zvláštní druh akcií a jsou s nimi spojena
přednostní práva týkající se podílu na zisku (dividenda) nebo na likvidačním zůstatku.
Obvykle je s prioritními akciemi spojen nárok na relativně vyšší dividendu, nebo se jim
zaručí dividenda, i když běžná dividenda vyplácena není. Výhody těchto akcií mohou
být na základě stanov vyrovnány tím, že s prioritními akciemi nebudou spojena
hlasovací práva. Obchodní zákoník limituje možnost vydávat prioritní akcie tak, že
souhrn jejich jmenovitých hodnot nesmí překročit polovinu základního kapitálu
společnosti.
Dnes již zrušený druh zaměstnaneckých akcií nahradila novela ObchZ provedená
zákonem č. 370/2000 Sb. možností, aby stanovy akciové společnosti určily, že
zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie za zvýhodněných podmínek.
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Zvýhodněnými podmínkami ustanovení § 158 odst. 2 ObchZ rozumí, že stanovy nebo
usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu mohou určit, že zaměstnanci
nemusí splatit celý emisní kurs akcií vydávaných nebo celou cenu, za něž je společnost
pro zaměstnance nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti.
Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splacení
zaměstnanci, nesmí překročit 5 % základního kapitálu společnosti v době, kdy se o
upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje. Zaměstnanci,
kteří akcie nabyli za zvýhodněných podmínek, s nimi mohou volně disponovat.

1.1.1 Zatímní listy
K účastnickým cenným papírům, které může vydávat pouze akciová společnost, patří i
zatímní listy (§ 176 ObchZ). Základní funkcí zatímních listů je nahrazovat ty akcie,
jejichž emisní kurz nebyl dosud zcela splacen. Zatímní list vydává společnost
upisovateli po zápisu společnosti do obchodního rejstříku nebo po zápisu zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejstříku, jestliže celý emisní kurz upsaných akcií
nebyl zatím splacen.
Zatímní listy mohou mít jen listinnou podobu.13 Nezávisle na formě akcií, které
nahrazují, jsou zatímní listy definovány jako cenné papíry na řad. Na zatímní list se
použijí obdobně ustanovení o akciích na jméno. Společnost nesmí omezovat jejich
převoditelnost, ale pokud je stanovami omezena převoditelnost akcií, které nahrazují, je
ze zákona omezena i převoditelnost zatímních listů stejně. Pokud vlastník zatímního
listu převede zatímní list na jiného před splacením emisního kurzu nesplacených akcií,
ručí za splacení zbytku emisního kurzu.
Zatímní list nahrazuje všechny akcie jednoho druhu upsané jedním akcionářem, jejichž
emisní kurz dosud nesplatil. Jsou s ním spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní
list nahrazuje. Na rozdíl od akcie, je v zatímním listu vtělena základní povinnost
akcionáře – povinnost splatit emisní kurz akcií, které akcionář upsal. Tato povinnost
musí být splněna nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti, resp. od zápisu
zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud stanovy neurčují kratší
dobu.
13

A to, i kdyby akcie, které nahrazují, měly být zaknihovány.
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Pokud by se akcionář dostal do prodlení se splácením emisního kurzu, nesmí vykonávat
hlasovací právo spojené se zatímním listem, dále je povinen zaplatit úroky z prodlení
určené podle stanov nebo podpůrně podle zákona ve výši 20 % ročně. Kromě toho proti
takovémuto akcionáři může společnost zahájit kaduční řízení směřující k vyloučení
akcionáře ze společnosti v rozsahu jeho nesplacených akcií a nelze ani vyloučit jeho
odpovědnost za škodu vzniklou společnosti nesplacením vkladu.14

1.2 Obchodní podíl na s.r.o.
Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou obchodního práva. Je řazena
mezi kapitálové společnosti, protože vykazuje všechny základní rysy kapitálových
společností, avšak vyznačuje se i některými znaky charakteristickými spíše pro osobní
společnosti. Na rozdíl od ostatních obchodních společností, které se vyvinuly z potřeb
hospodářského života, je společnost s ručením omezeným umělý výtvor zákonodárce.
Cílem bylo vytvořit společnost, která by spojovala výhody a vylučovala nevýhody již
existujících typů společností – společnosti akciové a osobní společnosti. Právní forma
s.r.o. je vhodnou formou pro drobné i střední podnikání a je také velmi oblíbená a
rozšířená. Avšak vzhledem k jednoduchosti jejího založení, jednoduché struktuře
orgánů i velké míře volnosti, kterou poskytuje, bývá často zneužívána k podvodným
jednáním.15
Obchodní zákoník vymezuje pojem obchodní podíl v § 114 jako účast společníka na
společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jedná se o právní poměr
společníka a společnosti, který má jinak povahu složitého obligačního vztahu.16 Jeho
výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti,
pokud nestanoví společenská smlouva jinak.
Na rozdíl od akciové společnosti nemůže být podíl na s.r.o. představován cenným
papírem. Pro účely ObchZ se podíl společníka oceňuje mírou jeho účasti na čistém
obchodním majetku společnosti, jež připadá na jeho podíl, nestanoví-li zákon jinak.
14

KOTÁSEK, J., POKORNÁ, J., RABAN, P. a kol., Kurz obchodního práva: právo cenných papírů. 4.
vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 433.
15
ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. Kurz obchodního práva : právnické osoby jako
podnikatelé. 5. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 653 s., s. 167-169.
16
DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha : ASPI, 2008. 454 s., s. 85.
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Zákon připouští stanovit výši obchodního podílu bez vazby na výši vkladu společníka, a
tudíž umožňuje založit nerovné postavení společníků ve společnosti, pokud jde o
měřítko jejich účasti.17 V praxi se často společníci osobně podílejí na činnosti
společnosti, což může být „odměněno“ právě vyšším obchodním podílem na společnosti
než odpovídá vkladu.18
Společník s.r.o. může mít pouze jeden obchodní podíl. Pokud se společník účastní na
společnosti dalším vkladem, připočte se tento vklad k jeho dosavadnímu vkladu, který
se odpovídajícím způsobem zvýší. Ve vazbě na zvýšení vkladu může dojít i
k odpovídajícímu zvýšení jeho podílu, avšak to bude závislé na případné změně výše
vkladů ostatních společníků. Při nabytí obchodního podílu převodem je situace
obdobná.
Obchodní podíl má svojí stránku kvalitativní, kterou je charakterizováno právní
postavení společníka, a svojí stránku kvantitativní, která určuje velikost obchodního
podílu, a tedy i rozsah účasti společníka na společnosti.
Kvalitativní stránku lze vymezit jako souhrn jednotlivých práv a povinností společníka
tvořící ve svém součtu určitý komplex. Společník je prostřednictvím svých práv a
povinností spojen s ostatními společníky do jednoho vnitřně provázaného systému,
který zabezpečuje fungování společnosti. Obchodní podíl je také schopen stát se
samostatným předmětem občanskoprávních vztahů ve smyslu § 118 občanského
zákona. Vzhledem k úzkému vymezení věci v právním smyslu v českém občanském
právu je třeba jej chápat jako tzv. jinou majetkovou hodnotu.19
Práva společníků mohou být majetkové a nemajetkové povahy. Mezi majetková práva
patří především právo na podíl na zisku a právo na vypořádání. Mezi nemajetková práva
se řadí zejména právo na řízení a kontrolu společnosti, dále potom právo na dispozice

17

BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha : C. H. Beck,
2006. 677 s., s. 70 an.
18
Pokud je stanovena výše obchodního podílu bez vazby na výši vkladu, měl by tento postup být
odůvodněn jiným přínosem takto zvýhodněného společníka pro společnost. Jinak by mohlo jít o výkon
práva příčící se dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, které nepožívá právní ochrany a
příslušná část společenské smlouvy by proto mohla být v tomto ohledu neplatná.
19
ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. Kurz obchodního práva : právnické osoby jako
podnikatelé. 5. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 653 s., s. 191.
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s obchodním podílem či právo podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné
hromady. Zvláštní skupinu představují práva menšinových společníků.
Mezi základní povinnosti společníků s.r.o. patří zejména povinnost splatit vklad,
k jehož splacení se společník zavázal společenskou smlouvou (vkladová povinnost),
popř. přispět k vytvoření vlastního kapitálu společnosti peněžitým plněním nad výši
vkladu (příplatková povinnost). Mezi další povinnosti patří povinnost loajality
společníka vůči společnosti, povinnost ručení za dluhy společnosti, atd.
Kvantitativní stránka obchodního podílu je vyjádřena jednak jako účast společníka na
společnosti odpovídající právům a povinnostem společníka (jde o míru účasti) a jednak
číselně jako poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. Jak již bylo
uvedeno, společenská smlouva může obsahovat i jiné řešení, avšak bude také
formulováno v exaktním číselném vyjádření. Kvantitativní stránka obchodního podílu
tedy určuje rozsah společnických práv a povinností a míru způsobilosti společníka
ovlivnit chod společnosti a podílet se na jejích hospodářských výsledcích.
Poměrné vyjádření obchodního podílu však nic nevypovídá a jeho hodnotě. Hodnota
obchodního podílu se stanovuje, pokud jsou k tomu relevantní důvody, a to k určitému
konkrétnímu okamžiku. Obchodní podíl se oceňuje jakožto míra účasti společníka na
čistém obchodním majetku, který je představován rozdílem mezi majetkem společnosti a
jejími závazky. Tržní hodnota podílu se však bude od hodnoty takto stanovené téměř
vždy lišit. Jestliže je např. převoditelnost podílu zcela vyloučena společenskou
smlouvou, pak je jeho tržní hodnota nulová, i přestože se jeho ocenění na základně
čistého obchodního majetku pohybuje v kladných číslech.
Mezi příjmy, které mohou plynout společníkům s.r.o., patří v první řadě přerozdělovaný
čistý zisk vygenerovaný společností. Právo společníka na podíl na zisku není absolutní,
naopak je podmíněn splněním v zákoně přesně vymezených podmínek (§ 123 ObchZ).
Celková částka vyplácená jako podíl na zisku nesmí být vyšší, než je hospodářský
výsledek společnosti za dané účetní období snížený o příděl do rezervního fondu a o
neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy
vytvořené ze zisku určené k rozdělení podle volné úvahy společnosti.20 Každému
20

Účelem této úpravy je především ochrana věřitelů společnosti.
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společníkovi náleží podíl na zisku dle velikosti jeho obchodního podílu, pokud
společenská smlouva nestanoví jiný poměr.
Pokud zanikne účast společníka ve společnosti jinak než převodem nebo přechodem
obchodního podílu na jiného společníka nebo na třetí osobu, vzniká společníkovi právo
na vypořádací podíl. Za určitých okolností pak uvolněný podíl připadne do majetku
společnosti.21
Výše vypořádacího podílu se odvozuje z vlastního kapitálu společnosti zjištěného ke dni
zániku účasti ve společnosti podle účetní závěrky k tomuto dni sestavené. Společenská
smlouva však může stanovit, že se vypořádací podíl zjistí z čistého obchodního majetku
společnosti na základě posudku znalce. Výše vypořádacího podílu je stanovena podle
poměru obchodních podílů. Toto ustanovení je však dispozitivní a společenská smlouva
může stanovit jiné kritérium. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích22 zpravidla
k rukám bývalého společníka nebo jeho právního nástupce.
Pokud dojde ke zrušení společnosti s ručením omezeným s likvidací, má společník
právo na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na
likvidačním zůstatku). Tento podíl se také určuje podle poměru obchodních podílů
jednotlivých společníků, avšak za předpokladu, že společenská smlouva nestanoví něco
jiného.
Společnost s ručením omezeným jakožto kapitálová společnost není svou existencí
vázána na osobní přítomnost konkrétních společníků. Společník však nemůže ze
společnosti vystoupit svým jednostranným projevem vůle. Jako nejčastější způsob
zániku jeho účastnického vztahu na společnosti představuje převod obchodního podílu,
se kterým je také obvykle spojem příjem plynoucí převodci.
Obchodní zákoník rozlišuje dvě situace. První předpokládá, že je obchodní podíl
převáděn na jiného společníka. Dispozitivní ustanovení § 115 odst. 1 ObchZ říká, že je
převod obchodního podílu na jiného společníka možný vždy, a to se souhlasem valné
hromady, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva tak může
21

Jde např. o situaci, kdy je společník vyloučen pro neplnění vkladové povinnosti, pokud soud rozhodl o
vyloučení společníka pro závažné porušení jeho povinností, pokud je účast ve společnosti ukončena
dohodou všech společníků nebo pokud účast společníka zanikla prohlášením konkurzu na jeho majetek.
22
Neplyne-li ze společenské smlouvy nebo stanov něco jiného.

13

odchylně vázat přípustnost převodu obchodního podílu na souhlas společníků nebo
jiného orgánu společnosti; vyloučit nutnost souhlasu valné hromady či jiného orgánu
společnosti; anebo vyloučit možnost převodu na jiného společníka vůbec.
Druhá situace upravená v ustanovení § 115 odst. 2 ObchZ předpokládá převod
obchodního podílu na třetí osobu. Zde není převod obecně přípustný, ale je podmíněn
výslovnou úpravou ve společenské smlouvě. Pokud společenská smlouva mlčí, nebo
pokud výslovně převod na extranea vylučuje, není takový převod možný. Převod
obchodního podílu může být dále podmíněn udělením souhlasu valné hromady,
případně jiného orgánu společnosti, a to výslovnou úpravou ve společenské smlouvě. V
tomto ustanovení se projevuje osobní prvek s.r.o. - společnost tímto způsobem brání
svoje složení společníků před účastí nežádoucích osob.
Bez ohledu na znění společenské smlouvy je obchodní podíl převoditelný vždy, pokud
je ve společnosti pouze jediný společník.
Zánik právnické osoby - společníka s.r.o. má ze zákona za následek přechod
obchodního podílu na jejího právního nástupce. Společenská smlouva však může
přechod obchodního podílu na právního nástupce vyloučit. V takovém případě náleží
právnímu nástupci podíl vypořádací. V případě smrti společníka - fyzické osoby se
obchodní podíl ze zákona dědí. I zde platí, že společenská smlouva může dědění
obchodního podílu vyloučit, pokud nemá společnost pouze jediného společníka.
Dědicům by pak připadl vypořádací podíl.

1.3 Podíl komanditisty na komanditní společnosti
Komanditní společnost je vůbec nejstarší formou obchodní společnosti a její kořeny se
nacházejí již v římském právu.23 Komanditní společnost je osobní společností a její
právní úprava vychází především z právní úpravy veřejné obchodní společnosti. Liší se
však v existenci dvou druhů společníků, na jejichž účasti je závislá. Jednak jde o
komplementáře, kteří se osobně účastní na činnosti společnosti a ručí neomezeně za její

23

DVOŘÁK, T. Osobní obchodní společnosti. Praha : ASPI, 2008. 344 s., s. 227 an.
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závazky, a jednak jsou zde komanditisté, jejichž účast na společnosti je kapitálové
povahy a omezuje se pouze na povinný vklad do základního kapitálu společnosti.24
Speciální ustanovení obchodního zákoníku o komanditní společnosti (§§ 93 až 104e)
neobsahují úpravu podílu na společnosti. Obecná ustanovení ObchZ o obchodních
společnostech však definují podíl jako účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí
práva a povinnosti. Stejně jako u společnosti s ručením omezeným může mít každý
společník jen jeden podíl ve společnosti a tento podíl nemůže být představován cenným
papírem.
Podíl komanditisty je vázán na jeho účast v k. s., nikoli na fixní základní kapitál jako u
s.r.o. či a.s.; přestože komanditista má vkladovou povinnost, nemá to ve vztahu
k existenci podílů komanditistů žádnou relevanci. Je proto vyloučeno, aby po zániku
účasti komanditisty v k. s. přešel tento podíl do majetku k. s. Podíl bývalého
komanditisty bezvýjimečně vždy k okamžiku zániku jeho účasti ve společnosti zaniká.
Kvalitativní stránka podílu komanditisty na komanditní společnosti je celkem snadno
odvoditelná od systému práv a povinností, které vyplývají komanditistům ze zákona
nebo ze společenské smlouvy. Mezi práva komanditistů patří zejména právo na podíl na
zisku a další majetková práva, která se týkají vypořádání společníka se společností
v případě zániku účasti společníka na společnosti a v případě zrušení a zániku
společnosti samotné (vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku). Mezi
nemajetková práva se pak např. řadí právo podílet se na řízení společnosti a právo na
informace.
Základní a v podstatě jedinou povinností komanditisty je povinnost vkladová.
Komanditní společnost sice obligatorně vytváří základní kapitál, avšak jeho výše se do
obchodního rejstříku nezapisuje. Jeho garanční funkci do značné míry relativizuje
existence neomezeně ručících společníků. Komanditistům může být ve společenské
smlouvě také uložena příplatková povinnost.
Pro vymezení kvantitativní stránky podílu však chybí výslovná zákonná úprava a
určení výše jednotlivých podílů komanditistů (i komplementářů) je tak ponecháno na
24

ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. Kurz obchodního práva : právnické osoby jako
podnikatelé. 5. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 653 s., s. 135 an.
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společenské smlouvě. Zákon při tom připouští autonomní úpravu kvantifikace práv
společníků u hlasovacího práva, u rozdělování zisku a také u práva na vypořádání.
Mezi příjmy, které plynou komanditistům z držby podílu na komanditní společnosti,
patří přerozdělovaný zisk. Situace v komanditní společnosti je poněkud složitější, neboť
se vygenerovaný nezdaněný zisk nejprve rozdělí na dvě části – na část připadající
komplementářům25 a na část, která zůstane ve společnosti a kterou je po zdanění možno
rozdělit mezi komanditisty. Poměr těchto částí zisku určuje společenská smlouva.
Zákon podpůrně stanoví, že se zisk mezi komanditisty a komplementáře dělí na
polovinu. Čistý zisk společnosti se může rozdělit mezi komanditisty v poměru, který
určuje společenská smlouva, jinak v poměru splacených vkladů.
Společník, jehož účast v komanditní společnosti zanikla jinak než převodem nebo
přechodem podílu26, má právo na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se
stanoví pomocí stejných zákonných pravidel, která platí pro výpočet podílu na
likvidačním zůstatku, pouze jeho základem je částka zjištěná postupem podle § 61 odst.
2 ObchZ.27
V případě zrušení a zániku komanditní společnosti s likvidací mají společníci nárok na
podíl na likvidačním zůstatku. Pravidla pro rozdělení likvidačního zůstatku mezi
bývalé společníky by měla být primárně obsažena ve společenské smlouvě. Pokud
společenská smlouva v tomto směru mlčí, uplatní se zákonná úprava, která stanoví
následující postup pro rozdělení:
a)

likvidační zůstatek je dostačující pro vrácení částek všech splacených vkladů –
nejprve se tyto vklady vrátí společníkům a následně se zbytek rozdělí stejným
způsobem, jako se dělil zisk za trvání společnosti;

25

Komanditní společnost není ve vztahu k části zisku připadající na komplementáře poplatníkem daně
z příjmů právnických osob. Tato část zisku je zdaňována daní z příjmů až na úrovni jednotlivých
komplementářů.
26
Jedná se např. o situaci, kdy společník z k. s. vystoupil změnou společenské smlouvy (§ 83 ObchZ),
účast společníka zanikla prohlášením konkurzu na jeho majetek (§ 88 ObchZ), soud rozhodl o vyloučení
společníka z k. s. pro závažné porušení jeho povinností (§ 90 ObchZ) nebo kdy účast komanditisty v k. s.
zrušil soud.
27
Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu
zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka
ve společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví, že se má zjistit z čistého obchodního majetku na
základě posudku znalce.
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b) likvidační zůstatek pokrývá pouze hodnotu všech splacených vkladů komanditistů nejprve se vrátí vklady komanditistům a případný přebytek se rozdělí podle
stejných zásad jako zisk,
c)

likvidační zůstatek nepokrývá ani hodnoty všech vkladů splacených komanditisty –
postupuje se jako při rozdělování zisku za trvání společnosti.

Vzhledem ke kapitálové povaze účasti komanditisty na k. s. může účast komanditisty na
společnosti zaniknout také převodem nebo přechodem jeho podílu, aniž by to mělo vliv
na trvání společnosti. Převod ani přechod podílu komanditisty není v obchodním
zákoníku samostatně upraven, a proto se použije právní úprava převodu (přechodu)
obchodního podílu v s.r.o. (viz výše).

1.4 Členství v družstvu
Princip družstevnictví pochází z 19. století a podle obchodního zákoníku jde o
společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování
hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Převážná většina českých
družstev sice vyvíjí podnikatelskou činnost, avšak charakteristickým znakem tradičního
družstva je podpora a usnadnění podnikání svých členů.28
Idea družstevnictví stojí na čtyřech základních principech. Princip dobrovolnosti
členství znamená, že není možné nikoho nutit, aby se členem družstva stal a zároveň
také, že není možné nikoho nutit, aby členem družstva zůstal proti své vůli. Princip
kolektivizmu znamená, že družstvo je kolektivem neuzavřeného počtu členů a tito
členové navzájem spolupracují. Dále se zde uplatňuje princip družstevní demokracie a
princip rovnosti členů. Každý člen družstva má stejná práva a povinnosti a každý člen
má jeden hlas nezávisle na výši jeho vkladu. Stanovy se však mohou od zákonné úpravy
v tomto směru odlišovat.29

28

PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II.
díl. Praha : ASPI, 2006. 548 s., s. 458 an.
29
ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. Kurz obchodního práva : právnické osoby jako
podnikatelé. 5. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 653 s., s. 394 an.
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Členství v družstvu je právním vztahem vznikajícím mezi členem družstva a družstvem.
Obsah členství neboli členského podílu na družstvu je oproti obchodním společnostem
modifikován v důsledku zvláštní povahy družstev. Jeho zákonná úprava je však velmi
stručná, řada otázek je ponechána na úpravě stanovám a řada dalších je zcela
opomenuta.
Členem družstva může být fyzická30 i právnická osoba, která je majetkově
zainteresována na základním kapitálu družstva a která má z tohoto titulu vůči družstvu
určitá práva a povinnosti. Členství v družstvu lze nabýt originárně, a to jednak při
vzniku družstva a jednak přijetím do již existujícího družstva na základě členské
přihlášky. Derivativně pak vzniká členství převodem nebo přechodem členského podílu.
Obsahem členského vztahu jsou práva a povinnosti členů ve vztahu k družstvu. I zde je
možné rozlišovat práva a povinnosti majetkové a nemajetkové povahy. Zákon říká, že
stanovy musí obsahovat práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům.
Těžištěm celého vztahu však není na rozdíl od obchodních společností podíl na zisku,
ale spíše účast na úsporách, službách nebo činnosti družstva.
Obecně je možno říci, že člen družstva má obvykle právo hlasovat na členské schůzi,
být členem orgánů družstva, právo na informace a právo využívat služeb poskytovaných
družstvem, popř. i právo na podíl na zisku, na vypořádací podíl nebo na podíl na
likvidačním zůstatku. Člen má zpravidla také právo z družstva vystoupit a převést
členství na jinou osobu.
Mezi povinnosti členů družstva patří zejména vkladová povinnost. V této souvislosti se
rozlišuje základní členský vklad, jehož výše je určena stanovami, a vstupní vklad, který
je také určen stanovami a představuje část základního členského vkladu, na jehož
splacení může být vázána podmínka vzniku členství. Stanovy mohou určit, že v případě
ztráty družstva budou členové povinni splatit dosud nesplacenou část vkladu ještě před
dobou její splatnosti za účelem pokrytí ztráty.

30

Členem družstva se může stát fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výjimkou je situace,
kdy je členství v družstvu podmíněno dle stanov pracovním vztahem k němu. Pak platí, že členem se
může stát i osoba starší 15 let, která ukončila povinnou školní docházku. Druhou výjimkou je situace, kdy
se členem družstva stala osoba na základě dědění.

18

Členové neručí za závazky družstva. Stanovy však mohou určit, že členové družstva
nebo někteří z nich mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu do určité
výše uhrazovací povinnosti na krytí ztrát družstva. Tato uhrazovací povinnost však
nemůže přesáhnout trojnásobek členského vkladu.
Přestože z povahy družstva nejde o primární přínos pro jeho členy, může být
s členstvím v družstvu spojen příjem v podobě podílu na zisku družstva. Bude tomu tak
především u družstev, které byly založeny za účelem vyvíjení podnikatelské činnosti a
dosahování zisku. Zákon dispozitivně určuje, že se podíl člena na zisku určeném
k rozdělení stanoví poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech
členů. V případě členů, jejichž členství v daném roce trvalo jen po část roku, se podíl na
zisku poměrně krátí.
Při zániku členství v družstvu jinak než převodem, příp. přechodem členského podílu,
má dosavadní člen nárok na výplatu vypořádacího podílu. Způsob majetkového
vypořádání je obligatorní náležitostí stanov. Platí však subsidiární zákonná úprava,
podle které se vypořádací podíl určí poměrem splaceného členského vkladu
dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu
splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství.
Jako základna pro výpočet vypořádacího podílu je i v případě družstva vlastní kapitál,
resp. jeho rozhodný stav podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.31
V případě zrušení družstva s likvidací připadá v úvahu příjem plynoucí bývalému členu
družstva v podobě podílu na likvidačním zůstatku. Způsob rozdělení likvidačního
zůstatku by měl být primárně určen stanovami. Pokud tak stanovy nečiní, vyplatí se
členům splacená část jejich členského vkladu.32 Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí
mezi členy družstva, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo nejméně jeden rok, a
to podle rozsahu, v jakém se svými vklady podíleli na základním kapitálu družstva.
V souvislosti s členstvím v družstvu může členovi plynout kapitálový příjem při
převodu jeho členského podílu. Pokud jde o převod členství mezi členy družstva
31

Při určování výše vypořádacího podílu se však nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, a
jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. Také se nepřihlíží k vkladům členů s
kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.
32
Pokud však výše likvidačního zůstatku nepostačuje k výplatě všech splacených částí členských vkladů,
pak se tyto vklady nebo jejich části vyplatí v poměrné výši.
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navzájem, je převod možný, pokud to stanovy nevylučují. To však neznamená, že by
měl nabyvatel dva členské podíly. Každý člen může mít pouze jeden členský podíl. Na
druhou stranu převod členského podílu na třetí osobu je vázán na souhlas
představenstva.33 Stanovy také mohou určit důvody, které tento převod vylučují.
Zemře-li člen družstva, jeho členství podle ObchZ zaniká. Zákon dědění nevylučuje, ale
podmiňuje ho dispozitivním souhlasem družstva. Dědic členského podílu může požádat
o přijetí za člena družstva. O této žádosti rozhoduje představenstvo, které ji může
zamítnout, jestliže zákon nebo stanovy neurčují jinak. Výjimkou je případ, kdy stanovy
určují případy, kdy představenstvo nesmí odmítnout dědicovo členství. Dědic, který se
nestal členem, má nárok na vypořádací podíl. Pokud jde o universální sukcesi
právnických osob, vzniká členství právního nástupce automaticky, nezávisle na vůli
družstva.

1.5 Společnosti evropského práva
1.5.1 Evropská společnost
Snaha o jednotnou úpravu nadnárodní formy obchodní společnosti organizované na
principu akciové společnosti byla patrná již na přelomu 50. a 60. let dvacátého století.
Vzhledem k rozdílnostem jednotlivých národních úprav akciových společností však
nebylo možné vytvořit jednotnou a komplexní úpravu na evropské úrovni.
Výsledná úprava v podobě nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statutu evropské
společnosti (SE), vychází vstříc hlavním protikladným systémům vnitřní organizace
národních akciových společností – britskému a německému. Nařízení o statutu SE proto
upravuje jen základní statusové otázky evropské společnosti a řadu dalších otázek
ponechává na úpravě národní legislativě členských států.
Otázku zapojení zaměstnanců upravuje směrnice Rady ES č. 2001/86/ES, kterou se
doplňuje statut evropské společnosti. K provedení této směrnice a v návaznosti na
nařízení byl přijat zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.
33

Pokud představenstvo souhlas neudělí, může se převodce odvolat k členské schůzi, která rozhodne
s konečnou platností.
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Normativně tedy upravuje právní poměry evropské společnosti nařízení Rady ES č.
2157/2001, směrnice Rady ES č. 2001/86/ES a subsidiárně i tuzemské akciové právo. V
tomto ohledu mají značný normativní vliv i stanovy každé jednotlivé evropské
společnosti.34
Co se týče akcií, případně dalších cenných papírů vydávaných evropskou společností,
neobsahuje nařízení o statutu SE téměř žádnou úpravu této záležitosti. V čl. 1 nařízení
stanoví, že základní kapitál evropské společnosti je rozvržen na akcie.
Definice akcie není v nařízení obsažena, avšak je téměř shodná ve všech evropských
právních řádech. Článek 5 odkazuje pro úpravu akcií a dalších cenných papírů evropské
společnosti na právo, které by se použilo na akciovou společnost se sídlem na území
členského státu, ve kterém byla evropská společnost zapsána do rejstříku. Právní vztahy
týkající se akcií se tak budou řídit stejným právem jako v případě běžné akciové
společnosti35, o které bylo pojednáno výše.

1.5.2 Evropská družstevní společnost
Evropská družstevní společnost neboli evropské družstvo představuje nejmladší formu
výkonu ekonomické činnosti napříč Evropským společenstvím. Konstrukce její úpravy
v řadě hledisek kopíruje evropskou společnost, což pojetí evropského družstva
přibližuje klasické obchodní společnosti, jak je ostatně patrné i z názvu.
Základními prameny právní úpravy evropského družstva jsou nařízení Rady č. ES
1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) a směrnice Rady č.
2003/72/ES, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na
zapojení zaměstnanců. Na národní úrovni je směrnice transponována zákonem č.
307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti. Subsidiárně je použitelné i národní
družstevní právo.36

34

ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. Kurz obchodního práva : právnické osoby jako
podnikatelé. 5. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 653 s., s. 371 an.
35
HODÁL, P., ALEXANDER, J. Evropské právo obchodních společností. Praha : Linde, 2005. 267 s., s.
196.
36
DĚDIČ, J., ČECH, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v
obchodním právu změnilo?. 2. dopl. vyd. Praha : Polygon, 2005. 485 s., s. 224 an.
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Základním předmětem a účelem evropského družstva je uspokojování potřeb svých
členů nebo rozvoj jejich hospodářských a sociálních činností.37 Svou činnost může
evropské družstvo vykonávat také prostřednictvím dceřiné společnosti. Pokud tak
vyplývá ze stanov, smí evropské družstvo nabízet své služby také jiným osobám než jen
vlastním členům.
Obsah členství v evropském družstvu je zásadně totožný s obsahem členství
v tuzemském národním družstvu. Jde tedy především o osobní účast na činnosti
družstva, majetkové účasti a účasti na řízení družstva. Významným rozdílem mezi
národním a evropským družstvem je možnost zavedení různých kategorií členů
v evropském družstvu. Nařízení o stanovách SCE připouští, že kromě členů, kteří se
aktivně podílejí na činnosti družstva, mohou být zavedeni i členové, kteří se na družstvu
podílejí pouze kapitálově – tzv. investující členové.38
Evropské družstvo vytváří základní kapitál, který je rozdělen do podílů. Nařízení o
statutu SCE výslovně nestanoví, zda mohou či nemohou být podíly vtěleny do cenných
papírů, avšak ze znění čl. 4 vyplývá, že tomu tak zpravidla bude. Počítá se s jejich
jmenovitou hodnotou, formou na jméno, zákazem emise pod pari, atd. Stanovy určí,
kolik podílů je třeba upsat pro nabytí členství v evropském družstvu. Stanovy dále
mohou upravit emisi různých druhů podílů, vzájemně odlišených rozdílnými právy
vzhledem k rozdělení hospodářského výsledku.39
Převod podílů evropského družstva je vázán na splnění podmínek uvedených ve
stanovách družstva a dále na souhlas valné hromady, nebo řídícího či správního orgánu.
Podíly lze zásadně převádět na jiné členy družstva, ale i na třetí osoby, které se stanou
členy. Ke vzniku členství je však třeba souhlasu představenstva nebo správní rady.
Základní kapitál evropského družstva je variabilní a jeho aktuální výše odpovídá součtu
jmenovitých hodnot všech vydaných podílů. Evropské družstvo je oprávněno kdykoli
vydávat další podíly, aniž by muselo podstupovat složitou proceduru zvyšování
37

zejména uzavíráním smluv se členy na dodávky zboží či poskytování služeb nebo na provedení prací
takového druhu, který evropské družstvo provádí nebo obstarává. Účelem evropského družstva může být
rovněž uspokojování potřeb jeho členů výše uvedeným způsobem prostřednictvím podpory jejich účasti
na hospodářských činnostech v jednom nebo více evropských nebo vnitrostátních družstvech.
38
HELEŠIC, F. Družstevní právo v kostce. Praha : Eurolex Bohemia, 2006. 230 s., s. 151 an.
39
DĚDIČ, J., ČECH, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU : aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v
obchodním právu změnilo?. 2. dopl. vyd. Praha : Polygon, 2005. 485 s., s. 224 an.
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základního kapitálu. Při zániku členství v evropském družstvu má člen právo na výplatu
jeho podílu na upsaném základním kapitálu družstva.40 Jde o zpětný odkup vlastních
podílů družstvem s tím, že v okamžiku odkupu dochází k jejich zániku.
Členové družstva mohou čerpat výhody z členství v evropském družstvu i formou
podílu na zisku. Pravidla pro použití zisku za každé účetní období určují stanovy
družstva, avšak v první řadě musí být proveden příděl do rezervního fondu družstva.
V evropském družstvu se přednostně vyplácejí dividendy členům před rozdělením
zbytku zisku.41 Výplata dividend se pak řídí nikoli výší vkladů členů do družstva, ale
rozsahem obchodů členů uskutečněných s družstvem nebo pracemi, které pro družstvo
členové provedli. Stanovy však mohou určit i jinak.

40

Základní kapitál je ovšem snížen o poměrnou část případných ztrát družstva započítaných k tíži
základního kapitálu evropského družstva.
41
O rozdělení zbylého zisku rozhoduje valná hromada, která je povinna respektovat znění stanov. Valná
hromada může rozhodnout, že se zbylý zisk přenese do dalších období nebo odvede do zákonného nebo
stanovami určeného rezervního fondu anebo se poskytne jako výnos ze splacených vkladů ve formě
plateb v hotovosti nebo přidělením podílů. Vlastní stanovy evropského družstva mohou též rozdělení
zisku zcela vyloučit.
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2 Daně z příjmů
Z hlediska zdanění majetkových účastí je daň z příjmů nejvýznamnější daní, které
mohou příjmy z nich plynoucí podléhat. Z jiných daní by v úvahu přicházely také daň
dědická a darovací, případně daň z přidané hodnoty. V této části budou rozebrány
některé obecné aspekty daně z příjmů ve vztahu k majetkovým účastem, problematika
dvojího zdanění či daňově uznatelných nákladů. Krátce bude také věnována pozornost
společnému systému zdanění podle §§ 23a až 23d.

2.1 Daně z příjmů v českém právním řádu
Daně z příjmů jsou součástí české daňové soustavy již od vzniku samostatné České
republiky v roce 1993. Daně z příjmů se tradičně řadí mezi přímé daně, a to
důchodového typu. Český právní řád obsahuje dvě daně tohoto charakteru – daň
z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Obě daně jsou upraveny
jednou normou, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
novelizací (dále též „ZDP“).
Obě daně z příjmů jsou koncipovány jako daně univerzální, zdaňující v zásadě veškeré
příjmy svých poplatníků. Daň z příjmů fyzických osob je teorií označována jako osobní
důchodová daň. Ve většině vyspělých zemí je pojímána jako nejdůležitější daň, a to
nejen z díky svým významným odvodům do státního rozpočtu, ale i z hlediska
psychologického působení na subjekty, které ji podléhají. Její výhodou je, že, pokud je
správně navržena, je pro každého poplatníka stanovena individuálně s přihlédnutím
k jeho platební schopnosti, ale i sociálnímu postavení, které má vliv na výši jeho
životních potřeb.42
Pokud se hovoří o dani z příjmů právnických osob, často se lze také setkat s pojmem
„důchodová daň korporací“ nebo „daň ze zisku korporací“. Všechny tyto pojmy jsou
ovšem v českých podmínkách do jisté míry zavádějící. Český daňový systém užívá

42

VANČUROVÁ, A. Studijní materiál pro kurz Zdanění příjmů: podle právního stavu roku 2007,
dostupná z isis.vse.cz, s. 14.
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pojmu daně z příjmů právnických osob, fakticky se ale všech právnických osob netýká43
a naopak se může vztahovat i na „entity“, které právní subjektivitu nemají.44 Zdaleka
pak ne všichni poplatníci této daně jsou korporacemi.
Z mezinárodního pohledu daň ze zisku korporací částečně podléhá koordinaci a
harmonizaci.45 Na druhé straně je sazba daně také nejčastějším jádrem mezinárodní
daňové konkurence, neboť společnosti mohou volně rozhodovat o svém sídle a často tak
činí právě s přihlédnutím k daňovým podmínkám hostitelské země.46
České daně z příjmů jsou vyměřovány na základě jednotného daňového základu, kam
zásadně spadají veškeré příjmy daňových subjektů. Konstrukci těchto daní tvoří několik
prvků, které mohou mít zásadní význam z hlediska míry zdanění jednotlivých
poplatníků. Na výši daňové povinnosti může mít vliv status subjektu jako daňového
rezidenta či nerezidenta, případné vynětí daného příjmu z předmětu daně či jeho
osvobození od daně, limitace či vyloučení možnosti uplatnění nákladů souvisejících
s příjmy poplatníka, různé odpočty od základu daně, slevy na dani a samozřejmě i výše a
konstrukce sazby daně.
Na druhou stranu se používá i další způsob zdanění, který je typický právě pro zdanění
výnosů plynoucích z majetkových účastí. Jde o zdanění těchto příjmů v rámci
samostatného základu daně srážkou u zdroje příjmů. Naopak příjmy z prodeje
majetkových účastí jsou součástí jednotného daňového základu, kde se projeví osoba a
postavení poplatníka a také jeho ostatní příjmy. Přestože jsou tedy daně z příjmů
prezentovány jako jednotné a univerzální, využívají se dva poměrně odlišné způsoby
zdanění různých druhů příjmů jednoho a téhož poplatníka.47

43

Platí to pro veřejnou obchodní společnost a z oblasti evropského práva pro zájmové hospodářské
sdružení. Veřejná obchodní společnost sice má právní subjektivitu, ale její zisky jsou rozděleny mezi její
společníky a zdaněny na úrovni společníků.
44
ZDP totiž použil negativní definici poplatníka daně z příjmů právnických osob; „Poplatníky daně z
příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i organizační složky státu…“ (§ 17 odst. 1 ZDP)
45
Zejména ze strany OECD a Evropské unie.
46
KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha : Aspi, 2006., str. 199.
47
PŘIBYL, Jiří. Daňové aspekty finančního trhu. Praha, 2005. 115 s., Karlova univerzita v Praze.
Vedoucí diplomové práce JUDr. Petr Kotáb, s. 12.
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2.1.1 Srážková daň a její výběr
Pro celou řadu běžných příjmů plynoucích z cenných papírů, ale i jiných příjmů, byla
zavedena alternativní technika splnění daňové povinnosti poplatníků, která je nenutí
podávat daňová přiznání často kvůli zanedbatelným částkám a administrativně je vůbec
nezatěžuje. Výběr srážkové daně je ponechán na plátcích takto zdaňovaných příjmů,
kterých je podstatně méně než poplatníků a kteří jsou v daňových záležitostech znalejší.
Výběr daně je proto efektivnější.48
Všechny druhy příjmů ze zdrojů na území České republiky podléhající srážkové dani
jsou obsahem ustanovení § 36 ZDP. Z hlediska majetkových účastí jde především o
dividendové příjmy a jiné podíly ze zisku, příjmy z podílu na likvidačním zůstatku
společníka či vypořádacího podílu.49
V případě srážkové daně jde o konečné zdanění příjmů. Jejím sražením a odvedením je
splněna daňová povinnost poplatníka jednou pro vždy, a poplatník proto tyto příjmy již
nezahrnuje do obecného základu daně, potažmo do daňového přiznání. Nevýhodou
tohoto jednoduchého způsobu zdanění je fakt, že základem daně jsou až na výjimky
hrubé příjmy, to znamená, že si poplatník nemůže uplatnit související výdaje. Základ
daně se stanoví samostatně za jednotlivé akcie a podíly, i kdyby poplatník vlastnil akcie
jednoho druhu od stejného emitenta. Tato úprava je však pro poplatníky výhodnější,
protože základ daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů, s výjimkou dividendových
příjmů, u kterých se základ daně zaokrouhluje na celé haléře dolů.
Od základu daně se neodečítají žádné standardní ani nestandardní odpočty, a dále se
nijak neupravuje. Zákon upravuje některé specifické otázky pro stanovení základu daně
v případě dividendových příjmů z majetkových účastí v investičním fondu a
z podílových listů a v některých dalších případech.
Zvláštní sazba daně je lineární, pro rok 2009 je stanovena na 15 %. Platí pro všechny
příjmy tvořící samostatné základy daně, kromě příjmů z finančního leasingu plynoucím
nerezidentním poplatníkům, kde je sazba daně 5 %. Výše uvedené sazby je dále potřeba

48
49

DĚRGEL, M. Srážková daň. Daně a právo v praxi, ročník XIII., číslo 10/2008, str. 13-21.
Příjem se snižuje o nabývací cenu majetkové účasti, je-li plátci poplatníkem prokázána.
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korigovat s případnou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění, je-li poplatník
rezidentem smluvního státu.
Vypočtená daň se zaokrouhluje na celé koruny dolů, což je jediná výjimka z pravidla,
že se daň zaokrouhluje směrem nahoru. Pouze v případě dividendového příjmu se
sražená daň, připadající na jednotlivou akcii nezaokrouhluje. Na celé koruny dolů se
zaokrouhluje až celková částka daně sražená plátcem z veškerých dividendových příjmů
plynoucích jednomu poplatníkovi z majetkové účasti v jedné akciové společnosti.
Srážkovou daň vybírá a odvádí plátce daně, který zdaňovaný příjem vyplácí nebo
připisuje a který je za to také zodpovědný. Zejména v případě velkých akciových
společností, podílových fondů či bank se jedná o velké množství operací, které jsou na
ně přeneseny a které musí pod hrozbou sankce splnit. Pravidla pro výběr a odvod
srážkové daně jsou blíže upravena v ustanovení § 38d ZDP.
Plátce daně je povinen provést srážku daně z příjmů včetně záloh, na které se vztahuje
zvláštní sazba daně podle § 36 ZDP. Srážka se provádí při výplatě, připsání nebo
poukázání úhrady ve prospěch poplatníka, avšak u většiny příjmů nerezidentů
nejpozději v den, kdy plátce o závazku účtuje. Z tohoto pravidla existují výjimky. U
dividendových příjmů je pláce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději
však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada schválila
účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. U zaknihovaných akcií
je lhůta zkrácena na jeden měsíc. U dalších příjmů uvedených v § 38d odst. 2 ZDP,
které svým charakterem odpovídají dividendovým příjmům je upraven podobný postup.
Nebyla-li však provedena výplata dividendových příjmů ani poslední den vymezeného
období, má se pro účely ZDP za to, že srážka daně byla provedena poslední den
vymezeného období.
Sraženou daň je pak pláce povinen odvést svému místně příslušnému správci daně do
konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl povinen srážku
provést. Pouze u nerezidentních poplatníků má plátce také povinnost oznámit správci
daně tuto skutečnost, a to ve lhůtě pro odvod sražené daně. Řádným a včasným
provedením srážky daně se tedy daňová povinnost poplatníka u příjmů podléhajících
srážkové dani považuje za splněnou.
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Může se ale stát, že plátce neprovede srážku daně ve správné výši, neprovede ji vůbec,
anebo sraženou daň včas neodvede. V takovém případě na něm bude daň vymáhána
jako dluh. Navíc zde hrozí i skrytá sankce v podobě navýšení, tzv. brutace základu daně
podle § 38s ZDP. Pokud nebyla provedena srážka daně ve stanovené výši, a to ani
dodatečně, bude základem pro výpočet daně částka, z níž by po sražení daně zbyla
částka, která byla plátcem daně poplatníkovi skutečně vyplacena.
Nerezidentní poplatník, či jeho právní nástupce, může požádat pro účely zamezení
dvojího zdanění o „Potvrzení o sražené dani“ správce daně. Může tak učinit i
prostřednictvím plátce daně, což je v praxi nejčastější a pro poplatníka nejpohodlnější
alternativa.
U příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně podle § 36 ZDP se zajištění daně z povahy
věci neprovádí.

2.1.2 Zajištění daně
Daňoví nerezidenti podléhají v ČR zdanění pouze z příjmů plynoucích ze zdrojů
v tuzemsku. Všechny tyto příjmy jsou taxativně vypočteny v ustanovení §22 ZDP a jsou
rozděleny do osmi skupin. U příjmů ze sedmi skupin není podstatné, od koho plynou,
čili podléhají v ČR zdanění, ať již plynou od rezidentů ČR nebo od tuzemských stálých
provozoven nerezidentů, anebo přímo od nerezidentů. Příjmy z jediné skupiny (§ 22
odst. 1 písm. g) ZDP) podléhají v ČR zdanění, pouze pokud plynou od rezidentů ČR
nebo od tuzemských stálých provozoven daňových nerezidentů.50
Pokud je příjemcem rezident ze státu, se kterým má Česká republika uzavřenou
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je třeba přihlédnout k příslušným ustanovením
konkrétní smlouvy. Mezinárodní smlouvy pak mohou daňové podmínky těchto osob
pouze zmírnit.
Většina příjmů daňových nerezidentů ze závislé činnosti podléhá tzv. zálohové dani,
kterou vypočítá a odvádí zaměstnavatel podle ustanovení § 38h ZDP. Ostatní příjmy
nerezidentů většinou podléhají srážkové dani, což je konečné zdanění (viz výše).
Zbývající příjmy ze zdrojů na území ČR obecně podléhají povinnosti přiznat je a zdanit
50

DĚRGEL, M. Zajištění daně. Daně a právo v praxi. 2008, č. 6, s. 16-22.
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formou daňového přiznání. Z důvodů obtíží s přeshraničním vymáháním této povinnosti
je u nerezidentních poplatníků zavedena povinnost zajištění daně, což je úkolem plátce
daného příjmu. Plátce musí postupovat podle ustanovení §38e ZDP.
Zajištění splnění daňové povinnosti zahraničního subjektu je založeno na principu
změny osoby odpovědné za zdanění z nerezidentního poplatníka na rezidentního plátce
příjmů, protože stát zdroje má jen omezené možnosti vymáhání daňové povinnosti
přímo na nerezidentním poplatníkovi. Ze strany plátce příjmů však nejde o úhradu daně
za jiného poplatníka, ale je z příjmů určených nerezidentu sražena určitá částka, kterou
plátce poukáže přímo českému správci daně. Částka zajištění pak funguje jako záloha
na daň, kterou je poplatník povinen uvést v daňovém přiznání.
Pokud nerezidentní poplatník nepodá daňové přiznání, může správce daně považovat
částku zajištění daně za vyměřenou a uhrazenou daňovou povinnost poplatníka. Avšak
závazek podat přiznání v ČR nadále trvá.
Existují však určité výjimky, kdy se zajištění daně neprovádí:
a)

poplatník je rezidentem Evropské unie nebo státu tvořící EHP,

b) poplatník je rezidentem smluvního státu a smlouva s tímto státem neumožňuje
příjem v ČR zdanit, nebo je tento příjem od daně osvobozen či není předmětem
daně vůbec podle ZDP,
c) úhrady za zboží či služby prováděné v maloobchodě, kde prodejcem je daňový
nerezident ČR,
d) nájemné placené fyzickými osobami za bytové prostory užívané k bydlení a
činnostem s ním spojeným.
Jako další možnost lze posuzovat situaci, kdy správce daně vyhoví žádosti poplatníka a
rozhodne o tom, že zajištění daně v určitém zdaňovacím období nebude prováděno,
případně bude prováděno v nižší než zákonem stanovené výši.
Pokud plátce příjmů dojde podle ZDP a případné mezinárodní smlouvy k závěru, že
musí zajištění provést, pak musí také určit, jakou sazbu zajištění použije. Obecná sazba
zajištění daně je 10 %, existují však čtyři výjimky týkající se těchto příjmů:
a)

příjmy z prodeje investičních nástrojů (např. akcie) – sazba zajištění je 1 %,
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b) příjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením - sazba zajištění je 1 %,
c) základ daně připadající na společníka v.o.s. a komplementáře k. s., pokud jde o
nerezidentního poplatníka:
 fyzickou osobu – sazba zajištění je podle § 16 ZDP 15 %,
 právnickou osobu – sazba zajištění je podle § 21 ZDP 20 %.
Výpočtovou základnou pro zajištění daně je vždy hrubý příjem, který nelze snižovat o
žádné výdaje ani odpočty.51 Vypočtené zajištění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Potom, co plátce příjmů srazí zajištění daně, je povinen ho odvést místně příslušnému
správci daně, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla
povinnost zajištění daně srazit. Současně s platbou podá i hlášení o provedeném
zajištění daně na tiskopise Ministerstva financí.
Pokud plátce příjmů neplní svoji povinnost srážky a odvodu zajištění daně, mohou
nastat dva případy. Jednak může nastat situace, že ani nerezidentní poplatník neuhradí
daň, která měla být zajištěna. Pak bude příslušná částka zajištění vymáhána na plátci
příjmů jako dluh a jako sankce mu budou uloženy úroky z prodlení. Na rozdíl od
srážkové daně se zde neuplatní tzv. brutace daně.
V druhém případě nerezidentní poplatník v ČR daň, která měla být zajištěna, uhradí.
Plátce příjmů bude postižen již pouze sankčním úrokem z prodlení podle § 63 zákona o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších novel.

2.2 Dvojí zdanění
2.2.1 Pojem dvojího zdanění
Institut daně z příjmů korporací s sebou mimo jiné přináší i problematiku
ekonomického dvojího zdanění na vnitrostátní úrovni a v návaznosti i otázku způsobu
financování korporací. Korporace je subjekt, který zakládají jeho společníci –
zakladatelé tím, že do něj vloží kapitál, který se stává vlastnictvím právě tohoto nového

51

Výjimkou jsou podíly na zisku společníků v.o.s. a komplementářů k. s., kde se zajištění počítá přímo ze
základu daně.
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subjektu. Společníci se pak díky své majetkové účasti na korporaci mohou podílet na
zisku, na rozhodování a na likvidačním zůstatku, a při tom pro korporaci nemusejí
vykonávat žádnou aktivní činnost.
Ekonomické subjekty vytvářejí tyto fiktivní entity a vkládají do nich kapitál především
za účelem generování dalších zisků a zhodnocení investovaného majetku. Využívají při
tom výhod52, které by jako podnikající fyzické osoby53 neměly. Lze tedy říci, že
zakládání korporací je jeden z možných způsobů podnikání, jehož konečnými vlastníky
i uživateli jsou fyzické osoby. Zisky generované korporacemi jsou v podstatě zisky
těchto fyzických osob, které si pak buď odčerpají pro svoji spotřebu, nebo ponechají
v dispozici korporace.
Daň ze zisku korporací je teoretiky i politiky dosti diskutovaná a někteří dokonce
navrhují její zrušení, přestože dnes existuje prakticky ve všech vyspělých zemích. Nemá
totiž podle nich ekonomické opodstatnění, protože zisky korporací se v konečných
důsledcích nakonec stanou osobním příjmem fyzických osob, jakožto jejich konečnými
vlastníky, a podlehnou osobní důchodové dani.54
U korporací tak vzniká problém ekonomického dvojího zdanění na národní úrovni.
Ekonomické dvojí zdanění je situace, kdy jeden a týž příjem podléhá daní z příjmů, či
obdobné dani, postupně u různých subjektů v rámci jednoho právního řádu. Zisk
vygenerovaný korporací jakožto samostatná daňová základna nejprve podléhá dani
z příjmů korporací. Poté, kdy je čistý zisk přerozdělen mezi své společníky ve formě
dividend, podléhá dani z příjmů fyzických osob. Pro ilustraci rozdílu mezi efektivní
mírou zdanění příjmu vygenerovaného korporací a fyzickou osobou – podnikatelem,
uvádím následující tabulku.

52

Jde například o omezené ručení, přístup k většímu objemu kapitálu, trvání společnosti i po odchodu
jejích zakladatelů, atp.
53
Korporace však mohou zakládat i právnické osoby.
54
KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha : Aspi, 2006. Str. 190.

31

Tabulka 1: Dvojí zdanění dividend55

Způsob podnikání:
Zisk
Daň ze zisku korporací (20%)
Základ daně z příjmů FO
Daň z příjmů FO (15%)
Čistý příjem FO
Efektivní daňová sazba

Fyzická osoba
100
100
15
85
15 %

Akciová společnost
100
20
80
12
68
32 %

Zdroj: Zákon o daních z příjmů, výpočet vlastní.

V situaci, kdy je korporace vlastněna jinou korporací, případně pokud je řetězec
vlastnických vztahů korporací delší, dochází k nárůstu míry zdanění v závislosti na tom,
kolik je článků mezi korporací generující zisk a fyzickou osobou – konečným
příjemcem. Tím může být značná část zisku vytvořeného na základní úrovni neúměrně
zdaněna, což přirozeně vede k vyhýbání se vertikálním organizačním strukturám, aby
bylo dosaženo co nejmenšího počtu úrovní zdanění.
V souvislosti s ekonomickým dvojím zdaněním zisku korporací vyvstává i problém
způsobu jejich financování, tj. kapitálové struktury, a optimalizace z hlediska daňového.
Jako základní a nevyhnutelný způsob financování korporací je již výše naznačený, a to
pomocí vlastního kapitálu. Společníci vkládají do společnosti kapitál, za který požadují
odměnu ve formě dividend, tj. podílu na zisku. Dividendy jsou vypláceny ze zisku
korporací po zdanění a při jejich výplatě jsou dále zdaněny u svých příjemců –
společníků. Vhledem k tomu, že společníci požadují určitou úroveň dividendových
plateb (po zdanění), je zpravidla pro společnost tento způsob financování velice
nákladný, právě díky nejméně dvojímu zdanění těchto plateb.
Další možný způsob financování je pomocí cizího kapitálu, který je v podmínkách
České republiky značně využíván. Poskytovatel úvěru jako svoji odměnu požaduje
úrok, jenž je pro společnost nákladem, o který lze snížit daňové výnosy. Zdanitelný zisk
se tak snižuje a tím i celkové daňové zatížení společnosti. Nákladové úroky vytvářejí
tzv. daňový štít, který je představován daní, která nebude muset být společností
odvedena.

55

Tamtéž, s. 190.
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Úroky, jakožto cena za poskytnutý cizí kapitál, jsou na rozdíl od dividend zdaňovány
pouze jednou u příjemce úrokových plateb, a navíc zde působí daňový štít. To
způsobuje, že je pro společnost relativně méně nákladné financovat svoji činnost
prostřednictvím cizího kapitálu. Společnosti pak pod vlivem rozdílného daňového
zatížení inklinují k dluhovému financování, které může negativně působit na finanční
stabilitu společnosti. Kromě toho odlišná míra zdanění obou způsobů financování vede
ekonomické subjekty k obcházení daňových zákonů.
Vzhledem k některým negativním důsledkům dvojího zdanění se mu snaží právní řády
vyspělých zemí obvykle vyhnout. Systémy omezení či zamezení dvojího zdanění se
samozřejmě liší stát od státu, existuje též řada přístupů pouze teoretických. Některé
z nich jsou uvedeny v následující kapitole.

2.2.2 Zamezení dvojímu zdanění
V praxi je používáno několik systému, které mají předcházet dvojímu zdanění dividend
v rámci jednoho státu. Jednotlivé systémy jsou odrazem vzájemného vztahu mezi daní
ze zisku korporací a daní z příjmů fyzických osob. Vliv má také úroveň, na které se
systém omezení dvojího zdanění aplikuje. Jde buď o úroveň korporace, nebo o úroveň
společníka – příjemce dividend. Na tomto místě uvádím několik základních přístupů.56
a)

Klasický systém žádných úlev k omezení dvojího zdanění dividend nevyužívá.
Nejprve jsou zdaněny zisky společností a následně i vyplácené dividendy. Dochází
tak k plnému dvojímu zdanění. Výhodou systému je jeho jednoduchost. Klasický
systém zdanění je únosný pouze ve státech s všeobecně nízkými sazbami daně.
V opačném případě by docházelo k neúměrně vysokému daňovému zatížení
kapitálu a k jeho následnému odlivu ze země, jelikož sílící daňová konkurence mezi
státy se týká především takových mobilních základů daně, jako je kapitál. I přes
jeho nevýhody, je tento systém využíván ve většině států Evropské unie. Často se
však vyskytuje v modifikované formě, kdy se státy snaží celkovou míru daňového
zatížení dividend snížit.

56

Ministerstvo financí ČR (výstup expertní skupiny). Budoucí vývoj zdanění příjmů a majetku (diskusní
materiál). č. j. 251/106024/2005-III, prosinec 2005. [online] (citováno dne 30. 9. 2009) Dostupný z:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vystupni_material_prilohy_1_6_pdf.pdf
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b) Odpočtový systém poskytuje úlevu na úrovni korporace formou odpočtu (v
omezené výši) od základu daně do výše vyplacených dividend. Zbylá část zisku se
zdaní, a tím se dosáhne snížení efektivní sazby, jejíž výše bude závislá na velikosti
odpočtu. Výše odpočtu může být odvozena např. podle poměru základního a
celkového kapitálu společnosti.
c)

Systém dvojí sazby rozlišuje zisk společností na rozdělovaný a reinvestovaný.
Omezení dvojího zdanění je zajištěno tak, že na zisk vyplácený ve formě dividend
je uvalena nižší sazba daně, než na zisk, který je zadržen ve společnosti. Systém tak
stimuluje společnosti k vyplácení dosažených zisků. Tento systém však může
působit negativně na nově vznikající a rozvíjející se společnosti, které potřebují
volné zdroje pro financování svého dalšího rozvoje.

d) Systém slevy na dani poskytuje společníkům možnost odečíst si od své daňové
povinnosti částku, která je procentuálně odvozena z částky přijatých hrubých
dividend, jakožto slevy na dani.
e)

Imputační systém umožňuje fyzické osobě zápočet daně zaplacené společností na
její vlastní daňovou povinnost. Zápočet může být buď úplný, nebo částečný.
Dividendový příjem je zdaňován stejně jako ostatní příjmy poplatníka v základu
daně. V podmínkách progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob pak může být
efektivní míra zdanění dividend u různých poplatníků rozdílná, což odráží
individuální charakteristiky příjemce dividend. Daň zaplacená korporací pak
funguje jako záloha na daň z příjmů fyzických osob a je zpravidla nutné podat
daňové přiznání.
Tento systém je z hlediska EU považován za nejvhodnější pro případnou
harmonizaci způsobu zamezení dvojího zdanění dividend.

f)

Konduitní systém představuje úplnou integraci daně ze zisku korporací a daně
z příjmů fyzických osob. Tento systém nabízí více metod integrace. Jednou z nich
je metoda zdanění dividend pouze na úrovni společníka, nebo metoda zdanění zisku
společnosti pouze na úrovni společnosti s případnou refundací daně společníkovi,
jehož mezní sazba daně z příjmů by byla nižší než sazba daně ze zisku korporací.
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g) Jako poslední, ale neméně používaný způsob omezení dvojího zdanění dividend lze
uvést osvobození dividend od daně z příjmů fyzických osob. Může se jednat o
osvobození částečné nebo úplné. Osvobozením se také mohou doplnit, resp.
modifikovat některé z výše zmíněných systémů.
I když byly v minulosti učiněny na úrovni EU určité pokusy o harmonizaci způsobů
zamezování dvojímu zdanění dividend, nebylo přijato žádné opatření, které by členské
země zavazovalo k používání jednotné metody.57 Přesto k určité harmonizaci v oblasti
přímých daní a zdanění dividend došlo.

2.2.3 Zamezení dvojímu zdanění v ČR
V současné době je v České republice používán klasický systém, i když s určitými
modifikacemi. Zisk korporací je zdaněn daní z příjmů právnických osob. V případě, že
je tento čistý zisk dále distribuován ve formě dividend, jsou tyto dividendy zdaněny
srážkovou daní, a to nezávisle na tom, zda jsou vypláceny fyzické nebo právnické
osobě. Jistou modifikací klasického systému je právě fakt, že vyplácené dividendy se
zdaňují v rámci samostatného základu daně a je na ně uplatněna zvláštní sazba daně.
Právě zvláštní sazba daně by teoreticky měla být stanovena na přiměřeně nízké úrovni
tak, aby alespoň částečně omezovala vnitřní dvojí zdanění těchto příjmů. Můžeme říci,
že do konce roku 2007 tomu tak skutečně bylo, jelikož zvláštní sazba daně uplatňovaná
na dividendy činila 15 % a mezní sazba daně z příjmů fyzických osob činila 32 %.58
Dividendy tak z velké části skutečně podléhaly nižšímu zdanění, než kdyby byly
zahrnovány do obecného základu daně, i když v konkrétním případě záleželo na
jednotlivých parametrech konstrukčních prvků daně příslušného poplatníka.
Od 1. 1. 2008 však v souvislosti s daňovou reformou došlo k dramatické změně sazby
daně59 z příjmů fyzických osob, která tím ztratila svoji progresivitu. V současnosti je
sazba daně lineární ve výši 15 %. Sazba daně se uplatňuje na obecný základ daně, jak
byl popsán výše. Základ daně je tvořen příjmy sníženými o uznané výdaje, dále lze od
základu daně odečíst případné odpočty; daň se snižuje o různé slevy. Nic takového u
57

KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha : Aspi, 2006. Str. 204.
Tyto údaje platí pro rok 2007. Sazba daně z příjmů právnických osob činila 24 %.
59
Ale také i základu, ze kterého se daň z příjmů fyzických osob počítá, a to zejména u zaměstnanců.
58
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srážkové daně z dividend neplatí, přesto je sazba „obou daní“ stejná. Je tedy otázkou,
zda tedy srážková daň z dividend i nadále plní tu svoji funkci, která by měla
zabezpečovat omezování dvojího vnitřního zdanění či nikoliv.
Na jednu stranu je celkem zřejmé, že pro fyzické osoby je v současné době efektivní
míra zdanění dividend vyšší, než kdyby byly zdaňovány v obecném základu daně, a to
právě díky popsaným konstrukčním prvkům daně z příjmů fyzických osob. Pravdou je,
že tento rozdíl bude zřejmě mnohem větší u poplatníků se spíše nižšími příjmy
daněnými v obecném základu daně, než u poplatníků s vyššími příjmy; u poplatníků
s velmi vysokými příjmy tento rozdíl bude téměř nepatrný, i když bude opět záležet na
konkrétních parametrech příslušných prvků daně u každého jednotlivého poplatníka.
Na druhou stranu nelze zapomínat na související administrativní výdaje, které by
poplatníkům vznikly, kdyby svoje dividendové příjmy museli zdanit v rámci obecného
základu daně. Jednak by šlo o čas, který by strávili seznamováním se s daňovými
zákony, dále je tu povinnost podat daňové přiznání i u subjektů, kteří by ji za jiných
okolností neměli, či případné náklady na daňové poradenství. Kromě toho by značně
vzrostly i náklady na výběr této daně správci daně, který by najednou musel
komunikovat s mnohem větším počtem subjektů. Dividendové příjmy fyzických osob
jsou však často zanedbatelné a právní povědomí o jejich nutnosti zdanění nízké. Výdaje
a nepohodlí fyzických osob by se dle mého názoru v souvislosti se změnou způsobu
zdanění dividend neúměrné zvýšily, nehledě na snížení platební morálky a další možné
negativní vlivy na státní rozpočet.
U právnických osob, jak již bylo výše naznačeno, se prohlubuje problematika dvojího
zdanění, pokud jde o průtočné dividendy delšího řetězce společností. Jelikož tato
skutečnost zároveň znevýhodňovala daňové nerezidenty při repatriaci zisků od jejich
dceřiných společností sídlících v jiných členských státech Evropské unie, a tím
omezovala řádné fungování společného trhu a volný pohyb kapitálu, byla přijata
směrnice Rady č. 90/435/EHS, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných
společností z různých členských států. Tato směrnice byla transponována do českého
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právního řádu v souvislosti se vstupem ČR do EU60 zejména prostřednictvím ustanovení
§ 19 odst. 1 písm. ze) až § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP.61
Účelem těchto ustanovení je vyloučit dvojí zdanění příjmů transferovaných mezi
mateřskými a dceřinými společnostmi sídlícími jak v rámci České republiky, tak i
v různých členských státech Evropské unie. Mateřskou společností se pro účely ZDP
rozumí pouze právnická osoba, která je akciovou společností, společností s ručením
omezeným nebo družstvem, a která má nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě aspoň
10% podíl na základním kapitálu jiné společnosti. Mateřská společnost může být i
daňovým rezidentem jiného členského státu EU, která má některou formu uvedenou
v předpisech Evropských společenství a podléhá dani, která má stejný nebo podobný
charakter jako daň z příjmů.
Dceřiná společnost musí být rovněž obchodní společností (ve formě akciové
společnosti nebo společnosti s ručením omezeným) nebo družstvem62 a na jejím
základním kapitálu musí mít mateřská společnost nepřetržitě nejméně 10% podíl
alespoň po dobu 12 měsíců. Podmínka „časového testu“ může být splněna i dodatečně.
Osvobození se tedy realizuje tak, že dividendy vyplácené dceřinou společností mateřské
společnosti jsou osvobozeny jak u plátce těchto dividend (tedy od srážkové daně), tak i
u příjemce. Osvobození se při tom vztahuje na výplaty dividend od rezidentních
dceřiných společností ve prospěch mateřských společností, které jsou daňovými
rezidenty jiných členských států EU, daňovými rezidenty ČR nebo jde o výplatu stálé
provozovně jakýchkoli daňových nerezidentů. Zdaněny tak budou pouze dividendy
vyplácené fyzickým osobám, nebo právnickým osobám, které nesplňují stanovené
podmínky, tj. nepůjde mateřské společnosti.
S účinností od 1. 1. 2008 přinesla novela ZDP č. 261/2007 Sb. rozšíření osvobození
dividend a podílů na zisku od daně i na dividendy přijaté od dceřiných společností
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Díky legislativnímu nedopatření Ministerstva financí však muselo připustit její aplikaci již od 1. 1.
2004.
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SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních
z příjmů. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 328 s., s. 191.
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V případě daňových nerezidentů z jiných členských států EU půjde o obdobné právní formy
obchodních společností uvedené ve směrnici Rady 90/435/EHS.
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založených mimo Evropskou unii ve státech, se kterými má Česká republika uzavřenu
smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.63
Další právní úprava účinná od roku 2008, která byla do ZDP začleněna v nepřímé
souvislosti s evropskou legislativou, rozšiřuje osvobození příjmů z transakcí mezi
mateřskými a dceřinými společnostmi také na příjmy z převodu podílu v dceřiné
společnosti. Z ekonomického hlediska je totiž zvýšená hodnota majetkových účastí do
značné míry určována kapitalizací dřívějších nerozdělených zisků. Je tedy bez důvodu
přistupovat odlišně k dividendám a ke zvýšené hodnotě převáděných majetkových
účastí. Zákonodárci byli navíc motivováni snahou vytvořit v ČR lepší podmínky pro
vznik holdingových struktur a regionálních řídících center nadnárodních společností.
Kromě toho, podobným způsobem v současné době postupuje většina členských států
EU.64
Novelou zákona o daních z příjmů č. 216/2009 Sb. byl do § 19 zařazen nový odstavec č.
10, který navazuje na již existující ustanovení odst. 8 a který lze použít již za zdaňovací
období započaté v roce 2009. V současné době tak dochází k osvobození dividend a
jiných podílů na zisku vyplácených dceřinou společností společnosti mateřské a příjmů
z převodu podílu v dceřiné společnosti i ve vazbě na daňové rezidenty Islandu a Norska,
jakožto zemí EHP.65

2.3 Daňové náklady
Ve spojitosti s příjmy, které mohou být dosaženy v souvislosti s podíly na obchodních
společnostech a družstvu, je významným aspektem možnost uplatnění různých
souvisejících výdajů v daňových nákladech. Tato kapitola se zabývá daňově účinnými
náklady, které si mohou uplatnit různí poplatníci daně z příjmů, v souvislosti
s převodem podílů. V této oblasti se vyskytují rozdíly závislé např. na typu subjektu, na
tom, zda poplatník podniká či nikoli, případně jakou vede evidenci.
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MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti : daně, účetnictví, právo. Praha : Grada Publishing, 2009.
208 s., s.124.
64
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 328 s., s. 193.
65
SAGIT. Novela zákona o daních z příjmů. [online] (citováno 30. 9.2009) dostupný z:
http://www.sagit.cz/pages/prehlrub.asp?cd=485&typ=c
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2.3.1 Obecněji k daňovým výdajům a nákladům
Základní pravidla pro uplatnění nákladů, případně výdajů, na dosažení, zajištění a
udržení příjmů jsou především obsahem ustanovení § 24 a 25 ZDP.
Poplatníci, kteří dosahují zdanitelných příjmů, požadují, aby si mohli započíst veškeré
výdaje, které jim v souvislosti s těmito příjmy vznikly. ZDP je však v některých
případech přísný a výši uznatelných výdajů různým způsobem limituje, resp. některé
výdaje neuznává pro daňové účely vůbec. Tato omezení se velmi často vztahují i na
podíly na obchodních společnostech a družstvu. Někdy jsou náklady na pořízení
majetkových účastí uznatelné v plné výši, jindy zase jen do výše souvisejícího výnosu
z prodeje tohoto majetku. Toto omezení pak znamená, že zisk je sice plně zdaněný, ale
případná ztráta z takové transakce není uznána za daňovou ztrátu a nelze ji
kompenzovat se zisky z jiných transakcí, případně ji vykázat jako položku snižující
základ daně v následujících zdaňovacích obdobích.66
Situace není jednotná a různé způsoby stanovení základu daně z příjmů z realizace akcií
a podílů závisí na několika faktorech. Další text této kapitoly proto k této otázce
přistupuje podle typu evidence, kterou vedou podnikatelské subjekty a na základě které
zjišťují základ daně. Závěr kapitoly je věnován nepodnikatelským fyzickým osobám,
které své majetkové účasti nemají zahrnuty do obchodního majetku.
Na tomto místě je však vhodné vymezit si termíny, které se obecně používají více méně
synonymně. Pro další text je však rozdíl mezi nimi důležitý. Jedná se o dvojice termínů
příjmy – výnosy a náklady - výdaje. ZPD používá všech těchto pojmů. Potřeba přesného
vymezení těchto dvojic pojmů je důležitá pro způsob stanovení základu daně, který je
určován pro různé kategorie poplatníků různě.
Termíny náklady a výnosy jsou spjaty s institutem účetnictví. Základním právním
předpisem upravujícím účetnictví je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „ZÚ“). Poplatníci, kteří vedou účetnictví (tj. účetní
jednotky), vycházejí při stanovení základu daně z účetního výsledku hospodaření.
Současná česká úprava účetnictví je založena na tzv. akruálním principu. Znamená to,
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PŘIBYL, Jiří. Daňové aspekty finančního trhu. Praha, 2005. 115 s., Karlova univerzita v Praze.
Vedoucí diplomové práce JUDr. Petr Kotáb.
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že účetní jednotky o nákladech a výnosech účtují již v době, kdy se operace s nimi
uskutečnily67 a ne až v době (či jen v době), kdy jsou přijaty či vydány peněžní
prostředky, které s uskutečněnými operacemi souvisejí. To by pak šlo o příjmy a výdaje.
Podle ustanovení § 1 odst. 2 ZÚ jsou povinny vést účetnictví všechny právnické osoby
se sídlem na území České republiky, vymezené zahraniční osoby a organizační složky
státu. Také fyzické osoby jsou za určitých podmínek povinny vést účetnictví, ale mohou
tak činit i dobrovolně. V praxi ale fyzické osoby účtují spíše výjimečně.
Ostatní poplatníci vycházejí při sestavování základu daně z příjmů z rozdílu mezi
příjmy a výdaji. Vzhledem k současné právní úpravě budou těmito subjekty zejména
fyzické osoby. Fyzické osoby s příjmy podle § 7 ZDP mohou uplatňovat buď skutečné
výdaje, nebo výdaje ve výši určitého procenta z příjmů, tzv. „paušální výdaje“.
Poplatníci, kteří vykazují výdaje ve skutečné výši a nevedou účetnictví, jsou povinny
vést podle § 7 odst. 13 ZDP tzv. daňovou evidenci upravenou v ustanovení § 7b ZDP.
Daňová evidence je primárně vedena za účelem zjištění základu daně z příjmů a
obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně.
Avšak poplatník s „paušálními výdaji“ také není zbaven povinnosti vést evidenci. Tato
evidence se však koncentruje pouze na jeho příjmy a na pohledávky vzniklé v
souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.
Fyzické osoby, které mají jiné příjmy než z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti podle § 7 ZDP, rovněž vycházejí při sestavování základu daně z příjmů a
výdajů. Příjmem se pro účely ZDP rozumí také příjem nepeněžní a příjem dosažený
směnou (§ 3 odst. 2 ZDP).

2.3.2 Daňové náklady účetních jednotek
Náklad je primárně pojmem účetním a ZDP jej zpravidla v jeho účetní podobě, jeho
věcné a časové souvislosti, uznává i pro daňové účely. V případě majetkových účastí se
ale mohou účetní a daňové náklady lišit, přestože v tomto ohledu došlo v minulých
letech k pozitivnímu vývoji. Podmínkou však je, že o nákladech bylo řádně účtováno a
byla dodržena pravidla stanovená účetními předpisy.

67

Tj. v období s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.
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Při oceňování majetkových účastí postupují účtující poplatníci podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a podle nezávazných
Českých účetních standardů pro podnikatele.68
V případě prodeje podílů na obchodních společnostech či družstvu si účtující poplatník
může uplatnit, pominou-li se různé zprostředkovatelské poplatky, především náklady
vynaložené v souvislosti s jejich pořízením.
Z hlediska uznatelnosti daňových nákladů je třeba rozlišit akcie, které jsou podle
účetních předpisů přeceňované na reálnou hodnotu, a ostatní majetkové účasti na
obchodních společnostech a družstvu.
Akcie nepřeceňované na reálnou hodnotu jsou především akcie emitované účetní
jednotkou a akcie představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem.
Rozhodující vliv se posuzuje podle ustanovení § 66a odst. 2 ObchZ o ovládající a
ovládané osobě. Pro posouzení podstatného vlivu je určující ustanovení § 22 odst. 2 ZÚ.
Rozumí se jím takový vliv na řízení nebo provozování podniku podle ObchZ, jenž není
rozhodující. Zároveň platí vyvratitelná domněnka, že podstatným vlivem je dispozice
s alespoň 20 % hlasovacích práv.
Kromě toho jsou zde i některé další případy, kdy se akcie nemohou na reálnou hodnotu
přecenit. Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (jde např. o
fyzickou osobu bez povinného auditu), nesmí podle § 13a odst. 1 písm. e) ZÚ
přeceňovat na reálnou hodnotu podle § 27 ZÚ. Dále se může jednat o situaci, kdy mezi
nákupem a prodejem akcie nebyl rozvahový den či jiný den, ke kterému poplatník
sestavuje účetní závěrku69 (viz dále).
Zákon o daních z příjmů uznává jako náklad nabývací cenu akcie, která není přeceněna
na reálnou hodnotu, nabývací cenu podílu na s.r.o. nebo k. s. či družstvu, avšak pouze
do výše příjmů z prodeje takové akcie nebo podílu, a to podle ustanovení § 24 odst. 2
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MIRČEVSKÁ, D. Majetkové cenné papíry a podíly. Daně a finance, ročník XVII., číslo 1-2/2009, str.
15-25.
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DĚRGEL, M. Akcie a obdobné cenné papíry. Daně a právo v praxi, roč. XI., č. 8/2006, str. 14-23.

41

písm. w). Ztrátu tedy nelze daňově uplatnit, a to tak, že každá jednotlivá ztráta z prodeje
majetkové účasti je daňově neuznatelná a že v případě prodeje více majetkových účastí
nelze jednotlivé zisky a ztráty kompenzovat.
Nabývací cenu vymezuje poměrně obsáhle ZDP v ustanovení § 24 odst. 7.
Zjednodušeně vyjádřeno je nabývací cenou podílu:
a)

hodnota splaceného peněžitého vkladu70 společníka nebo člena družstva,

b) hodnota nepeněžitého vkladu společníka nebo člena družstva, která je stanovena
podle toho, zda je společník (člen) rezident – fyzická osoba, rezident – právnická
osoba, či nerezident,
c)

pořizovací cena (podle ZÚ) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo
cena stanovená pro účely daně dědické a darovací v případě nabytí podílu zděděním
nebo darováním.

V případě akcií, které se podle ZÚ přeceňují reálnou hodnotou, ZDP jako daňový
náklad uznává v ustanovení § 24 odst. 2 písm. r) hodnotu akcie při prodeji zachycenou v
účetnictví71 ke dni jejího prodeje. Výjimkou je příjem z prodeje akcií, který je podle
ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) nebo § 19 odst. 9 ZDP od daně osvobozen.
Základním atributem pro stanovení nákladů souvisejících s výnosy z prodeje
majetkových účastí včetně akcií bude jejich účetní hodnota. Nabývací cena je sice
vymezena v ZDP, ale v případě prodeje podílu se související náklady určují podle
účetních předpisů pořizovací cenou na základě odkazu v ZDP, pokud k původnímu
nabytí majetkové účasti došlo koupí.
Podíly včetně akcií oceňované k okamžiku uskutečnění účetního případu (nákup
majetkových účastí) se řídí § 25 ZÚ a oceňují se pořizovací cenou. Pořizovací cenou je
pro účely ZÚ cena, za kterou byla majetková účast pořízena a náklady s jejím pořízením
související. Součástí pořizovací ceny jsou tak podle ustanovení § 48 vyhlášky č.
500/2002 Sb. též náklady s pořízením související, např. poplatky makléřům, poradcům,
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Vkladem se pro tento daňový účel rozumí vklad do základního kapitálu včetně jiného plnění ve
prospěch vlastního kapitálu.
71
V souladu se zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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či burzám.72 To ovšem platí pouze v případě úplatného nabytí majetkové účasti. Pokud
by byl podíl nabyt bezúplatně, pak by byl v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. l)
ZÚ oceněn reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen
v době, kdy se o něm účtuje.
Ustanovení § 25 ZÚ určuje způsob ocenění akcie při jejím nabytí. Hodnota akcie však
tímto není determinována natrvalo. Účetní jednotka je povinna některé akcie v určitých
intervalech přeceňovat podle § 27 ZÚ na tzv. reálnou hodnotu. Reálnou hodnotou se
zpravidla rozumí tržní hodnota vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze anebo na
jiném regulovaném trhu, popřípadě ocenění kvalifikovaným odhadem či posudkem
znalce. Není-li objektivně možné ocenění reálnou hodnotou, použije se jako hodnota
akcie pořizovací cena podle § 25 ZÚ. Přeceňování musí účetní jednotka provádět
alespoň jednou ročně ke konci rozvahového dne, nebo k jinému okamžiku, k němuž se
účetní závěrka sestavuje, avšak přecenění na reálnou hodnotu je možné i v kratších
intervalech.
Z daňového hlediska je tedy plně respektován postup podle účetních předpisů, a tedy i
výsledek z operací s přeceňovanými akciemi zachycený ve výsledku hospodaření jako
určující pro základ daně. Daňově účinná je tedy účetní hodnota akcie zachycená ke dni
jejího prodeje a případná ztráta z prodeje (prodej pod účetní hodnotu) se plně promítá
do výsledku hospodaření.

2.3.3 Daňové výdaje podnikajících fyzických osob
Osoby, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti jsou
povinny vést evidenci pro účely stanovení základu daně. Může se jednat jednak o účetní
evidenci, jak bylo popsáno výše, o daňovou evidenci podle § 7b ZDP, kterou vedou
osoby uplatňující výdaje ve skutečné výši, nebo o záznamy o příjmech a evidenci
pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou
výdělečnou činností podle § 7 odst. 8 ZDP, které vedou osoby uplatňující výdaje
„paušálem“.
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Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a náklady spojené s
držbou cenného papíru.
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Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích, majetku a závazcích.
Předmětem evidence je tedy také majetek, tj. i akcie a podíly. Vzhledem k ustanovení
§ 4 odst. 4 ZDP se jedná o obchodní majetek. Obchodní majetek je pro účely daně
z příjmů definován jako souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a
penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo
nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v daňové evidenci. Poplatníci, kteří
uplatňují výdaje „paušálem“, tedy obchodní majetek mít nemohou.
Důležitým aspektem pro stanovení výše výdajů souvisejících s příjmy, resp. pro dopad
na výši základu daně, má způsob ocenění majetkových účastí. Jak vyplývá z ustanovení
§ 7 odst. 3 ZDP, úplatně pořizované majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou tak,
jak ji definují účetní předpisy (viz výše), avšak nejedná se o daňově uznatelný výdaj.
Co se týče daňových výdajů, bude jejich uplatnění v tomto případě jednotné. Za daňově
uznatelný výdaj se u majetkových účastí včetně všech akcií považuje nabývací cena
stanovená podle § 24 odst. 7 ZDP, a to jen do výše příjmů z prodeje podle § 24 odst. 2
písm. w) ZDP. Nabývací cena by sice měla být použita pouze u akcií, které nejsou
přeceňovány na reálnou hodnotu podle účetních předpisů, ale v daňové evidenci se
akcie reálnou hodnotou neoceňují nikdy. Je proto nutné toto ustanovení chápat tak, že se
podle něj bude postupovat u všech akcií. Případná ztráta z prodeje majetkové účasti,
resp. akcie bude daňově neúčinná a nebude ji možno kompenzovat s jinými zisky
z prodeje majetkových účastí, byť i zastupitelných akcií. Případný zisk bude
samozřejmě zdaněn. Jde tedy o nesporné znevýhodnění oproti účtujícím subjektům,
které akcie na reálnou hodnotu přeceňují.
U majetkových účastí, které jsou nebo byly73 zahrnuty do obchodního majetku, je
vyloučeno, aby se na příjmy z jejich prodeje vztahovalo osvobození od daně podle
ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) nebo w) ZDP.

Daňové výdaje uplatňované procentní sazbou
Podívejme se nyní na způsob zdanění příjmu z realizace majetkových účastí u
poplatníka s příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP,
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A to do 5 let, resp. do 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.
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který uplatňuje výdaje „paušálem“. Tito poplatníci již z definice podle § 4 odst. 4 ZDP
nemají obchodní majetek, a proto v tomto majetku nemohou mít ani svoje majetkové
účasti, i kdyby byly pořízeny z majetku poplatníka určeného pro podnikání.
Na tohoto poplatníka se tedy bude v plné míře vztahovat osvobození od daně z příjmů
podle příslušných ustanovení § 4 odst. 1 ZDP. Tato ustanovení hovoří o tom, že
osvobození se vztahuje pouze na podíly a akcie, které nejsou součástí obchodního
majetku a zároveň splňují podmínku časového testu. To však znamená nedůvodné
rozdíly vzhledem k poplatníkům zahrnujícím své majetkové účasti do obchodního
majetku. Předpokládejme např., že u obou poplatníků jsou majetkové účasti pořízeny z
majetku určeného k podnikání či obdobné činnosti, tj. slouží k dosahování zisku.74 Proto
zde teoreticky není dán reálný důvod k osvobození těchto příjmů od daně ani u jednoho
z nich.75 Je tedy otázkou, zda by nebylo vhodnější, resp. teoreticky čistší a
spravedlivější, na tyto příjmy poplatníka s „paušálními výdaji“ použít podpůrně
ustanovení o obchodním majetku podle § 4 odst. 4 ZDP a nevyloučit tak u nich
případnou možnost osvobození od daně.
Další otázkou, která se zde nabízí, je, do kterého dílčího základu daně bude příjem
z prodeje majetkových účastí zahrnut. Buď může být zahrnut do dílčího základu daně
z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo do dílčího základu daně ostatní
příjmy, jak je zdaňován u „nepodnikajících“ fyzických osob (viz níže). Předpokládejme
opět, že poplatník nabyl majetkové účasti z majetku určeného k podnikání. Aby mohl
být příjem zahrnut do dílčího základu daně podle § 7 ZDP, muselo by jít o příjmy z
činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného souhlasu
příslušného orgánu, pokud je ho k výkonu takové činnosti třeba, nebo o příjmy z
pronájmu majetku vloženého do obchodního majetku poplatníka a příjmy plynoucí z
veškerého nakládání s majetkem vloženým do obchodního majetku poplatníka, včetně
příjmů z prodeje akcií (a podílů) (D-300). Při prodeji majetkových účastí vlastněných
poplatníkem s „paušálními“ výdaji tedy půjde o nakládání s majetkem, ale vzhledem
74

U nepodnikajících fyzických osob se má za to, že prostřednictvím cenných papírů a podílů mimo jiné
ukládají svoje úspory tak, aby především nedocházelo k jejich znehodnocování. V tomto případě by
zdaňování výnosů bylo nevhodné, ba dokonce riskantní, protože může snižovat míru úspor domácností.
To, zda nejde o spekulaci s cennými papíry čistě za účelem zisku, se pak paušálně dovozuje z toho, že
poplatník naplnil časový test. (Vančurová: 2007).
75
VANČUROVÁ, A. Studijní materiál pro kurz Zdanění příjmů: podle právního stavu roku 2007,
dostupná z isis.vse.cz, s. 201.

45

k tomu, že tento poplatník nemá obchodní majetek, budou příjmy z prodeje akcií a
podílů zahrnuty do dílčího základu daně ostatní příjmy podle § 10 ZDP.
Dle mého názoru by jistě bylo spravedlivější, kdyby poplatníci s paušálními výdaji
zdaňovali svoje příjmy z prodeje podílů nakoupených z majetku určeného k podnikání
stejným způsobem, jako tak činí poplatníci s obchodním majetkem. Na druhou stranu
zde však zákonodárce zřejmě volil technicky jednodušší variantu. Podnikající fyzické
osoby uplatňují výdaje paušálem také proto, aby ušetřily značné administrativní výdaje
spojené s vedením daňové evidence nebo účetnictví. Evidování majetkových účastí pro
účely zjištění základu daně by znamenalo jen další komplikace, nehledě na nárůst
kontrolních povinností správce daně.

2.3.4 Daňové výdaje nepodnikajících fyzických osob
Existuje velké množství investorů, kteří nemají svoje majetkové účasti zahrnuty do
obchodního majetku, popř. obchodní majetek vůbec nemají. Příjmy z prodeje akcií a
podílů se pak zahrnují do dílčího základu daně z ostatních příjmů podle § 10 ZDP,
pokud se na ně nevztahuje osvobození od daně podle příslušného ustanovení § 4 odst. 1
ZDP.
Výdaje, které může poplatník uplatnit v souvislosti s těmito příjmy, si ustanovení § 10
ZDP upravuje samostatně ve svém odstavci 5 a 6. Základním výdajem je při prodeji
akcie nebo podílu na obchodní společnosti či družstvu podle ustanovení § 10 odst. 5 a 6
ZDP nabývací cena akcie či podílu stanovená podle § 24 odst. 7 ZDP. Dále lze jako
výdaj při prodeji akcií uplatnit i výdaje související s uskutečněním prodeje a platby za
obchodování na trhu s cennými papíry při jejich pořízení.
V případě, že by byl podíl nabyt děděním nebo darováním, použije se cena stanovená
podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále
také „ZOM“), pro účely daně dědické nebo darovací. Stejný způsob ocenění, tj. podle
zákona o oceňování, se použije i za předpokladu, že byl podíl získán směnou.
Pro stanovení dílčího základu daně podle § 10 ZDP platí specifická pravidla, se kterými
jsme se doposud nesetkali. Dílčím základem daně je příjem snížený o výdaje
prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, jak byly popsány v předchozích odstavcích.
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Jsou-li však výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmů, uvedeném v ustanovení § 10
odst. 1, vyšší než příjem, tak se k rozdílu podle § 10 odst. 4 nepřihlíží. Částka výdajů,
která bude převyšovat jednotlivý druh souvisejících příjmů, tak bude v podstatě daňově
neúčinná. Avšak toto pravidlo neplatí pro každý jednotlivý podíl či akcii, jak tomu bylo
v předchozích podkapitolách, ale pro jednotlivý druh příjmů.
Jednotlivý druh příjmů ZDP nedefinuje, ale činí tak pokyn D-300 Ministerstva financí,
který říká, že jednotlivým druhem příjmů se rozumí např. příjem z prodeje cenných
papírů (akcií) nebo příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a další
příjmy, přičemž u každého tohoto druhu příjmů se samostatně posuzuje, zda jsou
související výdaje vyšší než příjmy. V rámci druhu příjmů z prodeje akcií nebo podílů
na s.r.o. je tak možné kompenzovat případné zisky a ztráty z prodeje jednotlivých
majetkových účastí. Celková ztráta z těchto operací v mezích jednoho druhu příjmů je
však daňově nezhojitelná.

2.4 Společný systém zdanění
Úpravu společného systému zdanění při převodu podniku, výměně podílů, fúzi a
rozdělení společností přinesla do českého právního řádu transpozice směrnice Rady č.
90/434/EHS, o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných
rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých
členských států s účinností od 1. 5. 2004. Pozitivní změnu znamenal i nový zákon č.
125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
novel, který konečně přinesl úpravu přeshraničních fúzí mezi společnostmi z jiných
členských zemí EU. I tyto naposledy provedené změny byly promítnuty do ustanovení §
23a až 23d ZDP obsahující zvýhodněný daňový režim společného systému zdanění.
Cílem této úpravy je v obecné rovině napomoci k odstranění daňových překážek
převodů a koncentrace kapitálu přes hranice členských států a přispět ke zvýšení
konkurenceschopnosti obchodních společností z členských států Evropské unie na
světovém trhu. Konkrétněji tato směrnice umožňuje odklad daňové povinnosti
vyplývající z kapitálových výnosů při vymezených přeshraničních fúzích, přeměnách a
dalších reorganizacích, k nimž dochází uvnitř Evropské unie. Rozdíl mezi skutečnou
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hodnotou převáděných aktiv a jejich hodnotou účetní, resp. daňovou vyplývající
z přecenění provedeného během transakce není podroben zdanění daní z příjmů
v okamžiku reorganizace, nýbrž zdanění takovýchto skrytých rezerv je odsunuto až do
okamžiku jejich realizace kratší či delší dobu po uskutečnění reorganizace.76
Převodem podniku (nebo jeho samostatné části) na společnost se pro účely ZDP
(§ 23a) rozumí postup, při kterém společnost převádí, bez toho, aby zanikla
("převádějící společnost"), podnik nebo jeho část, která představuje samostatný
organizační a funkční celek sloužící k provozování jednoho nebo více předmětů
podnikání („podnik“), na jinou společnost ("přijímající společnost") a za převedený
podnik získá převádějící společnost podíl v přijímající společnosti nebo se zvýší její
vklad do základního kapitálu přijímající společnosti.
V praxi půjde nejčastěji o převod podniku při vkladu do základního kapitálu, kdy
vkladatel nabývá za svůj vložený podnik podíl (akcie) na přijímací společnosti. O
převod podniku podle § 23a ZDP se však nebude jednat, pokud by převodce, nebo
příjemce podniku byla fyzická osoba, neboť text tohoto ustanovení hovoří o
společnostech.77 Tato speciální úprava se týká pouze vymezeného okruhu společností,
jejichž výčet je obsažen v § 23a odst. 6 ZDP.
Z hlediska daňového se za hlavní výhodu považuje daňová kontinuita, kdy přijímající
společnost při splnění stanovených podmínek:


musí pokračovat v odepisování převedeného hmotného a nehmotného majetku
započatém převádějící společností,



může převzít zákonné rezervy78 související s převáděným podnikem,



může převzít zákonné opravné položky související s převáděným podnikem,



může převzít dosud neuplatněnou daňovou ztrátu související s převáděným
podnikem, avšak za striktních podmínek stanovených jak v ustanovení § 23a odst. 5
písm. b), tak v ustanovení § 38na odst. 6 ZDP,
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ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III : Proměny veřejného
práva. Praha : Karolinum, 2009, 481 s., kapitola 5.: daňové právo České republiky v kontextu s právem
Evropské unie.
77
DĚRGEL, Martin. Změny společného systému zdanění. Daně a právo v praxi. 2008, roč. 13, č. 3, s.
48-55.
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Podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
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může převzít dosud neuplatněné odčitatelné položky podle § 34 odst. 4, 6, 9 a 10
ZDP související s převáděným podnikem.

Za další výhodu lze považovat speciální postup určení nabývací ceny podílu (akcie)
v přijímající společnosti. V tomto případě půjde o cenu převedeného podniku, jak byl
oceněn pro nepeněžitý vklad podle § 59 ObchZ, v ostatních případech půjde o cenu
zjištěnou podle ZOM. De facto tedy půjde o aktuální tržní ocenění převedeného
podniku znalcem. Na rozdíl od obecné právní úpravy nabývací ceny podle ustanovení
§ 24 odst. 7 ZDP, bude v tomto případě stanovení nabývací ceny pro převádějící
společnost zpravidla výhodnější, protože reálné tržní ocenění bývá často i řádově vyšší
než daňové, resp. účetní ocenění.79
Navíc je zajištěn daňově neutrální režim, kdy výnosy, které mohou u převádějící
společnosti při převodu podniku vzniknout v souvislosti s oceněním převedeného
majetku a závazků pro účely převodu podniku, se do základu daně nezahrnují.
Je však třeba upozornit na to, že pokud by převádějící společnost převedla svůj podíl
v přijímající společnosti v době kratší než 1 rok po převodu podniku, nenaplní test
„poctivé držby“ majetkové účasti a neuplatní se pro daňové účely „speciální“ nabývací
cena určená na základě znaleckého posudku, ale standardní nabývací cena určená podle
§ 24 odst. 7 ZDP.
Výměnou podílu se podle ustanovení § 23b ZDP rozumí postup, při kterém jedna
společnost ("nabývající společnost") získá podíl v jiné společnosti ("nabytá
společnost") v rozsahu, který představuje většinu hlasovacích práv (více než 50 %)
nabyté společnosti, a to tak, že poskytne společníkům nabyté společnosti za podíl v
nabyté společnosti podíl v nabývající společnosti s případným doplatkem na dorovnání.
Podobně jako u převodu podniku, je i výměna podílu omezena jen na několik subjektů
vymezených v ustanovení § 23b odst. 6 ZDP.
Doplatkem na dorovnání se v této souvislosti rozumí platba poskytnutá bývalým
majitelům podílů (akcií) v nabyté společnosti, jež nesmí přesáhnout 10 % jmenovité
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DĚRGEL, Martin. Změny společného systému zdanění. Daně a právo v praxi. 2008, roč. 13, č. 3, s.
48-55.
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hodnoty všech podílů (akcií) v nabývající společnosti. Doplatek na dorovnání je u
fyzických osob za podmínky naplnění časového testu od daně osvobozen (viz níže).
Dále je zajištěn daňově neutrální režim pro výměnu podílů (akcií) jak pro nabývající
společnost, tak i pro společníky nabyté společnosti. Případné příjmy společníků vzniklé
z důvodu výměny původního podílu na nabyté společnosti za podíl na nabývající
společnosti se nebudou zahrnovat do základu daně. Zdaněn bude pouze případný
doplatek na dorovnání v rozsahu, v jakém bude přesahovat poměrnou část nabývací
ceny původních podílů na nabyté společnosti.80
I v tomto případě činí časový test „poctivé držby“ akcií získané transakcí 1 rok.
Převede-li nabývající společnost podíl (akcie) v nabyté společnosti dříve, nepoužije se
pro nabývací cenu „speciální“ ustanovení podle § 23b odst. 5 ZDP, ale opět standardní
metoda podle § 24 odst. 7 ZDP.
Fúze a rozdělení společností jsou pro účely ZDP vymezeny v ustanovení § 23c.
V případě fúze společností se může jednat o „sloučení“, „splynutí“ nebo „převod jmění
na společníka“, v případě rozdělení společnosti pak o „rozdělení se založením nebo
sloučením“ nebo o „rozdělením odštěpením“. Předpokladem uplatnění daňových výhod
společného systému zdanění fúzí a rozdělení je, že se jich účastní subjekty vymezené
v ustanovení § 23c odst. 9 ZDP.
Daňově neutrální režim je zajištěn pro nástupnickou společnost i pro společníky
zanikající společnosti.81 Daňové dopady by tedy pro ně měly být stejné, jako kdyby
k fúzi či rozdělení společností nedošlo. Jedná se o obdobný princip, jaký platí v případě
výměny podílu a převodu podniku, neboť fúze a rozdělení jsou v podstatě (s určitými
rozdíly) kombinací těchto transakcí.82 Platí tedy základní daňová pravidla:


nástupnická společnost pokračuje v odepisování hmotného a nehmotného majetku
po zanikající nebo rozdělované společnosti83,
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PELECH, Petr, PELC, Vladimír. Daně z příjmů s komentářem: podle právního stavu k 1. 7. 2008. 9.
aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 901 s., s. 347.
81
Nástupnická společnost je společnost, na kterou přechází veškerý majetek a závazky jedné nebo více
společností, která zaniká a je zrušena bez likvidace (zanikající společnost).
82
PELECH, Petr, PELC, Vladimír. Daně z příjmů s komentářem: podle právního stavu k 1. 7. 2008. 9.
aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 901 s., s. 352.
83
O rozdělovanou společnost se jedná v případě, kdy se část jmění této společnosti vyčlení a přejde na
jinou společnost, ale společnost nezanikne.
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nástupnická společnost je oprávněna při splnění stanovených podmínek převzít po
zanikající nebo rozdělované společnosti:
o

zákonné rezervy a opravné položky,

o

neuplatněnou daňovou ztrátu, a to za podmínek ustanovení § 23c odst. 8
písm. b) a § 38na odst. 4 a 5 ZDP,

o

neuplatněné odčitatelné položky podle § 34 odst. 4, 6, 9 a 10 ZDP.

Výše popsané zvýhodněné daňové režimy mohou přitahovat spekulanty, kteří se
prostřednictvím těchto transakcí budou snažit snižovat nebo vyhýbat se daňové
povinnosti. V takovém případě, zejména je-li zjevné, že pro převod podniku, výměnu
podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti neexistují řádné ekonomické
důvody, jako je restrukturalizace nebo zvyšování efektivity činnosti společností, nelze
některé daňové výhody využít (§ 23d odst. 2 ZDP).
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3 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
Tato část se zabývá základními oblastmi, které jsou standardním obsahem
mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a které se zároveň vztahují
k problematice zdanění příjmů plynoucích z majetkových účastí. Po vyjasnění důvodů
vzniku dvojího zdanění, půjde o vymezení pojmu daňového rezidenta nebo skutečného
vlastníka příjmů. Také budou přiblíženy základní články modelové smlouvy OECD
vztahující se k tématu této práce, a to čl. 10 zabývající se zdaněním dividend a čl. 13,
který řeší otázku příjmů z prodeje majetkových práv.

3.1 Vznik dvojího zdanění
Ke dvojímu zdanění na mezinárodní úrovni dochází za situace, kdy je tentýž příjem
zdaňován u jednoho příjemce stejným nebo podobným typem daně ve dvou či více
státech, což je zpravidla způsobeno překrýváním několika právních řádů. Státy jsou
svrchované subjekty, které vytvářejí svoje daňové soustavy autonomně, bez ohledu na
daňové soustavy ostatních zemí. Především v situaci, kdy dochází k přeshraničním
podnikatelským či jiným aktivitám, pak velmi často dochází k dvojímu, případně
několikerému zdanění jednoho a téhož příjmu.84
Příčinou mezinárodního dvojího zdanění pak mohou být dvě základní situace:85
a) Vnitrostátními právními předpisy více států je konstruována neomezená daňová
povinnost určitého poplatníka z jeho celosvětových příjmů, a pohlíží se tak na něj ve
více státech jako na jejich daňového rezidenta.
b) Stát zdroje příjmů pohlíží na poplatníka jako na daňového nerezidenta a podle
vlastních zákonů zdaní pouze příjem ze zdrojů na svém území, avšak stát rezidence
k tomuto zdanění nepřihlédne buď vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu.
K odstranění první a k zmírnění druhé nežádoucí situace pak státy mezi sebou uzavírají
dvoustranné mezinárodní smlouvy k zamezení dvojímu zdanění, a to zpravidla podle
modelové smlouvy OECD.
84

VLKOVÁ, Veronika. Dvojí zdanění a možnosti jeho zamezení. Praha, 2003. 179 s. Vedoucí rigorózní
práce Prof. JUDr. Milan Bakeš DrSc., str. 8-18.
85
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních
z příjmů. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 328 s., s. 30 an.
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3.2 Daňový rezident
Daňový rezident určitého státu je poplatníkem s celosvětovou daňovou povinností vůči
tomuto státu. Naopak v případě daňového nerezidenta určitého státu se zdaňují pouze
jeho příjmy pocházející ze zdrojů na území tohoto státu. Právní normy každého státu
vymezují tyto pojmy autonomně a může se stát, že se podle vnitrostátních zákonů jedna
osoba stane rezidentem dvou nebo i více států.
Podle zákona o daních z příjmů je fyzická osoba rezidentem, pokud má na území ČR
bydliště, tj. stálý byt, nebo se zde zdržuje obvykle, tj. alespoň 183 dnů v kalendářním
roce. ZDP vymezuje i daňového nerezidenta. Jde o fyzickou osobu, která není
tuzemským rezidentem podle ZDP nebo mezinárodní smlouvy anebo se na území ČR
zdržuje pouze za účelem studia nebo léčení. Právnická osoba se považuje za českého
daňového rezidenta, pokud má na území ČR sídlo nebo místo svého vedení. Ostatní
právnické osoby jsou tuzemskými nerezidenty.
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené podle vzorové smlouvy OECD tuto
situaci řeší obvykle v čl. 4, který se zabývá určením daňové rezidence v případech, kdy
se podle zákonů smluvních států stal poplatník daňovým rezidentem v každém z nich.
Jsou stanovena určitá hodnotící kriteria, na základě kterých se rozhoduje o daňovém
domicilu konkrétního subjektu. V případě právnických osob je kriterium pouze jedno,
a to místo skutečného vedení tohoto subjektu.
Pro fyzické osoby platí tato posloupnost kritérií:
a)

Poplatník je rezidentem toho státu, ve kterém má k dispozici stálý byt.

b) Pokud má osoba stálý byt v obou smluvních státech, nastupuje kriterium střediska
životních zájmů.
c)

Pokud ani takto není možné určit daňový domicil, je rozhodující, kde se poplatník
obvykle zdržuje.

d) Některé smlouvy obsahují jako další kriterium státní občanství poplatníka.
e)

Není-li možné určit daňový domicil podle žádného z výše uvedených kritérií, musí
dojít k dohodě na úrovni ministrů financí, resp. jejich zástupců.86
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SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních
z příjmů. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 328 s., s. 13-20.
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3.3 Dividendy
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění definují pojem dividend ve svém čl. 10 poměrně
široce. Kromě výnosů z akcií a jiných podílů na zisku sem spadají také např. podíly na
likvidačním zůstatku, vypořádací podíly obchodních společností a družstev či příjmy
plynoucí společníkovi v souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti.
Naopak sem nespadají příjmy z realizace podílů a akcií (viz dále).
Každý stát zdaňuje dividendové příjmy svých daňových rezidentů i nerezidentů podle
svých

vnitrostátních

pravidel.

Sazba

daně

z dividend

plynoucích

daňovým

nerezidentům však může být snížena (v některých případech až na nulu) uzavřenou
smlouvou o zamezení dvojímu zdanění.
Zdaňování dividend z mezinárodního hlediska prochází v poslední době zásadními
změnami. Mezinárodní daňová konkurence mezi jednotlivými státy vede, ve snaze
přilákat investory, ke snižování nebo dokonce rušení daně z dividend na úrovni
akcionářů (společníků). Smlouvy o zamezení dvojího zdanění pak stále častěji
ponechávají právo na zdanění dividend pouze státu, ve kterém je příjemce daňovým
rezidentem. Podmínkou však je určitá míra účasti na základním kapitálu vyplácející
společnosti. Z pohledu ČR se nejčastěji jedná o 25% podíl, ale podle některých
novějších smluv postačí i 10% podíl.
Některé smlouvy preferují zdanění strategických investorů z větší části v zemi jejich
sídla. Jsou stanoveny dvě sazby srážkové daně, přičemž nižší z nich se vztahuje pouze
na právnické osoby, které vlastní určitý kvalifikovaný podíl na vyplácející společnosti.
Vyšší sazba daně se pak vztahuje na všechny ostatní poplatníky. Některé smlouvy
naopak stanoví pro všechny typy poplatníků jednotnou sazbu srážkové daně.
Tato smluvní úprava zdaňování dividend se však neuplatní na daňové rezidenty, kteří na
území druhého státu vykonávají činnost prostřednictvím stálé provozovny. Vyplácené
dividendy však musí být spojeny s akciemi a podíly náležejícími do majetkové podstaty
stálé provozovny.
Zdaněním dividend se zabývá také právo komunitární, jak už bylo uvedeno výše. Pokud
se úprava zdanění dividend na mezinárodní úrovni podle evropských směrnic a
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mezinárodních smluv odlišuje, použije se úprava, která umožňuje co nejpříznivější
zdanění jak na straně poplatníka, tak i na straně plátce.
Nárok na výhody plynoucí ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění má pouze skutečný
vlastník příjmu. Jde o osobu, které je třeba tento příjem ekonomicky objektivně
přisoudit a která je ho také povinna zdanit. U zaknihovaných cenných papírů však může
být i nemožné zjistit skutečného vlastníka příjmů, resp. stát jeho rezidence.
Dividendy přijaté českými rezidenty – fyzickými osobami ze zahraničí se zahrnují do
obecného základu daně. Smlouvy (shodně se ZDP) určují pro zamezení jejich dvojího
zdanění vždy metodu prostého zápočtu zahraniční daně na českou daňovou povinnost.
Je však vždy třeba testovat, zda v zahraničí nebyla ve skutečnosti použita vyšší sazba,
než připouští mezinárodní smlouva. Daň lze totiž započítat pouze do výše, která mohla
být sražena podle příslušné smlouvy. Pokud má poplatník dividendové příjmy z více
smluvních států, je třeba provést propočet zápočtu daně za každý stát samostatně.
Metoda prostého zápočtu umožňuje, aby si poplatník daň vypočtenou z celosvětových
příjmů (kam se zahrnují i zahraniční příjmy) snížil o daň zaplacenou v zahraničí. Tento
zápočet se však limituje poměrnou výší české daně, která by na příslušný zahraniční
příjem připadala z celkové daňové povinnosti poplatníka.
Jde-li

o

dividendy

plynoucí

z „bezesmluvních“

zemí,

bude

zde

docházet

k mezinárodnímu dvojímu zdanění. To může být v České republice jednostranně
zmírněno tak, že se daň prokazatelně zaplacená v zahraničí vykáže jako daňově
uznatelný náklad.87

3.4 Příjmy ze zcizení podílů a akcií
Otázka zdanění příjmů z převodu akcií a podílů na obchodních společnostech a družstvu
je tradičně obsahem čl. 13 smluv o zamezení dvojího zdanění podle vzorové smlouvy

87

SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 328 s., s. 145 – 160.
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OECD. Zdanění těchto příjmů je však ve většině mezinárodních smluv uzavřených
Českou republikou přiznáno zemi rezidence vlastníka příjmů.88
Výjimečně některé smlouvy přiznávají právo na zdanění zisků ze zcizení podílů na
společnosti mající sídlo v jednom smluvním státě i státu zdroje příjmů. Příkladem je
mezinárodní smlouva vyhlášená pod č. 18/1984 Sb., o zamezení dvojího zdanění
uzavřená s Německem nebo smlouva vyhlášená pod č. 200/1991 Sb., uzavřená
s Brazílií.

88

Pokud nejde o práva spadající pod režim licenčních poplatků, které upravuje čl. 12.
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4 Zdanění výnosů plynoucích z majetkových účastí na
obchodních společnostech a družstvu v ČR
Tato část se detailně zabývá zdaněním příjmů, které mohou plynout vlastníkům
majetkových podílů v obchodních společnostech nebo družstvu. Je přistupováno
odděleně k akciím, jelikož se zároveň jedná o cenné papíry, a k podílům kapitálové
povahy na ostatních obchodních společnostech a družstvu. V dalším textu je ke zdanění
přistupováno z pohledu fyzické osoby a zvlášť z pohledu právnické osoby. Jednotlivé
podkapitoly jsou dále pro přehlednost členěny podle druhu příjmu.

4.1 Akcie
Pojem akcie byl již popsán na začátku této práce a další text bude z tohoto vymezení
vycházet. Příjmy související s akciemi, které mohou podléhat dani z příjmů, jsou
zejména běžné příjmy ve formě dividend vyplácené ze zisku akciové společnosti po
zdanění a příjmy kapitálové, které plynou poplatníkovi z realizace akcie. Kromě toho,
v souvislosti s akciemi mohou plynout i některé méně časté druhy příjmů, jako např.
podíl na likvidačním zůstatku nebo vyrovnání mimo stojícímu společníkovi.
Předmětem daně však není tok kapitálu od prvního nabyvatele (vklad) při emisi akcií.
Ustanovení o zdaňování příjmů z držby nebo realizace akcií či jiných příjmů, jak budou
popsány dále, se vztahují nejen na akciové společnosti založené podle českého práva,
ale také na zahraniční akciové společnosti a na evropskou společnost.

4.1.1 Fyzická osoba
Některé příjmy plynoucí z akcií, které není vhodné zdaňovat, nejsou předmětem daně
z příjmů fyzických osob vůbec. Jde o příjmy vyjmenované v § 3 odst. 4 písm. a) ZDP a
jedná se o:
a)

příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona č. 92/1991 Sb., o
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
emitovaných po ukončení II. vlny kupónové privatizace89,

89

PELECH, Petr, PELC, Vladimír. Daně z příjmů s komentářem: podle právního stavu k 1. 7. 2008. 9.
aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 901 s., str. 35.
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b) příjmy získané děděním, bez jakýchkoli dalších podmínek a omezení; takto získaný
majetek podléhá dani dědické a
c)

převážná část příjmů získaných darováním, které podléhají dani darovací. Výjimku
představují dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti a funkčními
požitky podle § 6 ZDP nebo s podnikáním či jinou samostatnou výdělečnou
činností.90

Dani však podléhají běžné příjmy plynoucí z takto získaných akcií.

Dividendy
Dividendy jsou běžné příjmy z držby akcií, které akciová společnost vyplácí ze zisku
společnosti po zdanění daní z příjmů právnických osob. Akcionář má sice právo na
podíl na zisku vygenerovaného společností, avšak k výplatě dividend nemusí dojít vždy.
O výši částky vyplácených dividend rozhoduje valná hromada. Tato částka však nesmí
být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce
snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a
zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost
může použít dle svého volného uvážení.
Dividendy, jakožto kapitálové příjmy, jsou zdaňovány na základě ustanovení § 8 odst. 1
písm. a) ZDP jako příjmy z kapitálového majetku. V tomto ustanovení jsou dividendy
také definovány jako podíly na zisku z majetkové účasti na akciové společnosti.
Za dividendový příjem se nepovažuje91 zvýšení základního kapitálu podle ObchZ, byl-li
zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku (§ 36 odst. 2
ZDP).
Dividendové příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky však nebudou
zdaňovány v dílčím základu daně z příjmů z kapitálového majetku podle § 8 ZDP, ale
90

Z této výjimky existuje další výjimka, tudíž platí vynětí z předmětu daně. Týká se to pouze fyzických
osob, provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo
ohrožených druhů zvířat, které nabyly dar v souvislosti s provozováním těchto činností. (§ 3 odst. 4 písm.
a) ZDP).
91
Stejně tak se za dividendový příjem nepovažují podíly nebo jiné odměny vyplácené ze zisku po zdanění
akciových společností zaměstnancům v souvislosti s výkonem jejich práce nebo členům statutárních
orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce (tantiémy). Takové příjmy se posuzují jako příjmy ze
závislé činnosti podle § 6 ZDP.
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na základě ustanovení odst. 3 stejného paragrafu budou zdaňovány prostřednictvím
samostatného základu daně srážkou u zdroje. Za sražení a odvod daně je tedy
odpovědný plátce dividendových příjmů a jeho řádným a včasným naplněním této
povinnosti se považuje za splněnou i daňová povinnost poplatníka. Poplatníkovi je tedy
vyplácen zdaněný, tj. čistý dividendový výnos a tento poplatník již žádné další
povinnost nemá.
Pokud by šlo o dividendový příjem plynoucí ze zahraničních zdrojů, bude tento
příjem92, nesnížený o výdaje, zahrnut do dílčího základu daně z příjmů z kapitálového
majetku (§ 8 odst. 4 ZDP), a příjemce bude povinen podat daňové přiznání. Do konce
roku 2007 zde existovala alternativní možnost zahrnout tyto příjmy ze zahraničí do
samostatného základu daně a zdanit je sazbou 15 % bez ohledu na sazbu progresivní
daně uplatňovanou na obecný základ daně. Zavedením lineární sazby daně v roce 2008
však tato možnost ztratila smysl a byla zrušena.93
Stejným způsobem je zdaňován i dividendový výnos, který plyne podnikajícím
fyzickým osobám, které mají své akcie zahrnuty do obchodního majetku. Dividendy
plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou zdaňovány vždy srážkou u zdroje,
dividendy plynoucí ze zahraničí jsou vždy zahrnovány do dílčího základu daně podle
§ 8 ZDP. Nepřichází v úvahu, že by byl tento příjem zahrnut do dílčího základu daně
podle § 7 ZDP. Systém zdanění dividend je tedy nastaven pro všechny fyzické osoby
stejně, bez ohledu na jejich další příjmy.
Podnikající fyzické osoby, které vedou účetnictví podle účetních předpisů, účtují o
přijatých dividendách jako o výnosech. Tyto částky se však podle ustanovení § 5 odst. 5
ZDP do obecného základu daně nezahrnují, a proto se v daňovém přiznání musejí
odečíst od účetního výsledku hospodaření.
Základem daně je u přijatých dividend pouze příjem, tj. příjem nesnížený o související
výdaje. Avšak aby na mezinárodní úrovni nedocházelo k dvojímu zdanění dividend
vyplácených ze zahraničí, umožňuje ZDP odečíst od dividendových příjmů zahrnutých
do obecného základu daně jako náklad (výdaj) daň zaplacenou v zahraničí rezidentním
92

V tomto případě se jedná o příjem včetně daně, která z něj byla sražena v zahraničí.
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních
z příjmů. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 328 s., s. 160.
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poplatníkem, ale pouze v rozsahu, v němž nebyla tato daň započtena na základě
smlouvy o zamezení dvojímu zdanění na tuzemskou daňovou povinnost podle § 38f
ZDP.94
U dividendových příjmů z majetkové účasti v investičním fondu platí určité odchylky,
stejné jako v případě podílů na zisku vyplácených podílovými fondy. Základ daně se
snižuje o celou řadu příjmů tak, aby se předešlo dvojímu zdanění, a to zvláštním
postupem na základě ustanovení § 36 odst. 4 ZDP.
Sazba daně, která se použije pro výpočet srážkové daně z dividend zahrnutých do
samostatného základu daně, činí podle § 36 odst. 2 písm. a) ZDP pro rok 2009 15 %.
Pro nerezidentní poplatníky s dividendovými příjmy ze zdrojů na území ČR podle § 22
odst. 1 písm. g) bodu 3 ZDP je platná sazba srážkové daně ve stejné výši, pokud
smlouva o zamezení dvojímu zdanění nestanoví jinak.

Kapitálový příjem
Kapitálový příjem z realizace akcie je zásadně zahrnován do dílčího základu daně z
ostatních příjmů podle § 10 ZDP. Výdaje95 k příjmům z prodejů jakýchkoli
„neosvobozených“ cenných papírů za zdaňovací období lze uplatnit jen do výše těchto
příjmů. Podstatnou výjimku z tohoto pravidla představují akcie zahrnuté do obchodního
majetku poplatníka. Výnosy z jejich realizace jsou zahrnovány do dílčího základu daně
podle § 7 ZDP. Výše výdajů, resp. nákladů, které jsou daňově uznatelné při prodeji
akcie, však dále závisí na tom, zda poplatník účtuje, nebo vede daňovou evidenci, a dále
také na tom, jak významný podíl na akciové společnosti poplatník drží (více viz
kapitola o daňových nákladech).
Na kapitálové příjmy se vtahuje osvobození od daně podle příslušného ustanovení § 4
odst. 1 ZDP. Pravidla pro uplatnění osvobození se v posledních letech často měnila, a
94

Jako daňově uznatelný výdaj se může uplatnit i prokazatelně zaplacená daň z dividendových příjmů
pocházejících ze státu, se kterým nemá Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.
95
Jako výdaj lze uplatnit kromě nabývací ceny akcie i výdaje související s uskutečněním prodeje. Jde
např. o odměnu finančnímu poradci, odměnu za zprostředkování prodeje akcií, výdaje na spoje
v souvislosti s uskutečněním prodeje akcií, provize obchodníkovi s cennými papíry, poplatek za
provedení převodu v RM-Systému, výdaj za sepsání smlouvy o převodu akcií apod.). Jako výdaj lze
uplatnit i platbu za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení akcií. (zdroj: MACHÁČEK, Ivan.
Změna podmínek pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u fyzické osoby. Daňová a
hospodářská kartotéka. 2008, roč. 16., č. 8, s. 1-5.).
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proto je třeba sledovat, kdy poplatník akcie nabyl. Osvobození příjmů z prodeje akcie
nabyté do konce roku 2007 se bude posuzovat podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. w)
ZDP ve znění účinném do 31. 12. 2007. Osvobození se vztahovalo zejména na příjmy z
prodeje akcií nabytých v rámci kupónové privatizace a na příjmy z prodeje akcií, u
nichž byl naplněn šestiměsíční časový test.
S účinností od roku 2008 se text ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) změnil a v návaznosti
na něj i text ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) ZDP. Podle této úpravy se osvobození
vztahovalo pouze na příjmy z prodeje investičních cenných papírů podle ZPKT (akcie
mezi tyto cenné papíry bezpochyby patří), přesáhla-li doba mezi nabytím a převodem
těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců, a dále se osvobození omezilo na
osoby, jejichž celkový podíl, přímý i nepřímý, na základním kapitálu a hlasovacích
právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %.
Ostatní cenné papíry měly podléhat osvobození za podmínek ustanovení § 4 odst. 1
písm. r) ZDP, které stanoví pětiletý časový test. Takto vymezené podmínky pro
osvobození se měly vztahovat na akcie nabyté po 1. 1. 2008.
Avšak novela zákona o daních z příjmů č. 2/2009 Sb. účinná od 1. 1. 2009 přinesla
zjednodušení podmínek pro osvobození kapitálových příjmů. Nadále se tedy osvobození
nevztahuje pouze na investiční cenné papíry96, ale paušálně na všechny cenné papíry,
pokud doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji přesáhne
6 měsíců. Další zjednodušení se vztahuje na omezení týkající se podílu poplatníka na
akciové společnosti. Nadále se osvobození vztahuje na osoby, jejichž celkový přímý
podíl na základním kapitálu anebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v
době 24 měsíců před prodejem akcií 5 %. Text ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) ZDP se
touto novelou neměnil, a tak i nadále platí, že příjmy z prodeje akcií, které nesplní
podmínky ustanovení písm. w) stejného paragrafu, mohou být osvobozeny po naplnění
pětiletého časového testu právě za podmínek ustanovení písm. r).
Nutno dodat, že právě popsaný text ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP účinný od 1. 1.
2009 se dle přechodných ustanovení zákona č. 2/2009 Sb. poprvé použije pro zdaňovací
období, které započalo v roce 2008. Text tohoto ustanovení, který platil po celý rok
2008 (a který se vlastně vůbec nepoužije), zřejmě způsoboval nemalé výkladové
96

Popř. na cenné papíry kolektivního investování.
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problémy, a tak zde zákonodárci použili zpětné působnosti zákona, aby (podle
důvodové zprávy97) „…posílili právní jistotu a spravedlnost podmínek pro osvobození
příjmů z prodeje cenných papírů…a zpřesnili, že rozhodující je překročení limitu jen u
jedné z kategorií, tj. buď u podílu na základním kapitálu, nebo u hlasovacích práv,
přičemž stačí, když je limit překročen i jen u jedné z těchto kategorií.“
Je třeba doplnit ještě zvláštní typ osvobození, které upravuje ustanovení § 4 odst. 1
písm. g) ZDP. Příjmy z prodeje akcií vydaných podle restitučních a rehabilitačních
zákonů98 jsou osvobozeny bez časového testu, pokud nebyly v minulosti součástí
obchodního majetku. Pokud součástí obchodního majetku byly, pak je stanoven pětiletý
časový test.99
Na tomto místě by bylo vhodné upřesnit pojmy den nabytí a den prodeje. V praxi musí
být jasně ohraničena doba, po kterou má být akcie držena, aby byla naplněna podmínka
časového testu pro osvobození. Pokyn Ministerstva financí D-300 specifikuje, že dnem
nabytí je:
a)

u akcií zděděných den úmrtí zůstavitele,

b) u listinných akcií den jejich převzetí,
c)

u zaknihovaných akcií den registrace převodu nebo přechodu provedeného v
příslušné evidenci podle zvláštních právních předpisů, tj. připsáním na účet
majitele,

d) v případě nabytí akcie výměnou za zatímní list u téhož majitele, den předání nebo
zaknihování zatímního listu.
Den prodeje akcie se posuzuje obdobně jako den nabytí.
V případě, že dojde k výměně akcií emitentem za jiné akcie o celkové stejné jmenovité
hodnotě, tak se doba pro počítání časového testu nepřerušuje. Obdobně se postupuje i
97

Sněmovní tisk 563/0, část č. 1/6 [online] dostupný z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=563&CT1=0 (citováno 2. 7. 2009)
98
Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 119/1990
Sb., o soudní rehabilitaci, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 229/1991 Sb., o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě
majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, všechny ve znění pozdějších
předpisů.
99
PELECH, Petr, PELC, Vladimír. Daně z příjmů s komentářem: podle právního stavu k 1. 7. 2008. 9.
aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 901 s., s. 36.
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při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li naplněny
podmínky uvedené v § 23b nebo 23c ZDP (viz výše).
Pokud by došlo k přeměně obchodní společnosti nebo družstva na akciovou společnost,
doba držby majetkového podílu na „původní“ společnosti nebo družstvu by se
započítávala do časového testu pro osvobození příjmu z prodeje akcií, který v tomto
případě činí 5 let, bez ohledu na uskutečněnou přeměnu.
Osvobození od daně se však nevztahuje na příjmy z prodeje akcií, které jsou nebo byly
zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců, resp. do 5 let od ukončení
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. V případě akcí, potažmo všech
cenných papírů, tedy neplatí jako u movitých a nemovitých věcí, že by se časový test
počítal od okamžiku vyřazení z obchodního majetku.
Aby nedocházelo k obcházení časového testu pomocí smlouvy o smlouvě budoucí, je
v ZDP stanoveno, že se osvobození nevztahuje na příjmy z budoucího prodeje akcií
plynoucí poplatníkovi před uplynutím stanovené lhůty pro osvobození. To platí i za
předpokladu, že je kupní smlouva uzavřena až po uplynutí této lhůty.
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP ve své poslední větě stanoví, že na příjmy
plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního
akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle § 183i ObchZ (tzv. squeezeout) se použije ustanovení o osvobození obdobně jako u akcií.
Osvobození se dále může vztahovat na příjmy plynoucí z doplatku na dorovnání100 při
přeměně, výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti. Podle ustanovení
§ 4 odst. 1 písm. zh) bodu 1 ZDP se osvobození vztahuje k akciím, u nichž byla
dodržena šestiměsíční lhůta mezi nabytím akcie a rozhodným dnem.101 Osvobození se
nevztahuje k akciím, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku poplatníka,
a to po dobu 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti.

100

Pokud by u tohoto příjmu nebyly splněny podmínky pro osvobození, byl by zdaněn v rámci dílčího
základu daně ostatní příjmy podle § 10 ZDP.
101
Jde o rozhodný den přeměny, výměny podílů, fúze společností nebo rozdělení společnosti podle
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších novel.
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Kapitálový příjem z prodeje akcie plynoucí nerezidentnímu poplatníkovi se podle § 22
ZDP považuje za příjem ze zdrojů na území České republiky. Do konce roku 2008
podléhaly tyto příjmy zdanění v ČR pouze za předpokladu, že byly vypláceny českým
daňovým rezidentem. Od roku 2009 již není relevantní, kdo příjmy z převodu podílů v
obchodních společnostech, které mají sídlo na území České republiky, vyplácí. Ať bude
platba vyplacena daňovým rezidentem či nerezidentem, vždy budou tyto příjmy
zdaněny v ČR.102
Problém je však v tom, že za příjem ze zdroje na území ČR je i nadále považován jen
příjem z prodeje investičních nástrojů, který plyne pouze od daňového rezidenta ČR.
Akcie jsou podle § 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) ZPKT považovány za investiční
nástroj, ale zároveň představují i podíl na obchodní společnosti. Otázkou tedy je, jak
budou akcie pro tyto daňové účely posuzovány, zda jako investiční nástroje, nebo jako
podíly na akciové společnosti. Osobně se domnívám, že při takových pochybnostech,
které navíc nejsou ani vyjasněny v důvodové zprávě či sdělení Ministerstva financí103,
by měl nerezidentní poplatník využít pro něj příznivější varianty, což bude
pravděpodobně tehdy, když „kvalifikuje“ akcii jako investiční nástroj.
Pokud tedy nakonec bude tento příjem podléhat zdanění podle českých právních
předpisů a nebude osvobozen na základě ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) nebo w)
ZDP104, nebude v tomto případě podléhat srážkové dani, ale zahraniční poplatník bude
nucen podat daňové přiznání a zaplatit daň.105 Plátce příjmu navíc bude povinen provést
zajištění daně podle § 38e ZDP ve výši 1 % z tohoto příjmu (hrubého), nebude-li
příjemcem rezident členského státu EU nebo EHP.106

102

Avšak s ohledem na většinu mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou
republikou budou tyto příjmy ve státu zdroje (tedy v ČR) ze zdanění vyňaty. Existují však určité výjimky.
103
NESROVNAL, Jiří, NESROVNALOVÁ, Iveta. Hekticky schválená novela zákona o daních z příjmů vybrané oblasti daně z příjmů právnických osob, 1. část. Daňový expert. 2009, roč. 5, č. 1, s. 2-13.
104
Tamtéž.
105
Ovšem za předpokladu, že by zdanitelný příjem nečinil u poplatníka více než 15 000 Kč, daň by se
podle § 38b neplatila.
106
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 328 s., s. 118.
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4.1.2 Právnická osoba
Předmětem daně z příjmů právnických osob nejsou příjmy získané nabytím akcií podle
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů. Dále jsou z předmětu daně vyňaty příjmy získané děděním (ty
podléhají dani dědické) a příjmy získané darováním, které podléhají dani darovací, a to
bez výjimek. Ovšem příjmy plynoucí z takto získaných cenných papírů vždy dani
z příjmů podléhají.
Paušálně je od daně osvobozená Česká národní banka, a to na základě ustanovení § 17
odst. 2 ZDP.

Dividendy
Dividendy, které plynou právnické osobě z držby akcií, jsou pro ni výnosem z držby
finančního majetku, a jako takové by také měly být zaúčtovány.
I zde ovšem platí, že se za dividendový příjem nepovažuje zvýšení základního kapitálu
podle ObchZ za předpokladu, že byl zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond
vytvořený ze zisku.
Dividendy plynoucí ze zdrojů na území České republiky tvoří samostatné základy daně
zdaňované srážkou u zdroje, za předpokladu, že tyto příjmy nejsou od daně
osvobozeny.107 Stejným způsobem jsou zdaňovány i dividendy plynoucí daňovému
nerezidentu v případě, že je vyplácí tuzemský rezident, a to v návaznosti na ustanovení
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3 ZDP.108
V případě právnických osob, na rozdíl od osob fyzických, jsou upraveny některé
případy osvobození dividendových příjmů od daně. Toto osvobození je závislé na
osobě příjemce a nezáleží při tom, zda jde o příjem z tuzemských nebo zahraničních
zdrojů. Podle ustanovení § 19 odst. 1 ZDP jsou osvobozeny tyto příjmy:

107

Pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob rezidentního poplatníka pak bude nutno tyto
příjmy od účetního výsledku hospodaření odečíst.
108
Pro účely tohoto ustanovení se za dividendový příjem považuje i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou
a cenou obvyklou na trhu (§ 23 odst. 7) a dále úroky, které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25
odst. 1 písm. w) a zm) ZDP, s výjimkou zjištěného rozdílu u sjednaných cen a úroků hrazených
daňovému rezidentovi jiného členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří EHP.
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a)

příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy109 (písm. e),

b) příjmy plynoucí nadaci z držby akcií, které jsou součástí nadačního jmění a jsou
zapsány v nadačním rejstříku (písm. r),
c)

příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny
Ministerstvem financí na zvláštních účtech podle zvláštního právního předpisu110, a
dále příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České konsolidační agentury na
stát podle zvláštního právního předpisu111, a příjmy plynoucí z práv, která přešla ze
zaniklé České inkasní, s.r.o., na stát (písm. l),

d) příjmy regionální rady regionu soudržnosti112 (písm. u),
e)

příjmy z dividend plynoucí penzijnímu fondu nebo instituci penzijního pojištění
(písm. zp),

f)

příjmy z dividend vyplácené dceřinou společností, která je tuzemským daňovým
rezidentem, mateřské společnosti113 (písm. ze),

g) dividendové příjmy mateřské společnosti, která je daňovým rezidentem ČR a stálé
provozovně mateřské společnosti umístěné na území ČR plynoucí od dceřiné
společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie114
(písm. zi).
Podsední dvě zmíněná osvobození mají z ekonomického hlediska největší význam.
V ZDP byla upravena v souvislosti s transpozicí směrnice Rady č. 90/435/EHS, o
společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských
států. Osvobození se vztahuje jak na vyplácené, tak i na přijímané dividendy
mateřských společností plynoucích od dceřiných společností. Tato úprava tak významně
přispěla k omezení dvojího zdanění těchto příjmů a k odstranění bariér volného pohybu
kapitálu na úrovni EU.
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Např. příjmy Státního fondu kultury České republiky stanovené v § 7 zákona č. 239/1992 Sb.
Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické
osoby, ve znění pozdějších předpisů.
111
Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České
konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů.
112
Stanovené zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
113
Toto se nevztahuje na dividendy vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, mateřské
společnosti, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3.
114
To se nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku a podíly na zisku vyplácené dceřinou společností,
která je v likvidaci.
110

66

Od 1. 1. 2008 bylo rozšířeno osvobození i na dividendy přijaté od dceřiných společností
založených mimo EU ve státech, se kterými má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení
dvojího zdanění, za podmínek ustanovení § 19 odst. 9 ZDP (více viz kapitola o dvojím
zdanění).
Sazba srážkové daně činí 15 % a uplatňuje se ve stejné výši jak na příjmy daňových
rezidentů podle § 36 odst. 2 písm. a), tak i na příjmy daňových nerezidentů podle § 36
odst. 1 písm. b) bodu 1 ZDP.
U dividendových příjmů z majetkové účasti v investičním fondu platí určité odchylky,
stejné jako pro podíly na zisku vyplácené podílovými fondy (více viz výše).
Pokud jde o dividendy přijaté ze zahraničí, zahrnou se do samostatného základu daně
podle § 20b ZDP, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, pokud se nejedná o
příjmy od daně osvobozené. Samostatný základ daně se zaokrouhlí na celé tisícikoruny
dolů a zdaní sazbou 15 % podle ustanovení § 21 odst. 4 ZDP. V daňovém přiznání pak
poplatník může uplatnit zápočet115 daně zaplacené v zahraničí a rozdíl uhradit správci
daně.116

Kapitálový příjem
Kapitálové příjmy právnických osob jsou zahrnovány do obecného základu daně, na
který je uplatněna sazba daně z příjmů právnických osob podle § 21 odst. 1 ZDP ve
výši 20 % pro rok 2009. Výdaje k těmto příjmům jsou uznatelné buď do výše
souvisejících příjmů, anebo bez omezení, v závislosti na tom, jak významný podíl
poplatník na akciové společnosti drží (více viz kapitola o daňových nákladech). Daňově
neúčinné jsou však náklady vynaložené v souvislosti s příjmy od daně osvobozenými.
Jako daňově neuznatelné jsou náklady z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou
hodnotou při následném snížení základního kapitálu.

115

V tomto případě se jedná o metodu prostého zápočtu podle § 38f ZDP, která je jednou z metod
vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí.
116
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 328 s., s. 160.
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Kapitálový příjem není předmětem daně z příjmů u Pozemkového fondu ČR na základě
ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.117
U právnických osob, na rozdíl od osob fyzických, není upraveno osvobození na základě
časových testů. V případě právnických osob jsou však upravena některá další
osvobození příjmů z prodeje akcií, a to na základě ustanovení § 19 odst. 1 ZDP:
a)

příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z
prodeje cenných papírů v majetku fondu (písm. j),

b) příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny
Ministerstvem financí na zvláštních účtech podle zvláštního právního předpisu118 a
příjmy plynoucí z nakládání s prostředky těchto zvláštních účtů na finančním trhu
(písm. l),
c)

příjmy nadací z prodeje akcií za podmínky, že jsou příslušné akcie zapsány
v nadačním rejstříku jako součást nadačního jmění (písm. r),

d) příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti119 plynoucí
tuzemské rezidentní společnosti nebo společnosti, která je daňovým rezidentem
jiného členského státu Evropské unie (písm. ze).
Naposledy zmíněné osvobození vstoupilo v platnost od roku 2008 v nepřímé souvislosti
s evropskou legislativou a mohou je využít všechny právnické osoby naplňující znaky
mateřské a dceřiné společnosti podle ZDP. Stejně jako v případě dividend je možné
tento typ osvobození uplatnit i tehdy, kdy příjmy poplynou mateřské rezidentní
společnosti a společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské
unie, z převodu podílu v dceřiné společnosti založené mimo EU ve státě, se kterým má
ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
Je však nutno upozornit na skutečnost, že v souvislosti se zavedením osvobození
výnosů z prodeje akcií dceřiné společnosti, se zároveň stávají daňově neuznatelnými

117

PŘIBYL, Jiří. Daňové aspekty finančního trhu. Praha, 2005. 115 s., Karlova univerzita v Praze.
Vedoucí diplomové práce JUDr. Petr Kotáb, s. 52.
118
Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické
osoby, ve znění pozdějších předpisů.
119
Toto osvobození však neplatí, pokud je dceřiná společnost tuzemským rezidentem a je v likvidaci.
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související náklady mateřské společnosti, včetně přecenění příslušné finanční investice
na reálnou hodnotu (§ 25 odst. 1 písm. i) a zk) a § 24 odst. 2 písm. r) ZDP).120
Kromě příjmů z převodu akcií mateřské společnosti se osvobozují i příjmy mateřské
společnosti při snížení základního kapitálu dceřiné společnosti podle § 19 odst. 1 písm.
zf) ZDP, a to nejvýše do částky, o kterou byla zvýšena jmenovitá hodnota akcie při
zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle ObchZ, pokud byl
zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku.
Pokud kapitálový výnos plyne nerezidentní právnické osobě, platí pro ni totéž, co bylo
výše popsáno o kapitálových příjmech plynoucích nerezidentní fyzické osobě, se všemi
nejasnostmi s touto otázkou souvisejícími.

4.1.3 Zisk převáděný řídící osobě a vyrovnání mimo stojícímu
akcionáři
Obchodní zákoník upravuje možnost uzavření smlouvy o převodu zisku případně
ovládací smlouvy mezi osobami ovládajícími a ovládanými, řídícími a řízenými121 a na
základě těchto smluv přerozdělit zisk vyplácející společnosti. Podle ustanovení § 190a
ObchZ se smlouvou o převodu zisku zavazuje řízená osoba po provedení přídělu do
rezervního fondu, vyžaduje-li tvorbu rezervního fondu zákon nebo zakladatelský
dokument, převést ve prospěch řídící osoby zbylý zisk nebo jeho část. Převáděný zisk je
v podstatě obdobou dividendy, kterou akciová společnost také vyplácí svým akcionářům
ze zisku společnosti po zdanění.
Pokud by taková smlouva byla uzavřena, řídící osoba by mohla odčerpávat veškerý
vygenerovaný zisk řízené společnosti a ostatní akcionáři, kteří nejsou účastníky této
smlouvy (tzv. mimo stojící akcionáři), by nedostávali žádné dividendy, i když by je
jinak (při neexistenci této smlouvy) pobírali. Proto musí smlouva o převodu zisku
rovněž obsahovat závazek řídící osoby poskytnout mimo stojícím akcionářům
přiměřené vyrovnání. Toto vyrovnání má tedy nahradit dividendový příjem, který by
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SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o
daních z příjmů. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 328 s., s. 194.
121
Definice těchto osob je obsažena v ustanovení § 66a ObchZ.

69

jinak plynul mimo stojícím akcionářům, kdyby smlouvy o převodu zisku nebylo. Avšak
i přesto, že je tento příjem vyplácen řídící osobou, svůj charakter dividendy neztrácí.
Ve smlouvě ovládací podle § 190b ObchZ lze sjednat závazek řízené osoby převádět
zisk nebo jeho část řídící osobě, který se pak bude řídit ustanovením o smlouvě o
převodu zisku.
Převod zisku řídící osobě a výplata vyrovnání mimo stojícím akcionářům je tedy svou
povahou dividendovým příjmem, a proto je s ním z daňového hlediska nakládáno
stejným způsobem. Pokud jde o příjmy ze zisku převedeného řídící osobě plynoucí
rezidentní fyzické nebo právnické osobě, podléhá tento příjem podle ustanovení § 36
odst. 2 písm. j) ZDP srážkové dani ve výši 15 %, pokud se nejedná o příjmy
osvobozené. Pokud by tyto příjmy plynuly daňovému nerezidentu, srazí se daň u zdroje
příjmu ve stejné výši, a to na základě ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) bodu 4 ZDP,
pokud by se nejednalo o příjmy osvobozené nebo pokud by smlouva o zamezení
dvojího zdanění nestanovila nižší sazbu.
Pokud jde o příjmy z vyrovnání mimo stojícímu akcionáři, budou tyto příjmy taktéž
zahrnuty do samostatného základu daně a zdaněny srážkovou daní ve výši 15 %,
přičemž u rezidentů tomu tak bude na základě ustanovení § 36 odst. 2 písm. g) ZDP a u
nerezidentů na základě ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) bodu 5 ZDP. I zde platí, že
nesmí jít o příjmy od daně osvobozené.122 Pokud jsou tyto příjmy vypláceny fyzickým
osobám, půjde o příjmy z kapitálového majetku ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm.
a) ZDP.123 Z hlediska řídící osoby vyplácející toto vyrovnání jde na základě § 25 odst. 1
písm. m) ZDP o daňově neuznatelný výdaj.
Pokud bychom uvažovali příjem z vyrovnání plynoucí tuzemskému rezidentovi ze
zdrojů v zahraničí (a nebude osvobozen), bude se u právnické osoby tento příjem
v hrubé výši a včetně daně zaplacené v zahraničí zdaňovat v rámci samostatného
základu daně podle § 20b ZDP při uplatnění sazby ve výši 15 %. U fyzické osoby se
stejné příjmy (neosvobozené) zahrnou do dílčího základu daně podle ustanovení § 8
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Případně o příjmy, které mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, ze zdanění v ČR vyjímá.
MIRČEVSKÁ, Dalimila. Příjmy plynoucí z držby podílu na obchodních společnostech. Daně a
finance. 2008, roč. 16, č. 4, s. 3-14.

123
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odst. 4 ZDP a zdaní obecnou sazbou daně ve výši 15 % při možném uplatnění odpočtů
či slev na dani.
Podobně, jako je tomu u dividend, se i zde uplatní osvobození distribuce zisku mezi
mateřskou a dceřinou společností. Na základě ustanovení § 19 odst. 1 písm. zg) ZDP je
osvobozen zisk převáděný řídící nebo ovládající osobě na základě smlouvy o převodu
zisku nebo ovládací smlouvy, jedná-li se o příjmy plynoucí od dceřiné společnosti
mateřské společnosti, a na základě ustanovení § 19 odst. 1 písm. zh) ZDP je osvobozen
příjem mimo stojícího akcionáře z vyrovnání na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy, pokud je mateřskou společností ve vztahu k řízené osobě.
V ustanovení § 36 odst. 5 ZDP je speciálně upraven základ daně u příjmu z vyrovnání
mimo stojícímu akcionáři. Pokud není mimo stojící akcionář mateřskou společností ve
vztahu k řízené osobě (pro kterou by se uplatnilo osvobození od daně) a mateřskou
společností není ani řídící osoba, která toto vyrovnání na základě smlouvy o převodu
zisku vyplácí, snižuje se základ daně o zisk převáděný na základě smlouvy o převodu
zisku zaúčtovaný do výnosů řídící společnosti, případně o jeho poměrnou část, pokud je
mimo stojících akcionářů více.
Poměrná část tohoto zisku se určuje v poměru účastí jednotlivých mimo stojících
akcionářů na řízené společnosti, přitom se nepřihlíží k účasti řídící společnosti na řízené
společnosti. Pokud řídící osoba zaúčtovala příjem z převodu zisku ve prospěch výnosů
včetně daně, snižuje se základ daně pro mimo stojící akcionáře pouze o částku sníženou
o daň.
Tímto způsobem je zajištěno, aby nedocházelo k dvojímu zdanění podílu na zisku mimo
stojícího akcionáře plynoucího od řízené společnosti. Na základně ustanovení § 36 odst.
5 ZDP však lze dosáhnout i toho, že u podílu na zisku mimo stojících akcionářů ve
formě vyrovnání od řídící osoby bude srážková daň nulová, zatímco řídící osoba ponese
náklady na daň v plné výši.
V tomto ohledu dochází k určitému znevýhodnění, pokud by řídící osobou byla osoba
fyzická, což ustanovení § 66a ObchZ připouští. Text ustanovení § 36 odst. 5 ZDP jasně
hovoří o zisku převáděném na základě smlouvy o převodu zisku, který řídící společnost
zaúčtovala do výnosů. Fyzická osoba není společností a ve většině případů ani nepovede
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účetnictví. V tomto případě tedy bude podíl na zisku plynoucí mimo stojícímu
akcionáři, který není ve vztahu k řízené společnosti mateřskou společností, podléhat
dvojímu zdanění. Je tomu tak proto, že fyzická osoba nemůže být mateřskou
společností, a zisk, který ji bude převáděn, bude vždy podléhat srážkové dani. Srážku
daně pak provede i tato fyzická osoba při výplatně vyrovnání mimo stojícím
akcionářům a dojde tak ke druhému, resp. třetímu zdanění stejného zisku.124

4.1.4 Podíl na likvidačním zůstatku
V souvislosti s akciemi eventuálně přichází v úvahu i příjem v podobě podílu na
likvidačním zůstatku, který plyne akcionáři po zrušení akciové společnosti a její
likvidaci.
Podíl akcionáře na likvidačním zůstatku je v případě fyzické osoby ostatním příjmem
podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) ZDP, pokud akcie nebyla součástí obchodního
majetku. Tento příjem je podle ustanovení odst. 8 samostatným základem daně pro
srážkovou daň. Pokud plynou příjmy z podílu na likvidačním zůstatku společníkům ze
zahraničí, zahrnují se do příslušného dílčího základu daně.125
V obou případech je možné tento příjem snížit o nabývací cenu akcie, pokud je
poplatníkem prokázána. Je-li příjem vypořádáván v nepeněžní formě, zvyšuje se tento
příjem o rozdíl mezi oceněním předávaného majetku podle ZOM a výší jeho hodnoty
zachycené v účetnictví společnosti podle účetních předpisů. Příjem se však snižuje o
hodnotu případného závazku, který akcionáři vznikl při zániku společnosti vedle práva
na podíl v nepeněžní formě.
U akcií, které byly zahrnuty do obchodního majetku poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP,
se tyto příjmy budou taktéž zdaňovat v rámci samostatného základu daně.
U právnických osob jsou tyto příjmy plynoucí z tuzemska rovněž daněny zvláštní
sazbou daně podle § 36 ZDP. Jednotlivý příjem se snižuje o nabývací cenu akcie.
Podíly na likvidačním zůstatku plynoucí ze zdrojů v zahraničí však spadají do
124

PŘIBYL, Jiří. Daňové aspekty finančního trhu. Praha, 2005. 115 s., Karlova univerzita v Praze.
Vedoucí diplomové práce JUDr. Petr Kotáb, s. 54.
125
Do konce roku 2008 bylo možné tyto příjmy alternativně zdanit v rámci samostatného základu daně.
Tato možnost však pozbyla na významu nahrazením progresivní sazby daně z příjmů sazbou lineární.
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samostatného základu daně podle § 20b ZDP, a to ve výši včetně daně zaplacené
v zahraničí.
Sazba daně je pro daňové rezidenty stanovena v ustanovení § 36 odst. 2 písm. f) ZDP a
činí 15 %, daň sráží a odvádí plátce daně podle pravidel vymezených v § 38d ZDP.
Pro daňové nerezidenty je podíl na likvidačním zůstatku příjmem plynoucím ze zdrojů
na území ČR podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3 ZDP a tvoří samostatný
základ daně podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 1 podléhající 15% sazbě, pokud smlouva o
zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší.

4.2 Obchodní podíl, podíl komanditisty a členství v družstvu
Charakteristika podílů na obchodních společnostech a družstvu, které mají kapitálovou
povahu, byla podána již v úvodu této práce. Stejně tak bylo z obecného hlediska
pojednáno o příjmech, které mohou z těchto majetkových účastí plynout. V první řadě
se jedná o běžné příjmy, tj. podíly na zisku plynoucí od společnosti, resp. družstva.
Dále mohou společníkům (členům) plynout kapitálové příjmy z prodeje jejich podílů.
Na rozdíl od účasti na akciové společnosti jsou však tyto majetkové účasti mnohem
méně likvidní, či v krajním případě zcela nelikvidní.
Vedle těchto základních příjmů však mohou plynout i další příjmy v souvislosti
majetkovým podílem na obchodní společnosti (družstvu). Jde o podíl na likvidačním
zůstatku a vypořádací podíl, na který akcionář nemá právo, protože z akciové
společnosti vystoupit nelze. Dále se může jednat, stejně jako u a. s., o vyrovnání mimo
stojícímu společníkovi či zisk převáděný řídící osobě.

4.2.1 Fyzická osoba
Z předmětu daně z příjmů fyzických osob jsou na základě ustanovení § 3 odst. 4 písm.
a) ZDP vyňaty příjmy získané bezúplatně děděním nebo darováním podílů na obchodní
společnosti nebo členského podílu, pokud podléhají dani dědické nebo dani darovací.
Příjmy plynoucí z těchto podílů však dani z příjmů podléhají.
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Podíly na zisku
Běžnými příjmy z majetkové účasti na obchodních společnostech a družstvu jsou
v případě komanditistů podíly na zisku vyplácené komanditní společností podle
pravidel danými stanovami, v případě společníků s. r. o. je výše podílů na zisku určena
valnou hromadou společnosti a u členů družstva na základě rozhodnutí členské schůze
družstva.
Tyto podíly na zisku jsou podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) ZDP příjmem
z kapitálového majetku. Pro účely zákona o daních z příjmů se za podíly na zisku
považují také částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v
komanditní společnosti a u člena družstva takové částky použité na zvýšení členského
vkladu člena družstva. Za podíly na zisku se však nepovažuje zvýšení základního
kapitálu podle ObchZ, pokud byl zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond
vytvořený ze zisku.
Podíly na zisku plynoucí ze zdrojů na území ČR, stejně tak jako dividendy, nebudou
zdaňovány v rámci obecného základu daně, resp. v dílčím základu daně z kapitálového
majetku podle § 8 ZDP, ale budou předmětem srážkové daně. V případě společníků
obchodních společností tomu tak bude na základě § 36 odst. 2 písm. b) a v případě
členů družstva na základě písm. c) stejného ustanovení ZDP. Daň vypočítá, srazí a
odvede plátce těchto příjmů a pro poplatníka je tímto jeho daňová povinnost splněna.
Plynou-li podíly na zisku daňovému rezidentu ze zdrojů v zahraničí, budou tyto příjmy
zahrnovány do dílčího základu daně z příjmů z kapitálového majetku podle § 8 odst. 4
ZDP, a to nesnížené o související výdaje. Příjemce je pak povinen podat daňové
přiznání, i kdyby mu tato povinnost jinak nevznikla.
Stejným způsobem jsou zdaňovány i příjmy v podobě podílů na zisku, pokud plynou
podnikajícím fyzickým osobám majícím majetkové podíly na obchodních společnostech
či družstvu zahrnuty do obchodního majetku. Stejně jako dividendy jsou i tyto podíly na
zisku zdaněny u všech fyzických osob stejnou měrou bez ohledu na jejich další příjmy.
Základem daně je u srážkové daně pouze příjem, nesnižuje se o nezdanitelnou část
základu daně a zaokrouhluje se na celé koruny dolů.
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Podíly na zisku tvoří samostatné základy daně podléhající srážkové dani i v případě, že
jsou vypláceny daňovým nerezidentům ze zdrojů na území ČR podle § 22 odst. 1 písm.
g) bodu 3 ZDP.
Sazba srážkové daně, kterou uplatní plátce daně na podíly ze zisku plynoucí
tuzemským daňovým rezidentům, je podle ustanovení § 36 odst. 2 písm. b) a c) ZDP
15 %. Pro nerezidenty platí sazba ve stejné výši (§ 36 odst. 1 písm. b) bod 1 ZDP),
pokud smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší.

Kapitálový příjem
Příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na
komanditní společnosti nebo z převodu členských práv a povinností k družstvu jsou
zásadně zahrnovány mezi ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. c) ZDP. Jako výdaj
k těmto příjmům lze uplatnit nabývací cenu podílu podle § 24 odst. 7 ZDP, avšak pouze
do výše tohoto druhu příjmů.
Výjimku představují účasti zahrnuté do obchodního majetku poplatníka. Příjmy z jejich
realizace se stávají součástí dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné
výdělečné činnosti podle § 7 ZDP. Jako výdaj k tomuto příjmu lze také uplatnit
nabývací cenu podílu (§ 24 odst. 2 písm. w), avšak pouze do výše příjmů z prodeje
tohoto konkrétního podílu.
Na kapitálové příjmy z prodeje podílů na obchodních společnostech a družstvu se
vztahuje osvobození podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP. Na základě tohoto ustanovení se
osvobozují tyto kapitálové příjmy, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem podílů 5
let. Doba pětiletého časového testu se nepřerušuje při přeměně na jinou společnost nebo
družstvo, a to včetně akciové společnosti, kde se v tomto případě neuplatní šestiměsíční
lhůta.
Osvobození se však nevztahuje na příjmy z prodeje podílů, které byly pořízeny z
obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti. Také v tomto případě neplatí jako u movitých a
nemovitých věcí, že by se časový test mohl počítat od okamžiku vyřazení podílu
z obchodního majetku.
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Aby nedocházelo k obcházení časového testu pomocí smlouvy o smlouvě budoucí, je
v ZDP stanoveno, že se osvobození nevztahuje na příjmy z budoucího převodu plynoucí
poplatníkovi před uplynutím stanovené lhůty pro osvobození. To platí i za předpokladu,
že je kupní smlouva uzavřena až po uplynutí této lhůty.
Obdobně jako v případě akcií se doba časového testu nepřerušuje, pokud jsou splněny
podmínky uvedené v ustanoveních § 23b nebo § 23c ZDP při výměně podílů, fúzi
společností nebo rozdělení společnosti.
Osvobození se dále může vztahovat na příjmy plynoucí z doplatku na dorovnání při
přeměně, výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti. Podle ustanovení
§ 4 odst. 1 písm. zh) bodu 2 ZDP se osvobození vztahuje na podíly na obchodních
společnostech, u nichž byla dodržena pětiletá lhůta mezi nabytím a rozhodným dnem.
Osvobození se nevztahuje k podílům, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního
majetku, a to po dobu 5 let od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti.
Od 1. 1. 2009 jsou příjmy z převodu podílů v obchodních společnostech nebo
družstvech, které mají sídlo na území České republiky, považovány za příjmy ze zdrojů
na území ČR nezávisle na tom, zda je vyplácí český daňový rezident či nerezident. Tyto
příjmy, pokud nejsou od daně osvobozeny, netvoří samostatné základy daně podle § 36
ZDP, ale zahrnují se do obecného základu daně.
Poplatník s těmito příjmy je povinen podat daňové přiznání, kde však také může
uplatnit daňové odpočty a slevy na dani. Příjem se podle § 38b nedaní, pokud celkové
zdanitelné příjmy nepřesáhnou u fyzické osoby částku 15 000 Kč. Nutno dodat, že
podle většiny mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou
republikou jsou tyto příjmy ve státu zdroje ze zdanění vyňaty, a tudíž ke zdanění velmi
často vůbec nebude docházet.

4.2.2 Právnická osoba
Mezi příjmy vyňaté z předmětu daně jsou řazeny dle ustanovení § 18 odst. 2 písm. a)
ZDP majetkové účasti získané děděním a darováním.
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Paušálně je pak od daně osvobozená Česká národní banka, a to na základě ustanovení
§ 17 odst. 2 ZDP.

Podíly na zisku
Podíly na zisku plynoucí právnické osobě z majetkových účastí na obchodních
společnostech a družstvu jsou pro ni výnosem z dlouhodobého finančního majetku.
Běžné příjmy z podílů společníků na s. r. o., komanditistů na komanditní společnosti a
členů družstev na družstvu jsou v zásadě zdaňovány stejným způsobem, jako je tomu u
osob fyzických. Podíly na zisku plynoucí ze zdrojů na území ČR tvoří samostatné
základy daně podléhající 15% srážkové dani, pokud nejsou od daně osvobozeny.
I v případě právnických osob platí, že se pro účely ZDP za podíly na zisku považují také
částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v k. s. a u člena
družstva takové částky použité na zvýšení členského vkladu člena družstva. Za podíly
na zisku se však nepovažuje zvýšení základního kapitálu podle ObchZ, pokud byl
zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku.
Stejným způsobem jsou zdaňovány i podíly na zisku plynoucí daňovému nerezidentu
v případě, že je vyplácí tuzemský rezident, a to na základě ustanovení § 22 odst. 1 písm.
g) bod 3 ZDP.126
V případě právnických osob, na rozdíl od osob fyzických, jsou upraveny některé
případy osvobození příjmů z podílů na zisku od daně. Toto osvobození je závislé na
osobě příjemce a nezáleží při tom, zda jde o příjem z tuzemských nebo zahraničních
zdrojů. Osvobozeny jsou podle § 19 odst. 1 ZDP:
a)

příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy127 (písm. e),

b) příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny
Ministerstvem financí na zvláštních účtech podle zvláštního právního předpisu128, a

126

Pro účely tohoto ustanovení se za dividendový příjem považuje i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou
a cenou obvyklou na trhu (§ 23 odst. 7) a dále úroky, které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25
odst. 1 písm. w) a zm) ZDP, s výjimkou zjištěného rozdílu u sjednaných cen a úroků hrazených
daňovému rezidentovi jiného členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří EHP.
127
Např. příjmy Státního fondu kultury České republiky stanovené v § 7 zákona č. 239/1992 Sb.
128
Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické
osoby, ve znění pozdějších předpisů.
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dále příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České konsolidační agentury na
stát podle zvláštního právního předpisu129, a příjmy plynoucí z práv, která přešla ze
zaniklé České inkasní, s.r.o., na stát (písm. l),
c)

příjmy regionální rady regionu soudržnosti130 (písm. u),

d) příjmy z podílů na zisku vyplácených dceřinou společností, která je tuzemským
daňovým rezidentem, mateřské společnosti131 (písm. ze),
e)

příjmy z podílů na zisku mateřské společnosti, která je daňovým rezidentem ČR a
stálé provozovně mateřské společnosti umístěné na území ČR plynoucí od dceřiné
společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie132
(písm. zi).

Stejně jako v případě dividend jsou poslední dvě zmíněná osvobození z ekonomického
hlediska nejvýznamnější. Do českého právního řádu byla zavedena transpozicí
směrnice Rady č. 90/435/EHS, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných
společností z různých členských států, v souvislosti se vstupem ČR do EU. Tato úprava
měla za cíl přispět k omezení dvojího zdanění těchto příjmů a k odstranění bariér
volného pohybu kapitálu na úrovni EU. Od 1. 1. 2008 bylo toto osvobození rozšířeno i
na podíly ze zisku přijaté od dceřiných společností založených mimo EU ve státech, se
kterými má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Další podmínky stanoví
ustanovení § 19 odst. 9 ZDP (více viz kapitola o dvojím zdanění).
Podíly ze zisku přijaté ze zahraničí jsou zahrnovány do samostatného základu daně
podle § 20b ZDP, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, nejedná-li se o příjmy od
daně osvobozené. Základ daně se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů a podléhá
srážkové dani ve výši 15 %.

129

Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České
konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů.
130
Stanovené zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
131
Toto se nevztahuje na podíly na zisku vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, mateřské
společnosti, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3.
132
To se nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku a podíly na zisku vyplácené dceřinou společností,
která je v likvidaci.
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Kapitálový příjem
Kapitálové příjmy z realizace majetkových účastí na obchodních společnostech a
družstvu jsou zdaňovány v obecném základu daně obecnou sazbou, která pro rok 2009
činí 20 %. Jako výdaj k těmto příjmům lze uplatnit nabývací cenu majetkové účasti
podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. w) ZDP, avšak jen do výše příjmů z tohoto prodeje.
Kapitálový příjem není předmětem daně z příjmů u Pozemkového fondu ČR na základě
ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) bodu 2 ZDP jsou osvobozeny příjmy z převodu
podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti133 plynoucí tuzemskému daňovému
rezidentu nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu
Evropské unie. Podle ustanovení § 19 odst. 9 ZDP jsou osvobozeny i příjmy mateřské
společnosti z převodu podílu v dceřiné společnosti založené mimo EU ve státě, se
kterým má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
Osvobození příjmů na základě časového testu není u právnických osob upraveno.
Osvobozeny jsou také příjmy mateřské společnosti při snížení základního kapitálu
dceřiné společnosti, a to nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka při
zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle ObchZ, pokud byl
zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku.
Pro příjmy z převodu podílů v obchodních společnostech nebo družstvech, které mají
sídlo na území České republiky a plynou daňovým nerezidentům, platí stejná pravidla
jako u fyzických osob (viz výše).

133

Toto se nevztahuje na příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí
rezidentnímu poplatníkovi nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu
Evropské unie, pokud je dceřiná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a je v likvidaci.
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4.2.3 Zisk převáděný řídící osobě a vyrovnání mimo stojícímu
společníkovi
Pravidla zdanění v případě zisku převáděného řídící osobě a vyrovnání mimo stojícímu
společníkovi platí pro společníky společnosti s ručením omezeným stejně jako pro
akcionáře akciové společnosti (viz výše).

4.2.4 Vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku
Při ukončení účasti společníka s.r.o. na společnosti, komanditisty na k. s. a při ukončení
členství v družstvu jinak než převodem této majetkové účasti za trvání společnosti, resp.
družstva, mají tito společníci právo na vypořádací podíl.
Právo na podíl na likvidačním zůstatku mají společníci (členové) obchodních
společností (družstva) při zániku společnosti (družstva) a její likvidaci.
Vypořádací podíl, stejně jako podíl na likvidačním zůstatku, je zdanitelným příjmem.
V případě fyzických osob jde o ostatní příjmy podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. g) a
f) ZDP, pokud nejde o majetkové účasti zahrnuté do obchodního majetku.134 Tyto
příjmy, pokud plynou ze zdrojů na území ČR, tvoří samostatné základy daně. Podle
ustanovení § 36 odst. 2 písm. e) a f) ZDP podléhají srážkové dani ve výši 15 %.
Stejné příjmy plynoucí fyzickým osobám ze zdrojů v zahraničí se stávají součástí
příslušného dílčího základu daně a podléhají obecné sazbě daně, přičemž si poplatník
může uplatnit odpočty a slevy na dani.
U právnických osob jsou tyto příjmy plynoucí z tuzemska rovněž daněny zvláštní
sazbou daně podle § 36 ZDP. Stejné příjmy pocházející ze zdrojů v zahraničí se
zahrnují do samostatného základu daně podle § 20b ZDP, a to ve výši včetně daně
zaplacené v zahraničí. Sazba daně je v obou případech 15 %.
Základem daně z příjmů je u vypořádacího podílu a podílu na likvidačním zůstatku
příjem snížený o nabývací cenu majetkové účasti na obchodní společnosti nebo
družstvu podle ustanovení § 24 odst. 7 ZDP. Je-li příjem vypořádáván v nepeněžní
formě, zvyšuje se tento příjem o rozdíl mezi oceněním předávaného majetku podle
134

Vypořádací podíly a podíly na likvidačním zůstatku související s majetkovými účastmi zahrnutými do
obchodního majetku tvoří také samostatné základy daně.
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ZOM a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví společnosti podle účetních předpisů.
Příjem se však snižuje o hodnotu případného závazku, který akcionáři vznikl při zániku
společnosti vedle práva na podíl v nepeněžní formě.
Pro daňové nerezidenty je vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku vyplácený
tuzemským rezidentem příjmem ze zdrojů na území ČR (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3)
ZDP). Tyto příjmy tvoří samostatné základy daně, které podléhají 15% srážkové dani
podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) bodu 1 ZDP.
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5 Zdanění výnosů z majetkových účastí ve vybraných
zemích EU
Tato část se zabývá způsobem zdanění výnosů z majetkových účastí na obchodních
společnostech ve vybraných zemích EU.
Jednotlivé země byly vybírány podle několika kritérií. Účelem bylo zejména ukázat
spektrum možných přístupů ke zdanění běžných i kapitálových výnosů, kterých se
v praxi jednotlivých zemí využívá. Nutno dodat, že způsob a míra zdanění výnosů
z majetkových účastí se mění také v čase. Např. v poslední době mnoho zemí opustilo
tzv. imputační systém zdanění dividend a začalo používat systém klasický. Společným
znakem většiny změn v posledních letech je zejména zjednodušení a zpřehlednění
systému zdanění, i když někdy na úkor daňové spravedlnosti.
Mezi reprezentanty EU byly vybrány jednak země velké jako Velká Británie, Francie
a Německo, pro svoje silné postavení na trhu a významný podíl na HDP v Evropské
unii a také proto, že patří (zejména Německo) mezi nejvýznamnější obchodní partnery
ČR. Pro kontrast byly vybrány také země malé – Nizozemí, Kypr a Slovensko. Do
kategorie malých otevřených ekonomik je přirozeně třeba zařadit také Českou
republiku.
Rozdíly mohou být spatřovány také mezi daňovými systémy původních a nových
členských států Evropské unie. Noví členové EU budou mít zpravidla nižší míru zdanění
běžných i kapitálových výnosů, protože se snaží nalákat zahraniční investice nízkými
daňovými sazbami či různými investičními pobídkami. Naopak původní země EU
budou mít zpravidla vyšší míru zdanění a investorům budou nabízet stabilní
ekonomické a důvěryhodné právní prostředí se zárukou bezpečné dlouhodobé investice.
Je ovšem fakt, že i v původních zemích EU je všeobecným trendem snižování daňové
zátěže, a především míry zdanění mobilních základů daně.
Slovenská republika byla mimo jiné vybrána pro svoji blízkost k České republice,
intenzivní obchodní vazby, podobné ekonomické a kulturní prostředí a společný
historický vývoj. Bude tedy zajímavé zhodnotit rozdíly ve způsobu a míře zdanění
běžných i kapitálových výnosů z majetkových účastí.
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Závěr této části obsahuje ekonomickou analýzu způsobu a zejména celkové míry
zdanění zisků generovaných společností, které se dále rozdělují ve formě dividend. Pro
možnost komparace byl využit jednoduchý schematický model, který je inspirován
metodikou OECD.135
V dalším textu jsou pojmy dividendy či dividendové příjmy použity v širším smyslu, tj.
ve smyslu podílů na zisku vyplácených obchodními společnostmi a družstvy.

5.1 Velká Británie
Britský daňový systém se vyznačuje relativně nižší daňovou kvótou v porovnání se
státy západní Evropy (asi 38 % v roce 2007136) a je založen na tradičním rozdělení daní
na přímé a nepřímé. Z hlediska působnosti daňových zákonů netvoří součást Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska (déle jen Velká Británie) Gibraltar, ostrovy
Guernsey a Jersey a Ostrov Man.

5.1.1 Fyzické osoby
Daňový systém Velké Británie využívá pro zdanění dividend distribuovaných britskými
společnostmi v rukou svých podílníků tzv. imputační systém.
Dividendový příjem je zdaňován v rámci obecného základu daně na úrovni jeho
příjemce. Sazba daně z příjmů je progresivní a její hodnoty dosahují 10, 20 a 40 %.
Dividendy však podléhají poněkud odlišným sazbám, a to v závislosti na výši ostatních
příjmů poplatníka, přičemž dividendové příjmy představují tzv. horní vrstvu, která se
zohledňuje až po příjmech ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Základní
sazba uplatňovaná na dividendy je 10 % z dividendových příjmů a platí pro poplatníky,
jejichž celkové příjmy za zdaňovací období nepřekročí £ 37 400. U poplatníků
s vyššími příjmy, než je uvedená částka, se bude uplatňovat zvýšená sazba 32,5 %.137

135

OECD Tax Database, Tax rate of dividend income [online]. (citováno 20. 9.2009) Dostupný z:
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533_1942460_1_1_1_37427,00.html
136
Eurostat, Tax Revenue in the European Union [online]. (citováno 14. 9. 2009) Dostupný z:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF09-043
137
Tax on UK Dividends [online] (citováno dne 9. 9. 2009). Dostupný z:
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/TaxOnSavingsAndInvestments/DG_4016453
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Konečné daňové zatížení na úrovni akcionáře však nedosahuje hodnot sazeb daní
z příjmů uplatňovaných na dividendy, a to díky aplikaci imputačního zápočtu. Částka
vyplacených dividend je v tomto systému považována pouze za část dividendového
příjmu. Vyplacená částka se navyšuje o imputační zápočet ve výši 10 % a výsledkem je
100 % dividendového příjmu.138 Dividendový příjem se zdaní příslušnou sazbou a od
takto vypočtené daně se následně odečte výše imputačního zápočtu. Tím se sníží
celková efektivní sazba daně u základní sazby na 0 % a u zvýšené sazby na 25 %.
Popsaný způsob zdanění dividend schematicky naznačuje následující výpočtová
tabulka.
Tabulka 2: Zdanění dividend ve Velké Británii plynoucích od britských rezidentních
společností rezidentním fyzickým osobám

Velká Británie
přijaté dividendy
imputační zápočet 10 %
základ daně z dividend
sazba daně
daň
imputační zápočet 10 %
konečná daň
efektivní sazba daně

FO (1)
900 000
100 000
1 000 000
32,5%
325 000
-100 000
225 000
25%

FO (2)
9 000
1 000
10 000
10%
1 000
-1 000
0
0%

Zdroj: data čerpána z britského daňového systému, výpočty vlastní

Jak je z předchozí tabulky patrné, míra zdanění dividend bude závislá na celkových
příjmech poplatníka a v rámci toho i na absolutní výši přijatých dividend. Britský
systém zdanění dividend tedy odráží individuální charakteristiky jednotlivých
poplatníků.
V případě dividend přijatých ze zahraničí původně nebylo možné využít imputační
zápočet ke snížení daňové povinnosti, přičemž sazby daně z příjmů byly stejné jako
v případně „britských dividend“. Pro zdaňovací období 2008/09139 byly přijaty změny,
které umožňují uplatnit imputační zápočet obdobně jako v případě dividend
vyplácených britskými společnostmi. Zápočet však mohli využít pouze minoritní

138

Částka vyplacených dividend je tedy 90 % dividendového příjmu.
Zdaňovací období ve Velké Británii pro fyzické osoby začíná 6. dubna a končí 5. dubna následujícího
roku.
139
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vlastníci majetkových podílů, tj. s menším než 10% podílem na základním kapitálu
společnosti.140
Poslední změny s platností od 22. 4. 2009 přinesly další rozšíření možnosti uplatnění
imputačního zápočtu. Zápočet může uplatnit i poplatník s větším než 10% podílem na
obchodní společnosti, avšak pouze pokud je tato společnost rezidentem některé z
kvalifikovaných zemí. Podmínkou pro kvalifikaci je uzavřená mezinárodní smlouva o
zamezení dvojího zdanění, jejíž součástí je i antidiskriminační klauzule.141
Podíly na zisku vyplácené daňovým nerezidentům nepodléhají na základě vnitrostátního
práva žádné srážkové ani jiné dani z příjmů.142
Ve Velké Británii kapitálové zisky z prodeje určitých statků podléhají zvláštní dani
z kapitálových zisků (Capital Gains Tax), a to včetně zisků z realizace majetkových
podílů. Do zdaňovacího období 2007/08 se kapitálové příjmy zdaňovaly stejně jako
ostatní příjmy poplatníka osobní důchodovou daní, avšak tyto příjmy tvořily tzv. horní
vrstvu, která se v případě překročení pásma zdaňovala vyšší sazbou.
V současné době se tato kategorie příjmu od ostatních příjmů odděluje a zdaňuje podle
samostatných pravidel, která jsou poměrně komplikovaná. Od hrubých příjmů z prodeje
podílu lze odečíst výdaje s ním související a případné daňové úlevy. Jednotlivé zisky a
ztráty za zdaňovací období se kompenzují. Pokud je zisk vyšší než je roční nezdanitelná
částka (pro zdaňovací období 2009/10 je to £ 10 100), pak lze uplatnit jako odpočet
případnou daňovou ztrátu z minulých let. Pokud je zisk stále vyšší než nezdanitelná
částka, pak se tato částka odečte a zbytek se podrobí 18% sazbě daně.143
Daňových úlev, kterými lze snížit výslednou daňovou povinnost je řada. Zde zmíním
daňovou úlevu pro podnikatele, kteří prodávají podíl na obchodní společnosti, pro
kterou osobně pracovali a zároveň na ní drželi nejméně 5 % základního kapitálu či

140

Inform: Taxation of Personal Foreign Dividends [online],
dostupný z: http://www.chiene.co.uk/GetFile.aspx?file_id=110 (citováno dne 9. 9. 2009)
141
Více viz dále.
142
KESTI, Juhani (ed.). European Tax Handbook 2008. Amsterdam : IBFD, 2008. 862 s., s. 839 an.
143
Capital Gains Tax on shares: the basics [online], (citováno dne 10. 9. 2009), dostupný z:
http://www.hmrc.gov.uk/cgt/shares/basics.htm
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hlasovacích práv. Úleva spočívá ve snížení efektivní sazby daně na 10 %, kterou lze
aplikovat na první £ 1 mil. takovýchto příjmů, a to celoživotně.144
Daňoví nerezidenti dani z kapitálových příjmů nepodléhají.145
Ve Velké Británii je zpoplatněn převod podílů tzv. poplatkem za převod (Stamp Duty),
ke kterému je povinen kupující. Sazba činí 0,5 % z částky, za kterou se podíl
nakupuje.146 Tento poplatek se vztahuje i na právnické osoby.

5.1.2 Právnické osoby
Dividendové příjmy britských společností plynoucí od britských rezidentních
společností byly vyňaty z předmětu daně z příjmů korporací. Stejné dividendové příjmy
však nepodléhaly ani zvláštní sazbě daně z příjmů vybírané srážkou u zdroje. Tento
druh příjmů britských korporací tedy dani z příjmů nepodléhal vůbec.
Naopak podíly na zisku, které plynuly britským korporacím od daňových nerezidentů,
dani z příjmů korporací podléhaly, a to tak, že byly zahrnovány do obecného základu
daně. Daň zaplacená v zahraničí se pak mohla započítat na daň z příjmů korporací
metodou prostého zápočtu. Na základě evropské legislativy147 mateřské společnosti,
které disponovaly s více než 10 % hlasovacích práv dceřiné společnosti, měly nárok
také na odpočet příslušné části daně z příjmů korporací, která se vztahovala k těmto
ziskům a která byla uvalena na příjem dceřiné společnosti před distribucí zisku.
Po dlouhém období diskuzí o reformních krocích, byly přijaty legislativní změny účinné
od 1. července 2009, které sjednocují přístup k podílům na zisku, ať již plyne britským
rezidentům z Velké Británie či ze zdrojů zahraničí. Příjemci dividend jsou pro tyto
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Capital Gains Tax reliefs on shares [online], dostupný z:
http://www.hmrc.gov.uk/cgt/shares/reliefs.htm#4 (citováno dne 10. 9. 2009)
145
Deloitte, United Kingdom Highlights 2009 [online], (citováno dne 10. 9. 2009), dostupný z:
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tax_highlight_2009_unitedkingdom.pdf
146
Tax on buying shares [online], (citováno dne 10. 9. 2009), dostupný z :
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/TaxOnSavingsAndInvestments/DG_1001351
4
147
Směrnice Rady č. 90/435/EHS, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností
z různých členských států.
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účely rozděleny do dvou kategorií. První z nich tvoří malé společnosti tak, jak jsou
definovány Evropskou Komisí148, druhou pak tvoří všechny ostatní společnosti.149
V zásadě jsou zdaňovány veškeré distribuce zisku, avšak uplatňuje se široce vymezené
osvobození od daně. Pro malé podniky jsou klíčové dva typy osvobození, a to pokud je
pláce příjmů:
a)

britská rezidentní společnost, nebo

b) společnosti se sídlem v zemi, se kterou má Velká Británie uzavřenou smlouvu o
zamezení dvojímu zdanění s antidiskriminační klauzulí.150
Střední a velké společnosti mohou využít jednu z pěti kategorií osvobození od daně,
nebo mohou svoje podíly na zisku zdaňovat. Mezi tyto kategorie spadají dividendy
plynoucí od ovládaných společností, dividendy plynoucí z portfoliových investic (méně
než 10% majetkový podíl), dividendy z běžných neodkoupitelných podílů a dividendy
ze zisku, který nepochází z transakcí mající za cíl vyhnutí se dani. Účelem nové úpravy
je právě osvobození většiny dividendových příjmů od daně.151
Sazba korporátní daně je diferencovaná v závislosti na výši příjmů společnosti.
Základní sazba daně činí pro zdaňovací období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 28 %. Malé
společnosti s příjmy do £ 300 000 podléhají 21% sazbě. Společnosti s příjmy mezi
£ 300 000 a £ 1 500 000 podléhají odstupňované sazbě daně, která se postupně zvyšuje
od 21 % do 28 %.
Podíly na zisku vyplácené do zahraničí britskými rezidentními společnostmi
nepodléhají žádné srážkové ani jiné dani z příjmů.
Kapitálové příjmy z realizace majetkových podílů na obchodních společnostech
nepodléhají v případě korporací žádné zvláštní dani, ale naopak přirůstají k obecnému
základu daně z příjmů korporací a jako takové jsou také zdaňovány. Podobně jako u nás
148

Malé společnosti jsou ty, které mají méně než 50 přepočtených zaměstnanců a jejich obrat není větší
než 10 mil. euro nebo celková bilanční suma nepřesahuje 10 mil. euro.
149
Inform: Corporation Tax on Foreign Dividends [online],
dostupný z: http://www.chiene.co.uk/GetFile.aspx?file_id=87 (citováno dne 9. 9: 2009)
150
V praxi to znamená, že dividendy přijaté ze zemí, jako jsou státy EU, USA, Japonsko, Čína nebo
Švýcarsko, budou ze zdanění vyňaty, a naopak dividendy přijaté z „daňových rájů“, jako jsou Jersey,
Guernsey, Ostrov Man Bermudy či Lichtenštejnsko, budou dani podléhat.
151
UK Tax Update August 2009: An exemption for foreign dividends [online], dostupný z :
http://elexica.com/newsletter.aspx?id=1226 (citováno dne 9. 9. 2009)
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jsou na základě evropské legislativy od daně osvobozeny příjmy mateřské společnosti
z prodeje majetkového podílu v dceřiné společnosti.
Kapitálové příjmy daňových nerezidentů v zásadě nejsou zdaňovány. Zdaňují se pouze
příjmy z realizace majetkových podílů přičitatelné stálé provozovně nerezidentní
společnosti.

5.2 Německo
Německý daňový systém je relativně složitý, daně na krytí veřejných potřeb se vybírají
na třech úrovních – na federální úrovni, na úrovni spolkových zemí a na municipální
úrovni. V posledních letech však tento systém prochází změnami, které s sebou
přinášejí snižování daňových sazeb. Německá vláda si uvědomuje, že vysoké daňové
zatížení kapitálu ve světle silné mezinárodní daňové konkurence připravuje státní
rozpočet o značné příjmy, a tudíž se změnami daňových norem snaží nalákat zahraniční
investory, ale především udržet ty domácí.

5.2.1 Fyzické osoby
Německý daňový systém využívá klasického systému zdanění dividend, i když
s určitými modifikacemi. S účinností od roku 2009 došlo ke změně způsobu a míry
zdanění podílů na zisku plynoucích jednotlivcům. V současnosti je pro způsob zdanění
významný fakt, zdali fyzická osoba drží majetkové účasti, z nichž dividendy plynou,
jako osoba soukromá nebo jako osoba podnikající (tj. kdy jsou majetkové účasti
zahrnuty do obchodního majetku poplatníka).
Nepodnikající fyzické osoby s příjmy z kapitálových aktiv, kam patří zejména
dividendy, úroky, licenční poplatky, ale také zisky z prodeje majetkových účastí152 (s
majetkovým podílem menším než 1 %), podléhají zvláštní rovné dani, která se zpravidla
vybírá srážkou u zdroje. Sazba této daně činí 25 %, k níž se připočítává též příspěvek
na solidaritu 5,5 %. Výsledná sazba daně tedy činí 26,375 %.

152

Majetkové účasti nakoupené do 31. 12. 2008 jsou osvobozeny od daně na základě jednoročního
časového testu za podmínky, že zcizitel nevlastnil více než 1 % na základním kapitálu společnosti po
dobu pěti předchozích let. Na majetkové účasti nabyté později se toto osvobození nevztahuje.
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Náklady související s těmito příjmy nelze pro daňové účely zohlednit. Od základu daně
lze však odečíst prvních € 801 (€ 1 602 pro manžele) jako nezdanitelné minimum.
Poplatníci, jejichž efektivní sazba osobní důchodové daně153 je menší než 25 %, mohou
požádat správce daně, aby jejich dividendový příjem byl zdaňován také touto nižší
sazbou. V takovém případě musí veškeré příjmy z kapitálového majetku zahrnout do
daňového přiznání a správce daně jim spočítá, zda je pro ně výhodnější zdaňovat tyto
příjmy v rámci obecného základu daně.154
Existují případy, kdy zisky z kapitálového majetku budou alternativně podléhat
stejnému způsobu zdanění jako v případě podnikajících osob (viz dále). Půjde o případ,
kdy příjemce dividend drží více než 25 % kapitálu společnosti, nebo pokud je příjemce
dividend osobně angažovaný ve společnosti a drží na ní nejméně 1 % základního
kapitálu.
S dividendovými příjmy ze zahraničí by mělo být nakládáno stejně, avšak tato rovná
daň nemůže být vybrána srážkou u zdroje. Dividendové příjmy tedy budou zahrnuty do
daňového přiznání, kde budou podrobeny sazbě 26,375 % s tím, že lze započíst daň
zaplacenou v zahraničí na německou daňovou povinnost.
Podnikající fyzické osoby zdaňují svoje zisky z kapitálového majetku na základně tzv.
pravidla částečného příjmu. Obecně zle říci, že je tato skupina příjmů zahrnována do
obecného základu daně, který podléhá progresivní sazbě daně, jejíž hodnoty dosahují od
0 do 45 % (plus příplatek na solidaritu 5,5 %).
Dividendy plynoucí podnikajícím fyzickým osobám nebo osobám, které si tento způsob
zdanění mohou zvolit (viz výše), z majetkových účastí na společnostech (ať již
německých nebo zahraničních) se zahrnují do obecného základu daně ve výši 60 %
přijaté částky. V tomto případě lze uplatnit související výdaje, avšak pouze 60 %
z vynaložené částky. I v tomto případě se u zdroje příjmů sráží daň ve výši 26,375 %,
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Obecná sazba osobní důchodové daně je progresivní s mezní sazbou 45 %.
Tax on Income from Capital Assets from 2009 [online], (citováno dne 10. 9. 2009), dostupný z:
http://www.steuerliches-infocenter.de/en/003_menu_links/002_ISt/012_Infoblaetter/003_Abgeltungssteuer.pdf
154
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která plní funkci zálohy na daň a kterou si poplatník může započítat na výslednou
daňovou povinnost.155
Přijaté dividendy mohou podléhat také živnostenské dani (Gewerbesteuer), která je
ukládána na úrovni spolkových republik. Sazba této daně se odlišuje podle jednotlivých
municipalit a dosahuje hodnot od 7 % do 17,15 %. Této dani nebudou podléhat
poplatníci, jimž plynou dividendy z majetkového podílu na rezidentní či nerezidentní
společnosti vyššího než 15 %.156
Se zisky z prodeje majetkových účastí na společnostech podnikatelů bude z daňového
hlediska zacházeno stejně jako s přijatými dividendami, tj. do základu daně bude
zahrnuto pouze 60 % těchto zisků. Stejným způsobem bude zdaňován také zisk
z prodeje účasti, pokud jde o nepodnikající fyzickou osobu, která drží na společnosti
více než 1 % základního kapitálu.
Jak je vidět, běžné i kapitálové příjmy plynoucí z majetkových účastí na obchodních
společnostech jsou zdaňovány stejným způsobem a v zásadě i stejnou měrou, avšak
odlišně podle typu poplatníka. Kromě toho mohou být v případě poplatníků s nižšími
celkovými příjmy zohledněny také jejich individuální charakteristiky.
Nerezidentní příjemci dividend budou podléhat pouze srážkové dani, jejíž sazba však
bude ve většině případů snížena na základě mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu
zdanění.

5.2.2 Právnické osoby
Veškeré podíly na zisku v zásadě podléhají srážkové dani ve výši 25 % zvýšené o
příspěvek na solidaritu 5,5 %. Tomuto zdanění podléhají i dividendy, které jsou
vypláceny jiným právnickým osobám, ačkoli výše sazby srážkové daně může být
snížena na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo na základě evropské
legislativy.
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Dividendy jsou od daně z příjmů korporací osvobozeny v plné výši. Avšak paušální
částka 5 % z hrubých dividend, která představuje neuznatelné náklady, je vrácena zpět
do základu daně, bez ohledu na skutečnou výši souvisejících nákladů. Tato pravidla
platí jak pro dividendy plynoucí ze zdrojů na území Německa, tak i ze zdrojů
v zahraničí.157 Srážkovou daň zaplacenou u zdroje příjmů si pak poplatník může
započítat na daň z příjmů korporací.
Na zisky korporací se uvaluje federální daň z příjmů společností, která je stanovena na
15 %. Tato sazba se navyšuje o příspěvek na solidaritu 5,5. Kromě toho je v
jednotlivých zemích na zisky podnikatelů uvalována také živnostenská daň, a to za
stejných podmínek jako v případě podnikajících fyzických osob (viz výše).
Nerezidentní příjemci dividend budou podrobeni pouze srážkové dani ve výši 26,375 %,
avšak je možné požádat správce daně o 40% refundaci daně, čímž by se efektivní sazba
daně snížila na 15,825 %.158 Pokud ovšem stanoví smlouva o zamezení dvojího zdanění
sazbu nižší, je třeba respektovat ustanovení smlouvy.159
V případě právnických osob ovšem platí také směrnice Rady č. 90/435/EHS o
společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských
států, která osvobozuje od zdanění výplatu podílů na zisku plynoucí od dceřiné
společnosti mateřské společnosti. V tomto případě tedy postačí pro úplné osvobození
podílů na zisku od daně z příjmů korporací a daně živnostenské i 10% podíl na
základním kapitálu.
Kapitálové příjmy z realizace majetkových účastí se zdaňují obdobně jako příjmy
dividendové. Tyto zisky jsou ze zdanění korporátní daní vyňaty, stejně tak případné
ztráty z těchto transakcí nemohou být uznány pro daňové účely. Avšak paušální částka
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5 % ze zisku je vrácena zpět do základu daně jako neodčitatelný náklad. Tento režim se
vztahuje na podíly v rezidentních i nerezidentních společnostech.
Kapitálové zisky daňových nerezidentů v zásadě nepodléhají dani z příjmů korporací
ani dani srážkové. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a
SRN však nestandardně připouští zdanění kapitálových zisků z prodeje podílů ve
společnostech také v zemi sídla těchto společností.

5.3 Francie
Francouzský daňový systém je velmi složitý a nepřehledný, jednak pro velké množství
různých daní a složitost jejich výpočtu, a jednak pro množství výjimek z daných
pravidel. Francie je také známá svým vysokým daňovým zatížením, a to i v relacích
západní Evropy (daňová kvóta asi 45 % v roce 2007160). Francouzská republika se
kromě evropského území skládá také z řady zámořských departementů, avšak jejich
daňové systémy odrážejí tamější ekonomické a sociální potřeby, a tudíž se od
evropského vzoru odlišují.

5.3.1 Fyzické osoby
Osobní důchodová daň, které ve Francii podléhají jak běžné, tak kapitálové příjmy
individuálních poplatníku, je konstrukčně poměrně složitá a nepřehledná. Jednotkou
zdanění je rodina. Od rodinného stavu se pak odvíjí výše různých daňových úlev a
zápočtů a má vliv i na celkové zdanění jednotlivce. Sazba této daně je klouzavě
progresivní s hodnotami od 0 až do 40 %.
Francouzský daňový systém v současné době využívá klasický model zdanění
dividend, avšak s určitými modifikacemi, které mají za cíl zmírnění dopadu dvojího
zdanění. Dividendové příjmy individuálních poplatníků se zahrnují do obecného
základu daně, kde podléhají po určitých úpravách obecné progresivní sazbě daně.
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Od roku 2008 je však možné využít i další možnost. Dividendy plynoucí ze zdrojů na
území států EU (včetně Francie), Norska, Islandu a smluvních států161 lze podrobit
konečné dani s lineární sazbou ve výši 18 %, která má charakter srážkové daně.
Oba tyto způsoby zdanění doprovází též nezanedbatelné daně sociální povahy, které pro
rok 2009 dosahují 12,1 % a jsou vybírány srážkou u zdroje. Daně sociálního charakteru
se uvalují také na dividendy plynoucí od nerezidentních společností.
Pokud je celková míra zdanění veškerých příjmů poplatníka důchodovou daní nižší než
18 %, pak je pro něj výhodnější zahrnout přijaté dividendy do obecného základu daně.
Předmětem daně je pak pouze 60 % z přijatých dividend. Od základu daně je dále
možné odečíst část zaplacené sociální daně ve výši 5,8 %.162 Dále je možné uplatnit
odpočet ve výši € 1 525 (dvojnásobek pro manžele) a také slevu na dani ve výši 50 % z
vypočtené daně, ale pouze do výše € 115 (dvojnásobek pro manžele). Následující
výpočtová tabulka schematicky naznačuje způsob zdanění dividend.
Tabulka 3: způsob zdanění dividend ve Francii vyplácených rezidentní
společností individuálnímu poplatníku

Francie
vyplacené dividendy
sazba sociální daně
osvobození
sociální daň
sazba osobní důchodové daně
vynětí
daňový odpočet
daňový náklad sociální daně 5,8 %
základ daně
daň
sleva na dani
výsledná daňová povinnost
efektivní sazba daně

FO
100 000
12,1%
0%
12 100
40%163
40%
1 525
-5 800
52 675
10 494
-115
10 379
10,4%

Zdroj: data čerpána z francouzského daňového systému, výpočet vlastní
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Jak je vidět z předchozí tabulky zdanění lineární sazbou daně nemusí být zdaleka vždy
pro poplatníka výhodnější než zahrnutí přijatých dividend do obecného základu daně.
V případě lineární sazby totiž nelze využít roční daňový odpočet nebo slevu na dani.
Navíc volba lineární sazby znemožní poplatníku uplatnit část zaplacené sociální daně
jako daňový náklad.
Dividendy vyplácené nerezidentním fyzickým osobám podléhají srážkové dani se
sazbou 25 %.164 Na základě většiny smluv o zamezení dvojího zdanění je však tato
sazba snížena přinejmenším na 15 %. V případě České republiky jde o 10% sazbu
srážkové daně.
Kapitálové zisky z prodeje majetkových účastí v rezidentních či nerezidentních
společnostech jsou předmětem daně z příjmů. Zde však platí několik výjimek. O
zdanitelný zisk nepůjde za předpokladu, že čistý příjem z prodeje majetkových účastí za
rok nepřevýší částku € 25 730 pro rok 2009. Do této částky se kromě prodejní sumy
zahrnují také poplatky s prodejem účastí spojených. Sazba daně je lineární ve výši
18 %. Je však třeba odvést i daně sociálního charakteru ve výši 12,1 %. Poplatník je
povinen podat daňové přiznání a daně odvést.
Od roku 2006 je zavedena možnost osvobození těchto příjmů od daně na základě
progresivního časového testu. V šestém roce držby (počítáno od 1. 1. 2006 pokud byly
účasti nabyty dříve) je osvobozena jedna třetina zisků, v sedmém roce jsou to dvě
třetiny a v osmém roce budou tyto příjmy osvobozeny od daně zcela. Toto osvobození
se však nevztahuje na daně sociálního charakteru.
V případě ztráty z prodeje majetkových účastí je možné ji započítat na zisky z jiných
prodejů v daném roce nebo ji jako daňovou ztrátu převést do dalších let (nejvýše však
10 let). To lze však učinit pouze v případě, kdy by šlo o zdanitelné příjmy, tj. celkové
roční hrubé příjmy převyšují částku € 25 730.
Kapitálové příjmy z prodeje majetkových účastí plynoucí nerezidentní fyzické osobě
jsou ze zdanění ve Francii vyňaty (při splnění určitých podmínek).165 Stejný režim
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potvrzuje také mezinárodní smlouva uzavřená mezi ČR a Francií166 o zamezení dvojího
zdanění v článku 13.

5.3.2 Právnické osoby
Dividendové příjmy korporací plynoucí jak od rezidentních, tak i od nerezidentních
společností jsou předmětem daně ze zisku korporací. Sazba této daně závisí na velikosti,
na obratu společnosti a na dalších charakteristikách. Pro malé a střední podniky
s obratem do € 7 630 000 ročně, které jsou alespoň ze 75 % vlastněny fyzickými
osobami, platí 15% sazba daně, ovšem pouze na prvních € 38 120 zisku společnosti.
Zisky, které tuto částku překročí, budou zdaněny standardní sazbou 33⅓ %. Velké
společnosti s obratem nad € 7 630 000 ročně podléhají kromě toho navíc sociálnímu
příplatku ve výši 3,3 % z částky daně z příjmů korporací, čímž se efektivní daňová
sazba velkých společností zvýší na 34,43 %. Kromě toho jsou poplatníci korporátní
daně povinni zaplatit minimální částku daně v závislosti na jejich ročním obratu.
Z tohoto základního způsobu zdanění dividend existuje výjimka v podobě částečného
vynětí dividendových příjmů ze zdanění. Tento režim mohou využít pouze mateřské
společnosti167, které se podílejí na základním kapitálu dceřiné společnosti alespoň z 5 %
po dobu nejméně dvou let. Ze zdanění je pak vyňata částka odpovídající 95 % přijatých
dividend. Zbylých 5 % je ponecháno v základu daně jako daňově neuznatelný náklad.
Dividendy vyplácené nerezidentním společnostem jsou předmětem konečné srážkové
daně ve výši 25 %, pokud smlouva o zamezení dvojímu zdanění nestanoví sazbu nižší.
V případě České republiky jde o sazbu 10 %, dividendy plynoucí z tzv. kvalifikovaných
účastí168 se nezdaňují ve státě zdroje vůbec.
Na základě evropské směrnice o mateřských a dceřiných společnostech budou od
francouzské srážkové daně osvobozeny dividendy vyplácené mateřské společnosti169
rezidentní v jiném členském státě.
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Nikoli ve smyslu směrnice Rady č. 90/435/EHS, ale v obecném smyslu.
168
V tomto případě se jedná o minimální účast 25 % na základním kapitálu.
169
Mateřská společnost je taková, která drží na dceřiné společnosti alespoň 10% podíl po dobu 12
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Kapitálové příjmy z realizace majetkových účastí jsou považovány za běžné příjmy
společností a jako takové jsou zahrnovány do obecného základu daně z příjmů
korporací a podrobovány standardním sazbám (viz výše).
Také v případě kapitálových zisků je od roku 2007 možné využít 95% vynětí od daně
z příjmů, pouze však v případě prodeje kvalifikovaných účastí. Půjde o majetkové
účasti, které jsou vnímány jako podstatné investice, konkrétně:
a)

majetkové účasti, kdy mateřská společnost drží nejméně 5 % podíl po dobu
nejméně dvou let a

b) majetkové účasti v hodnotě nejméně € 22,8 mil., které mateřská společnost ovládá,
přičemž nezáleží na velikosti majetkového podílu.
Pokud jde o ztráty z prodeje majetkových účastí, je s nimi nakládáno stejně, jako
s kapitálovými zisky.
Na základně francouzských daňových zákonů jsou nerezidentní poplatníci povinni
k dani z příjmů z kapitálových zisků, pouze pokud jde o majetkové účasti s podílem
vyšším než 25 % na základním kapitálu.170 Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi
ČR a Francií však zdanění zisků z prodeje majetkových účastí na obchodních
společnostech171 v zemi sídla společnosti vylučuje.

5.4 Nizozemí
Nizozemský daňový systém prošel v roce 2001 významnou reformou, jejímž cílem bylo
přiblížit se zásadám obvyklým v členských státech Evropské unie a zvýšit mezinárodní
daňovou konkurenci Nizozemí snížením daňových sazeb. V roce 2007 byla daňová
kvóta Nizozemí o něco nižší, než průměrná daňová kvóta zemí EU, tj. asi 40 %.172
Autonomní území Aruby a Nizozemských Antil jsou z daňového hlediska považovány
za oddělené jurisdikce.
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5.4.1 Fyzické osoby
Příjmy fyzických osob jsou podrobeny národní dani z příjmů, jejíž konstrukce se od
roku 2001 radikálně změnila. Reforma přinesla rozdělení veškerých příjmů poplatníků
do tří skupin, které se zdaňují odděleně. První skupinu tvoří především příjmy ze
zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti a podléhají progresivní sazbě daně
s mezní hodnotou 52 %. Nejzajímavějším rysem osobní důchodové daně je způsob
zdanění třetí skupiny příjmů z úspor a investic.
Nizozemský daňový systém je založen na dvojím zdanění dividend plynoucích
fyzickým osobám, poprvé na úrovni společnosti přerozdělující zisky a podruhé na
úrovni příjemce dividend osobní důchodovou daní, tj. jedná se o klasický systém.
Kromě toho jsou vyplácené dividendy podrobeny také srážkové dani, která slouží jako
záloha na daň z příjmů a kterou lze započítat na výslednou daňovou povinnost.
Přijaté dividendy mohou být zdaněny dvěma různými způsoby podle toho, zda se jedná
o dividendy plynoucí z kvalifikovaných účastí či nikoliv. Podíly na zisku
z kvalifikovaných účastí jsou zdaňovány v rámci druhé skupiny příjmů (příjmy
z kvalifikovaných účastí), a to lineární sazbou daně 25 %. O kvalifikovanou účast se
jedná v případě, kdy se poplatník podílí (sám nebo společně se svým manželem, přímo
či nepřímo) na základním kapitálu rezidentní či nerezidentní společnosti nejméně z 5 %.
Dividendy, které nemohou být zařazeny do skupiny příjmů z kvalifikovaných účastí, se
zdaňují v rámci skupiny příjmů z úspor a investic. Do této skupiny příjmů, která
podléhá dani jako celek, spadají výnosy z kapitálového majetku. Může jít o majetek
finanční povahy nebo majetek nemovitý.173 Skupina příjmů z úspor a investic je
specifická tím, že dani nepodléhají skutečné výnosy z kapitálového majetku, ale výnosy
domnělé, předpokládané.
Postup pro výpočet daně je následující. V úvahu je vzata čistá hodnota celosvětového
majetku poplatníka, tj. od hodnoty veškerých aktiv je odečtena hodnota všech
závazků174 poplatníka.175 Ze zdanění je vyňato prvních € 20 315176 (dvojnásobek pro
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zdanění vyňata, jelikož se vláda snaží podpořit určité prospěšné aktivity nižším daňovým zatížením.
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manžele) z hodnoty čistého majetku na poplatníka, ale může jít o vyšší částku, pokud
má poplatník nezletilé děti. Za roční výnos z kapitálového majetku se považuje 4 % z
takto vypočtené částky bez ohledu na skutečnou výši výnosů. Tento fixní výnos se
zdaňuje lineární sazbou 30 %, takže výsledná efektivní sazba je 1,2 % z čisté hodnoty
majetku.
Jak již bylo řečeno výše, míra zdanění dividend nebude závislá na skutečně vyplacené
částce, ale na tržní hodnotě majetkové účasti, z níž dividendy plynou. Tento fakt tak
skýtá možnosti k daňové optimalizace, především z mezinárodního hlediska. Srážková
15% daň, kterou vybírá a odvádí pláce dividend se pak započítá na daň z příjmů.177
Dividendy plynoucí nerezidentům ze zdrojů na území Nizozemí v zásadě podléhají
konečné srážkové dani se sazbou 15 %. Mezinárodní smlouva o zamezení dvojího
zdanění však může stanovit sazbu nižší. V případě České republiky se bude jednat o
sazbu 10 %.178
Kapitálové příjmy z realizace majetkových účastí zásadně dani nepodléhají, pokud
nejde o součást příjmů z podnikání. Pak by tyto příjmy byly zahrnuty do první skupiny
příjmů a zdaněny progresivní sazbou daně.
Další výjimku představují příjmy z prodeje kvalifikovaných majetkových účastí, které
budou podléhat zdanění v rámci druhé skupiny příjmů z kvalifikovaných účastí. Stejně
jako v případě dividend se o kvalifikovanou účast jedná, pokud se poplatník podílí na
základním kapitálu rezidentní či nerezidentní společnosti nejméně z 5 %. Kapitálové
zisky jsou pak podrobeny lineární sazbě daně 25 %. Případné kapitálové ztráty se
kompenzují s jinými zisky v rámci této skupiny příjmů.
Kapitálové příjmy daňových nerezidentů podléhají zásadně stejným pravidlům jako
kapitálové příjmy daňových rezidentů, tj. zdaňují se pouze zisky z prodeje
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Tato hodnota je měřena jako průměrný čistý kapitál za rok, tudíž je hodnota aktiv a závazků zjišťována
dvakrát ročně – 1. 1. a 31. 12. téhož roku.
176
Netherlands Savings and Investments [online]. (citováno 14. 9. 2009), dostupný z:
http://www.netherlandstax.com/dutch/netherlands-savings-investments#dutch-residents
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KESTI, Juhani (ed.). European Tax Handbook 2008. Amsterdam : IBFD, 2008. 862 s., s. 269 an.
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Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku vyhlášená pod č.
138/1974 Sb., čl. 10.
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kvalifikovaných účastí.179 Podle čl. 14 smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a
Nizozemím je možné zdanit zisky z prodeje majetkových účastí na společnosti ve státě
sídla společnosti pobíraných fyzickou osobou, která má bydliště v České republice a
měla bydliště v Nizozemí v průběhu posledních pěti let předcházejících zcizení podílů.

5.4.2 Právnické osoby
Dividendové příjmy právnických osob snížené o související výdaje jsou v zásadě plně
zdanitelné daní z příjmů korporací. Daň z příjmů korporací má klouzavě progresivní
sazbu, jejíž mezní hodnota činí 25,5 % a uplatňuje se na zisky společností přesahující
€ 200 000. Společnosti jsou dále povinny (s určitými výjimkami) srazit a odvést
srážkovou daň ve výši 15 %, která plní funkci zálohy na daň z příjmů.
Za určitých podmínek je však možné dividendové příjmy ze zdanění vyjmout. Půjde o
dividendy plynoucí z kvalifikovaných účastí. Pro tuto kvalifikaci je třeba, aby se
mateřská společnost podílela na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dceřiné
společnosti nejméně z 5 %.
Další podmínkou kvalifikace pro vynětí ze zdanění je fakt, že se v případě dceřiné
společnosti nejedná o tzv. portfoliovou společnost s nízkou mírou zdanění. Zda se o
takovou společnost jedná, se zjišťuje pomocí dvou testů, přičemž výsledek musí být
vždy pozitivní:
1) Portfoliová dceřiná společnost je taková, jejíž aktiva jsou nejméně z 50 % složena z
portfoliových investic, které nejsou nezbytné pro její podnikání.
2) Pokud jde o portfoliovou společnost, pak tato společnost musí podléhat ve státě
rezidence dani se sazbou menší než 10 % (určováno podle nizozemských
standardů).
Pokud by o portfoliovou společnost s nízkou mírou zdanění šlo, dividendy, které
vyplácí, budou v Nizozemí zdaněny v plné výši.180

179

Kapitálové zisky spadající do příjmů z podnikání by se jistě vztahovaly k stálé provozovně a jako
takové by podléhaly zdanění v Nizozemí.
180
PFK, Netherlands Tax Guide 2009 [online]. (citováno 14. 9. 2009) Dostupný z:
https://www.pkf.com/site/webdav/site/pkf/shared/Intranet/International%20Tax%20other%20attachments
/Country%20Tax%20Guides%20in%20PDF/Netherlands%20Tax%20Guide%202009.pdf
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Dividendové příjmy, které jsou podle výše uvedených pravidel ze zdanění vyňaty,
nepodléhají ani srážkové dani. V případě dividend, které dani z příjmů podléhají, se
sražená 15% daň započte na výslednou daňovou povinnost poplatníka.181
V případě dividendových příjmů ze zdrojů na území Nizozemí plynoucích daňovým
nerezidentům se uvaluje pouze konečná srážková daň se sazbou 15 %, pokud smlouva o
zamezení dvojímu zdanění nestanoví sazbu nižší. Rezidenti ČR s dividendovými příjmy
z Nizozemí budou na základě smlouvy podrobeni 10% sazbě daně.182
Vnitrostátní úprava na základě evropské legislativy183 však poskytuje výhodnější režim,
než smlouva o zamezení dvojímu zdanění. Mateřská společnost se sídlem v některém ze
států EU nebude podléhat dani z dividend vyplácených nizozemskou dceřinou
společností, pokud je její podíl na základním kapitálu v dceřiné společnosti alespoň 5 %
a pokud je mateřská společnost poplatníkem daně z příjmů právnických osob ve státě
své rezidence.184
S kapitálovými zisky i ztrátami z prodeje majetkových účastí na rezidentních i
nerezidentních společnostech je v zásadě nakládáno stejně jako s běžnými příjmy
poplatníka z podnikání, tj. jsou zahrnovány do obecného základu daně a podléhají
standardní progresivní sazbě daně (viz výše).
Také v případě kapitálových příjmů je možné využít vynětí z korporátní daně, a to za
stejných podmínek, jako v případě dividendových příjmů. Ze zdanění jsou vyňaty
příjmy z realizace majetkových účastí, pokud se mateřská společnost podílí na
základním kapitálu společnosti dceřiné nejméně z 5 %. Vynětí ovšem neplatí v případě
tzv. portfoliové dceřiné společnosti s nízkou mírou zdanění (viz výše).
Kapitálové příjmy z realizace majetkových účastí nerezidentních společností ze zdrojů
na území Nizozemí budou podle vnitrostátních zákonů podléhat dani, pokud by se
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KESTI, Juhani (ed.). European Tax Handbook 2008. Amsterdam : IBFD, 2008. 862 s., s., 569 an.
Pokud by šlo o kvalifikované účasti na společnostech, tj. s podílem nejméně 25 %, v zemi sídla
společnosti by dividendy nepodléhaly zdanění vůbec.
183
Směrnice Rady č. 90/435/EHS, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností
z různých členských států.
184
KESTI, Juhani (ed.). European Tax Handbook 2008. Amsterdam : IBFD, 2008. 862 s., s 569 an.
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jednalo o majetkový podíl na společnosti vyšší než 5 %.185 V případě ČR však budou
kapitálové zisky českých společností plynoucích z majetkových účastí na společnostech
se sídlem v Nizozemí ze zdanění vyňaty.

5.5 Kypr
Kyperský daňový systém, jež má kořeny v britském daňovém systému, je považován za
velmi příznivý a je často využíván společnostmi při jejich daňové optimalizaci, a to i po
vstupu Kyperské republiky (dále jen „Kypr“) do EU v roce 2004, kdy byla nucena
zvýšit některé daňové sazby (zejména ze zisků korporací s příjmy mimo Kypr). Daňová
kvóta je na Kypru o něco vyšší, než je průměr EU, tj. téměř 42 % v roce 2007.186

5.5.1 Fyzické osoby
Dividendové příjmy individuálních poplatníků, které plynou od rezidentních i
nerezidentních společností nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a
nepoléhají ani srážkové dani z příjmů.
Přijaté dividendy daňových rezidentů Kypru jsou však předmětem zvláštní daně, která
se označuje jako příspěvek na obranu (defence contribution). K příspěvku na obranu
jsou povinni pouze daňoví rezidenti Kypru. Tato daň má charakter srážkové daně a
v případě dividend vyplácených rezidentními společnostmi je odváděna přímo
vyplácejícím subjektem, a to z částky hrubých dividend. Související náklady jsou
daňově neuznatelné. Daňový systém Kypru tedy využívá tzv. klasického systému
zdanění zisků vygenerovaných společnostmi, který je velmi podobný systému v ČR.
Pokud by poplatníku plynuly dividendy ze zahraničních zdrojů, je k této dani povinen
také, avšak musí podat daňové přiznání a daň odvést sám. V obou případech je sazba
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Non-Resident Tax in the Netherlands [online]. (citováno 14. 9. 2009), dostupný z:
http://www.netherlandstax.com/dutch/netherlands-non-resident-tax
186
Eurostat, Tax Revenue in the European Union [online]. (citováno 14. 9. 2009) Dostupný z:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF09-043
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příspěvku na obranu 15 %. Případnou daň zaplacenou v zahraničí si poplatník může
započítat na svoji domácí daňovou povinnost.187
Pro zdanění dividend však platí ještě další důležité pravidlo. Pokud společnost
rezidentní na Kypru nepřerozdělí své vygenerované čisté zisky ve formě dividend do
dvou let od konce zdaňovacího období, pak je 70 % účetního zisku společnosti
považováno za vyplacené podíly na zisku. Také na tyto fiktivní výplaty je uvalován
příspěvek na obranu ve výši 15 %, avšak pouze pokud by plynuly rezidentním fyzickým
osobám.
Tato fiktivní suma vypočtených dividend je snížena o skutečnou částku vyplacených
dividend, které byly přerozděleny během dvouleté lhůty ze zisků příslušného účetního
období. Pokud by byly dividendy skutečně vyplaceny po výpočtu a zdanění fiktivních
dividend, pak by byl příspěvek na obranu uvalen pouze na tu část dividend, která mu
v předešlé fázi podrobena nebyla.188
Dividendové příjmy daňových nerezidentů ze zdrojů na území Kypru, žádným daním
nepodléhají – ani srážkové dani z příjmů, ani zvláštnímu příspěvku na obranu.
Daňových nerezidentů se nedotýká výše popsané zdanění na základě fiktivně
vyplacených dividend.
Kapitálové příjmy z prodeje majetkových účastí v zásadě nejsou předmětem daně
z kapitálových zisků (capital gains tax), ani žádné jiné daně. Jedinou výjimku
představují majetkové účasti na společnostech, které vlastní nemovitý majetek na území
Kypru a které nejsou registrovány na jakékoli burze cenných papírů. Kapitálové zisky189
z prodeje takových majetkových podílů pak budou podléhat dani z kapitálových zisků
se sazbou 20 %.190
Kapitálové zisky daňových nerezidentů z prodeje majetkových účastí na společnostech
se sídlem na území Kypru podléhají stejným pravidlům jako v případě daňových
187

KESTI, Juhani (ed.). European Tax Handbook 2008. Amsterdam : IBFD, 2008. 862 s., s. 143 an.
BDO, Cyprus tax facts 2009 [online]. (citováno 14. 9. 2009) Dostupný z:
http://www.bdo.com.cy/downloads/tax2009.pdf
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Kapitálové ztráty z takových transakcí jsou započteny na kapitálové zisky příslušného roku a mohou
být neomezeně přenášeny i do dalších let.
190
Deloitte, Cyprus Tax Facts 2009 [online]. (citováno 14. 9. 2009) Dostupný z:
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/Cyprus%20Tax%20Facts%202009%20-%20en(1).pdf
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rezidentů. Základním pravidlem je vynětí těchto příjmů z daně, s výjimkou společností
vlastnících nemovitý majetek na území Kypru, které podléhají dani z kapitálových zisků
se sazbou 20 %. V případě ČR však nebudou zdaňovány žádné kapitálové příjmy, a to
na základě čl. 13 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Kyprem.
Dispozice s majetkovými účastmi, které se odehrávají na Kyperské burze cenných
papírů nebo které jsou jí oznámeny, podléhají převodnímu poplatku ve výši 0,15 %
z převodní sumy. K tomuto poplatku je povinen prodávající.

5.5.2 Právnické osoby
Dividendové příjmy rezidentních společností nejsou předmětem daně z příjmů
korporací. To platí jak pro dividendy vyplácené rezidentními, tak i nerezidentními
dceřinými společnostmi.
Nicméně podíly na zisku jsou předmětem zvláštního příspěvku na obranu se sazbou
15 %. V případě poplatníků, kteří jsou právnickými osobami, však platí řada
osvobození od této daně. Mezi nejvýznamnější patří:
a)

osvobozeny jsou dividendy vyplácené rezidentní společností jiné rezidentní
společnosti a

b) osvobozeny jsou dividendy přijaté rezidentní mateřskou společností nebo stálou
provozovnou se sídlem na území Kypru nerezidentní společnosti od nerezidentní
dceřiné společnosti, na které drží mateřská společnost podíl nejméně 1 %
základního kapitálu.191
Dividendové příjmy plynoucí nerezidentním společnostem od dceřiných společností se
sídlem na území Kypru nepodléhají podle vnitrostátních předpisů žádným daním
z příjmů, ani příspěvku na obranu.
Kapitálové příjmy z realizace majetkových účastí jsou zásadně ze zdanění vyňaty.
Nicméně, stejně jako v případě fyzických osob, dani podléhají kapitálové zisky
z prodeje podílu ve společnosti, která vlastní nemovitý majetek na území Kypru. Pokud
by taková společnost nebyla registrována na některé burze cenných papírů, pak by
191

Deloitte, Cyprus Tax Facts 2009 [online]. (citováno 14. 9. 2009) Dostupný z:
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kapitálové zisky z realizace její majetkové účasti podlehly dani z kapitálových zisků se
sazbou 20 %. Zaplacenou daň z kapitálových zisků nelze započíst na daň z příjmů
korporací.
Kapitálové příjmy daňových nerezidentů ze zdrojů na území Kypru podléhají stejnému
daňovému režimu, jako je tomu v případě daňových rezidentů. Kapitálové zisky ze
zdrojů na území Kypru českých daňových rezidentů však na základě smlouvy o
zamezení dvojímu zdanění podléhat nebudou.

5.6 Slovensko
Daňová reforma na Slovensku účinná od roku 2004 přinesla značná zjednodušení
slovenského daňového systému. Kromě sjednocení sazeb daní z příjmů fyzických i
právnických osob a daně z přidané hodnoty, přinesla i zrušení některých daní. Jde např.
o daně transferové, ale zejména o daň z vyplácených dividend. Slovensko se tak nízkým
celkovým zdaněním korporátních zisků i všeobecně nízkou daňovou kvótou (asi 30 %
v roce 2007192) snaží uspět v silné mezinárodní daňové konkurenci.

5.6.1 Fyzické osoby
Na Slovensku je od roku 2004 zaveden systém pouze jediného zdanění zisků
vygenerovaných společnostmi. To znamená, že zisky kapitálových společností a
družstev podléhají pouze dani z příjmů právnických osob, ale vyplácené podíly na
zisku těmito subjekty svým podílníkům předmětem daně z příjmů nejsou. To platí jak
pro dividendy vyplácené rezidentními společnostmi, tak i pro dividendy plynoucí od
daňových nerezidentů.
Dividendy plynoucí nerezidentním fyzickým osobám od společností se sídlem na
Slovensku jsou také vyňaty z předmětu slovenské daně z příjmů.
Kapitálové příjmy z realizace majetkových účastí na obchodních společnostech jsou
zahrnovány do obecného základu daně (dílčí základ daně z ostatních příjmů) a
192
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podléhají rovné dani 19 %. Tyto příjmy je možné snížit o související výdaje, zejména
tedy o pořizovací cenu prodávaných účastí. Jsou-li však výdaje spojené s jednotlivým
druhem příjmů vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží.
Dále je možné využít osvobození od daně, díky němuž se nebudou zdaňovat relativně
malé kapitálové zisky. Podle § 9 odst. 1 písm. j) slovenského zákona o daních
z příjmů193 jsou od daně osvobozeny příjmy až do výše částky kapitálových zisků
(příjmy snížené o výdaje), která je rovna pětinásobku platného životního minima.
V roce 2009 je to € 894,6. Výše částky daňového osvobození platí za splnění dalších
podmínek.
Pokud by se jednalo o majetkové účasti zahrnuté do obchodního majetku, pak by se
zisky či ztráty z jejich realizace zahrnovaly do dílčího základu daně z podnikání a jiné
samostatné výdělečné činnosti.
Kapitálové příjmy daňových nerezidentů z prodeje majetkových účastí na obchodních
společnostech jsou na Slovensku zdanitelné, pokud jsou uhrazovány rezidentními
poplatníky. Tyto příjmy podléhají dani z příjmů se sazbou 19 %. V případě ČR však
díky smlouvě o zamezení dvojímu zdanění194 ke zdanění kapitálových zisků českých
rezidentů docházet nebude.

5.6.2 Právnické osoby
Dividendové příjmy plynoucí od rezidentních i nerezidentních společností nejsou
předmětem daně z příjmů právnických osob. Stejně tak nebudou zdaňovány dividendy
plynoucí daňovým nerezidentům ze zdrojů na území Slovenska.
Kapitálové zisky i ztráty z prodeje majetkových účastí jsou zahrnovány do obecného
základu daně a podléhají 19% sazbě. To platí i pro příjmy ze zahraničí.
Dani podléhají také kapitálové příjmy daňových nerezidentů z realizace majetkových
účastí na společnostech se sídlem na území Slovenské republiky, ale pouze pokud
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595/2003 Z. z.
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, vyhlášená pod č. 100/2003 Sb. m. s.
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úhrada za ně plynula od daňového rezidenta. V případě českých daňových rezidentů
však stejně jako u fyzických osob tyto příjmy dani na Slovensku podléhat nebudou.

5.7 Shrnutí
Tato část se zabývala způsobem zdanění běžných i kapitálových výnosů z majetkových
účastí na společnostech ve vybraných zemích Evropské unie. V každé z uvedených
zemí je způsob zdanění těchto výnosů poněkud odlišný, i když větší rozdíly spatřuji ve
způsobu zdanění vyplácených podílů na zisku.

5.7.1 Kapitálové výnosy
Způsob zdanění kapitálových zisků je ve většině vybraných zemí takový, že jsou
kapitálové zisky zahrnovány do obecného základu daně, kde podléhají standardní sazbě
daně z příjmů jak právnických, tak fyzických osob. Poměrně často je možné využít i
částečného či úplného vynětí z předmětu daně, zejména pak v případě daně z příjmů
korporací, jak je tomu např. v Německu nebo v Nizozemí.
Pouze daňové systémy Velké Británie a Kypru, které mají společné kořeny, mají
zvláštní daň z kapitálových zisků (capital gains tax). Ve Velké Británii se však touto
daní zdaňují pouze kapitálové zisky fyzických osob. Na Kypru jsou poplatníky této
daně právnické i fyzické osoby, avšak předmětem daně jsou jen vybrané kapitálové
zisky související s nemovitým majetkem na území Kypru.

5.7.2 Běžné výnosy
Kromě způsobu zdanění dividendových příjmů je velice zajímavým ukazatelem také
míra zdanění těchto příjmů. Z hlediska mezinárodní daňové optimalizace je pak
významnou veličinou celková míra (dvojího) zdanění dividend, tedy podíl zaplacené
daně na zisku vygenerovaného společností a vyplaceného společníkům.
Pro větší názornost a možnost komparace je dále použit ekonomický model, který
zobrazuje způsob a celkovou míru zdanění příjmů (zisků) v jednotlivých vybraných
zemích, které ve výsledku obdrží fyzická či právnická osoba v podobě dividend. Tento
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model abstrahuje od takových konstrukčních prvků daně, jako jsou odpočty nebo slevy
na dani. Ohledně popisu způsobu zdanění a daňových sazeb odkazuji na předchozí text.
Následující tabulka ukazuje způsob a celkovou míru zdanění dividend ve Velké
Británii, které plynou fyzickým a právnickým osobám. V obou případech jde o míru
mezní, nejvyšší možnou. Z kapitoly věnující se zdanění výnosů z majetkových účastí ve
Velké Británii však vyplývá, že v případě nižších dividendových příjmů fyzických osob
současně s nižšími celkovými příjmy těchto poplatníků bude celková míra zdanění
dividend mnohem nižší, než mezních 46 %. Díky imputačnímu zápočtu může být daň
z dividend na úrovni jejich příjemce i nulová a dividendy tak budou podléhat pouze
dani z příjmů korporací s mezní sazbou 28 %.
V případě právnických osob, které jsou ve velmi široké míře od daně z dividend
osvobozeny, bude celková míra zdanění v zásadě záviset pouze na míře zdanění zisků
vyplácející společnosti, potažmo na výši jejích zisků.
Tabulka 4: celková míra zdanění dividend v případě jejich distribuce fyzickým a právnickým
osobám ve Velké Británii

Velká Británie
hrubý zisk společnosti před zdaněním
sazba korporátní daně
daňová povinnost na úrovni společnosti
čistý zisk k rozdělení

FO
1 500 000
28%
420 000
1 080 000

PO
1 500 000
28%
420 000
1 080 000

imputační zápočet 10 %
základ daně z dividend
sazba daně
daň
imputační zápočet 10 %
konečná daňová povinnost příjemce dividend
čistý dividendový příjem
míra zdanění dividend na úrovni příjemce dividend
celkové zaplacené daně
celková míra zdanění zisků společností

120 000
1 200 000
32,50%
390 000
-120 000
270 000
810 000
25%
690 000
46%

120 000
0%
0
0
1 080 000
0%
420 000
28%

Zdroj: data čerpána z daňového systému Velké Británie, výpočty vlastní

Tabulka č. 5 zobrazuje míru zdanění dividend plynoucích fyzickým a právnickým
osobám v Německu. Jak již bylo popsáno výše, v případě fyzických osob je možný
dvojí způsob zdanění, a to podle toho, zda jsou majetkové účasti poplatníka součástí
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obchodního majetku, či nikoli. Zde je naznačen způsob zdanění dividend
nepodnikajících poplatníků. Celková mezní míra zdanění dividend 48,6 % je poměrně
vysoká a bude jí podléhat většina poplatníků. Pouze poplatníci s nízkými příjmy, jejichž
efektivní sazba daně z příjmů je nižší než 25 %, resp. 26,375 % mohou podléhat nižší
sazbě vztahující se i na dividendy. V případě modelového zobrazení zdanění dividend
plynoucích podnikajícím poplatníkům je možné odkázat na způsob zdanění dividend ve
Francii (viz níže).
Tabulka 5: celková míra zdanění dividend v případě jejich distribuce fyzickým a právnickým
osobám v Německu

Německo
hrubý zisk společnosti před zdaněním
sazba korporátní daně
daňová povinnost na úrovni společnosti
čistý zisk k rozdělení
sazba srážkové daně
sražená daň
čistý dividendový příjem
sazba daně z příjmů
osvobození
základ daně z příjmů
daň
zápočet srážkové daně
sazba živnostenské daně
osvobození
základ živnostenské daně
živnostenská daň
celkové daňové břemeno
celková míra zdanění zisků společností

FO
1 000 000
30,18%195
301 750
698 250

PO
1 000 000
30,18%195
301 750
698 250

26,38%
184 163
514 087
-

26,38%
184 163
514 087
15,83%
95%
34 913
5 525
184 163
14,35%
0%
698 250
100 199
407 474
40,75%

485913
48,59%

Zdroj: data čerpána z daňového systému Německa, výpočty vlastní

Celková míra zdanění dividend plynoucích jiné společnosti je také poměrně vysoká,
činí asi 41 %. Přestože byla v Německu v minulých letech snížena daň z příjmů
korporací z 25 na 15 % a veškeré přijaté dividendy jsou z 95 % vyňaty z předmětu daně
z příjmů korporací, stále ještě podléhají podíly na zisku plynoucí z portfoliových
195

Sazba daně z příjmů korporací je součtem sazeb daní na federální a spolkové úrovni. Sazba federální
daně z příjmů právnických osob je 15 % plus příspěvek na solidaritu 5,5 %, tj. výsledných 15,825 %.
Sazba spolkové daně (živnostenské) je rozdílná v závislosti na municipalitě. Zde byla použita sazba
platná pro město Berlín a činí 14,35 % (3,5*410 %).
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investic (méně než 15% podíl na základním kapitálu) dani živnostenské, což poměrně
výrazně zvyšuje celkové daňové zatížení. Celkové daňové zatížení dividend plynoucích
z kvalifikovaných účastí je zhruba 31 %.
Z následující tabulky vyplývá, že mezní míra celkového zdanění dividend plynoucích
fyzickým osobám ve Francii je vysoká – 55,3 %. V případě nižších dividendových
příjmů např. drobných investorů by zdanění na úrovni příjemce dividend významně
pokleslo, a to především díky daňovým úlevám a zápočtům (slevám). Lze uvažovat
řadu případů, kdy bude celkové daňové zatížení podnikových zisků mnohem nižší, než
je mezní hodnota, na rozdíl od systémů, kde se uplatňuje konečná srážková daň
z dividendových příjmů bez možnosti jakýchkoli úlev. Francouzský systém tak odráží
individuální charakteristiky poplatníka a bere v úvahu i jeho platební schopnost.
V případě zdanění dividend lineární 18% sazbou odkazuji na modelový příklad
Německa (viz výše).
Tabulka 6: celková míra zdanění dividend v případě jejich distribuce fyzickým a právnickým
osobám ve Francii

Francie
hrubý zisk společnosti před zdaněním
sazba korporátní daně
daňová povinnost na úrovni společnosti
čistý zisk k rozdělení
sazba sociální daně
sociální daň
sazba daně z příjmů
vynětí
daňový náklad sociální daně 5,8 %
základ daně
daňová povinnost na úrovni příjemce
dividend
celkové daňové břemeno
celková míra zdanění zisků společností

FO
1 000 000
34,43%
344 333
655 667

PO
1 000 000
34,43%
344 333
655 667

12,1%
79 336
40%196
40%
-38 029
355 371

34,43%
95%
0%
32 783
655 667

129 736
553 405
55,34%

11 288
355 622
35,56%

225 768
570 101
57,01%

Zdroj: data čerpána z daňového systému Francie, výpočty vlastní

Celková míra zdanění dividend plynoucích jiné korporaci je rozdílná podle toho,
z jakých majetkových účastí plynou. Podíly na zisku z kvalifikovaných majetkových

196

Jde o mezní sazbu daně z příjmů fyzických osob, která využívá klouzavě progresivní sazbu.
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účastí (nejméně 5% podíl) jsou z 95 % vyňaty z předmětu korporátní daně. Celková
míra zdanění je pak 35,6 %. Naopak dividendy z ostatních, portfoliových účastí se
zdaňují v plné výši a jejich celková mezní míra zdanění je 57 %.
Tabulka č. 7 zobrazuje celkovou míru zdanění dividend plynoucích fyzickým osobám
v rámci skupiny příjmů z úspor a investic, resp. z portfoliových investic do majetkových
účastí v Nizozemí. V tomto případě je zdaňován předpokládaný, domnělý fixní výnos
4 % z čisté hodnoty majetkových účastí vlastněných poplatníkem bez ohledu na
skutečný výnos.
Tabulka 7: celková míra zdanění dividend v případě jejich distribuce fyzickým osobám v Nizozemí

Nizozemí
hrubý zisk společnosti před zdaněním
sazba korporátní daně
daňová povinnost na úrovni společnosti
čistý zisk k rozdělení

FO
1 000 000
25,50%197
249 600
750 400

čistá hodnota majetkových účastí vlastněných
příjemcem dividend
10 000 000 40 000 000
sazba daně z příjmů
30%
základ daně 4 % z čisté hodnoty majetkových účastí 400 000
1 600 000
daňové povinnost na úrovni příjemce dividend
120 000
480 000
míra zdanění dividend na úrovni příjemce
16,0%
64,0%
celkové daňové břemeno
369 600
729 600
celková míra zdanění zisků společností
36,96%
72,96%
Zdroj: data čerpána z daňového systému Nizozemí, výpočty vlastní

V modelu jsou naznačeny dvě situace. První situace předpokládá vyšší, než je fixní
výnos (asi 7,5 %), což způsobuje poměrně nízkou celkovou míru zdanění dividend
(37 %) i nízkou míru zdanění dividend na úrovni příjemce dividend (16%). Tato situace
by byla pro poplatníka výhodná. Druhá situace je opačná. Dividendový výnos je nižší
než fixní a činí necelé 2 % ročně z čisté hodnoty majetkových účastí. Celková míra
zdanění zisků vygenerovaných společností (73 %) i míra zdanění dividend na úrovni
jejich příjemce (64 %) jsou pak velmi vysoké. Nejsou vzácné ani případy, kdy
k přerozdělení zisků mezi společníky nedochází vůbec, zvlášť pokud společnost žádný

197

Jde o mezní sazbu daně z příjmů korporací, která využívá klouzavě progresivní sazbu. Pásma a daňové
sazby jsou: (0 – 40 000 €) 20 %; (40 000 – 200 000 €) 23,5 %; (nad 200 000 €) 25,5 %.
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zisk negeneruje. V těchto případech pak dochází ke zdanění na úkor majetkové
podstaty, což nepovažuji za pozitivní jev.
Ohledně modelového způsobu zdanění dividend z kvalifikovaných účastí mohu odkázat
na německý model (viz výše).
Celková míra zdanění dividend plynoucích jiné společnosti je závislá na velikosti
majetkového podílu drženého mateřskou společností. Pokud by se jednalo o
kvalifikovanou účast (nejméně 5% podíl), budou přijaté dividendy ze zdanění vyňaty a
celková míra zdanění bude odpovídat dani z příjmů korporací s mezní sazbou 25,5 %.
Dividendy plynoucí z portfoliových investic budou naopak zdaněny plně a jejich
celková míra zdanění bude asi 44 %. (Modelový příklad je v příloze)
Jak je vidět z následující tabulky, je celková míra zdanění dividend na Kypru poměrně
nízká, v případě fyzických osob činí 23,5 %. Vzhledem k tomu, že má příspěvek na
obranu charakter srážkové daně a není možné uplatňovat související výdaje, podléhají
všichni poplatníci stejné míře zdanění.
Celková míra zdanění dividend plynoucích kyperské právnické osobě zůstává na úrovni
daně z příjmů korporací, jelikož většina těchto dividend je od příspěvku na obranu
osvobozena. Sazba daně z příjmů korporací je nejnižší v Evropské unii a činí 10%.
Tabulka 8: celková míra zdanění dividend v případě jejich distribuce fyzickým a právnickým
osobám na Kypru

Kypr
hrubý zisk společnosti před zdaněním
sazba korporátní daně
daňová povinnost na úrovni společnosti
čistý zisk k rozdělení
sazba příspěvku na obranu
vynětí
daňová povinnost na úrovni příjemce dividend
celkové daňové břemeno
celková míra zdanění zisků společností

FO
1 000 000
10%
100 000
900 000

PO
1 000 000
10%
100 000
900 000

15%
135 000
235 000
23,5%

15%
100%
0
100 000
10,0%

Zdroj: data čerpána z daňového systému Kypru, výpočty vlastní

Slovesný daňový systém je specifický tím, že žádné dividendové příjmy nepodléhají
zdanění na úrovni jejich příjemců (viz tabulka č. 9). To znamená, že dividendy nejsou
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zdaněny dvakrát, ale pouze jednou – na úrovni vyplácející společnosti daní z příjmů
právnických osob. Celková míra zdanění tedy bude odpovídat míře zdanění zisků
právnických osob, která je v současnosti 19 %.
Tabulka 9: celková míra zdanění dividend v případě jejich distribuce fyzickým a právnickým
osobám na Slovensku

Slovensko
hrubý zisk společnosti před zdaněním
sazba korporátní daně
daňová povinnost na úrovni společnosti
čistý zisk k rozdělení

FO
1 000 000
19%
190 000
810 000

PO
1 000 000
19%
190 000
810 000

0%
0%
0
190 000
19%

0%
0%
0
190 000
19%

sazba srážkové daně
sazba daně z příjmů
daňová povinnost na úrovni příjemce dividend
celkové daňové břemeno
celková míra zdanění zisků společností
Zdroj: data čerpána z daňového systému Slovenska, výpočty vlastní

Pro úplnost ještě doplňuji modelový způsob a celkovou míru zdanění dividend v České
republice. Podíly na zisku plynoucí fyzickým i právnickým osobám, pokud nejsou od
srážkové daně osvobozeny, podléhají stejné míře zdanění 32 %. Osvobozené dividendy
pak podléhají pouze dani z příjmů vyplácející právnické osoby 20 %.
Tabulka 10: celková míra zdanění dividend v případě jejich distribuce fyzickým a právnickým
osobám v České republice

Česká republika
hrubý zisk společnosti před zdaněním
sazba korporátní daně
daňová povinnost na úrovni společnosti
čistý zisk k rozdělení
sazba srážkové daně
osvobození
sražená daň
celkové daňové břemeno
celková míra zdanění zisků společností

FO
1 000 000
20%
200 000

PO
1 000 000
20%
200 000

800 000
15%
120 000
320 000
32%

800 000
15%
100%
120 000
0
320 000
200 000
32%
20%

Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, výpočty vlastní

Jak je vidět, většina vybraných evropských států používá pro zdanění zisků
generovaných společnostmi klasický systém, i když s různými modifikacemi, které mají
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za cíl snížit celkové daňové zatížení. Pouze ve Velké Británii se nadále používá systém
imputační. Výjimku představuje také Slovensko, kde byla daň z dividend zrušena, a
Nizozemí, kde byl vyvinut a zaveden zcela ojedinělý systém založený na zdaňování
domnělých výnosů namísto výnosů skutečně vyplacených.
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Závěr
Tato rigorózní práce se zabývala zdaněním výnosů, které mohou plynout z majetkových
účastí v obchodních společnostech a družstvu v České republice a ve vybraných zemích
Evropské unie. Záměrem této práce bylo dané téma zpracovat komplexně a uvést i další
související aspekty. Avšak vzhledem k šíři a zaměření této práce bylo odhlédnuto od
výnosů, resp. jejich zdanění, které souvisejí s majetkovými účastmi na obchodních
společnostech osobní povahy a v úvahu byly vzaty pouze majetkové účasti, jejichž
charakter je zejména kapitálový.
Cílem této práce bylo mimo jiné zmapovat způsob a míru zdanění výnosů
z majetkových účastí v ČR. Účelem úvodních částí, které se zabývaly vymezením
pojmu majetkových účastí; charakteristikou daní z příjmů a některých jejich institutů
(zejména problematikou dvojího zdanění a daňových nákladů) a také některými aspekty
mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, bylo přiblížit a zejména osvětlit
některé otázky rozebírané ve stěžejní čtvrté a páté části.
V části čtvrté byly detailně rozebrány způsoby a míra zdanění nejrůznějších výnosů,
které mohou plynout z majetkových účastí v obchodních společnostech a družstvu
v ČR, které mají kapitálovou povahu. Došla jsem k závěru, že úprava zdanění těchto
příjmů není jednoduchá. Zejména v případě kapitálových příjmů jde o úpravu naopak
poměrně členitou. Jsou užity různé způsoby zdanění diferencovaně podle daňového
subjektu, podle toho zda podniká či podle toho, jakou vede evidenci pro účely zjištění
základu daně z příjmů.
V případě příjmů běžných je situace přehlednější. Podíly na zisku plynoucí vlastníkům
majetkových účastí ze zdrojů na území ČR podléhají zvláštní sazbě daně sražené u
zdroje těchto příjmů. Za výpočet a odvod daně je zodpovědný plátce příjmů, na kterého
takto může být přenesena i poměrně značná administrativní zátěž. Naopak příjemce
podílů na zisku nemá v podstatě žádné daňové povinnosti. Avšak v případě podílů na
zisku plynoucích ze zdrojů v zahraničí musí jejich příjemce podat daňové přiznání, i
kdyby tuto povinnost jinak neměl.
Česká daňová legislativa v této oblasti dlouhodobě vykazuje spíše pozitivní trend.
Kladně hodnotím zejména snížení zvláštní sazby daně z dividend a podílů na zisku
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z 25 % na 15 % v roce 2000. De lege ferenda by mohlo dojít k dalšímu snížení této
sazby na hodnotu zhruba 10 %.
Co se týče příjmů kapitálových, v oblasti daňové uznatelnosti výdajů, resp. nákladů
souvisejících s dosaženými příjmy z realizace majetkových účastí jsou plně daňově
uznatelné pouze účetní náklady v případě prodeje akcií, které účetní jednotky přeceňují
na reálnou hodnotu. V ostatních případech je daňová uznatelnost nákladů, resp. výdajů
vždy limitována. De lege ferenda by bylo vhodné celkové postupné rozšíření daňové
uznatelnosti souvisejících výdajů (nákladů) ústící v odstranění limitace této uznatelnosti
a možnosti přesunu případné kapitálové ztráty do dalších let.
Příjmy z kapitálového majetku musí každý poplatník zahrnout do svého daňového
přiznání. V případě drobných investorů (jejichž hlavním zdrojem příjmů je závislá
činnost), s ohledem na jejich právní podvědomí, však může docházet k daňovým
únikům, byť i nevědomky. Tomu však poměrně často bude předcházeno díky institutu
osvobození kapitálových příjmů od daně z příjmů fyzických osob.
Cílem této práce bylo také zmapovat a zhodnotit mezinárodní, resp. evropský aspekt
zdanění výnosů plynoucích z majetkových účastí v obchodních společnostech a
družstvu. Kromě České republiky jsem vybrala dalších šest zemí, na jejichž daňových
systémech je dobře patrná poměrně značná různorodost jak způsobu, tak i míry zdanění
těchto výnosů. Jedná se o Velkou Británii, Německo, Francii, Nizozemí, Kypr a
Slovensko.
V případě dividendových příjmů je zejména třeba rozlišit, zda plynou fyzickým nebo
právnickým osobám. Systémy zdanění dividend, které plynou fyzickým osobám, jsou
v evropských zemích různé a prodělávají neustálý vývoj. Nejčastěji je možné se setkat
se systémem klasickým, který je však většinou modifikován za účelem snížení celkové
míry zdanění podílů na zisku. Ve Velké Británii se využívá systém imputační, který je
sice poměrně složitý, ale na druhou stranu odráží jednotlivé charakteristiky poplatníků
této daně. Unikátní systém je zaveden v Nizozemí, kde se namísto skutečně přijatých
výnosů zdaňují výnosy domnělé. Na Slovensku je daň z dividend zrušena úplně, a to
pro všechny typy poplatníků.
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Dividendy vyplácené právnickým osobám mají často zvýhodněný daňový režim, a to
pokud jde o podíly na zisku plynoucích z tzv. kvalifikovaných účastí. Původní země
Evropské unie často výrazně snižují daňové zatížení příjemcům dividend, kteří drží
určitou kvalifikovanou výši podílu na vyplácející společnosti. Na to navázala evropská
legislativa, která zabezpečuje nulové zdanění dividend vyplácených mateřským
společnostem od dceřiných společností, a to v rámci celé EU a dalších zemí.
V oblasti zdanění dividend působí v poslední době silná daňová konkurence mezi státy,
které se snaží do země přilákat kapitál, jež je snad nejvíce mobilním předmětem daně.
Některé země OECD již zrušily daň z dividendových příjmů, u jiných jsou v široké míře
tyto příjmy osvobozeny. Česká republika tak musí brát ohled nejen na výši příjmů do
státního rozpočtu, které daň z dividend zabezpečuje, ale také na míru zdanění těchto
příjmů v ostatních srovnatelných státech tak, aby nedocházelo k přílišnému odlivu
kapitálu ze země.
Graf 1: Celková míra daňového zatížení dividend plynoucích fyzické a právnické osobě ve
vybraných evropských zemích
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Zdroj: Data čerpána z daňových systémů jednotlivých zemí, výpočty vlastní

Předchozí graf ukazuje celkovou mezní míru zdanění zisků vygenerovaných
společnostmi a distribuovaných fyzickým, resp. právnickým osobám ve sledovaných
evropských zemích. Skutečná míra zdanění dividend se mezní míře může rovnat vždy,
nebo se od ní naopak výrazně odlišovat, v závislosti na různých daňových systémech a
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na výši příjmů jednotlivých poplatníků. Přesto je z grafu dobře patrná diferenciace mezi
jednotlivými zeměmi.
Nejvyšší míra zdanění dividend je v původních zemích Evropské unie. Zejména ve
Francii je tato míra obzvláště vysoká. Nové členské země naopak uplatňují spíše nižší
daňové zatížení dividend. Česká republika se v tomto ohledu nachází spíše na pomezí –
nedosahuje tak nízkých měr zdanění jako ostatní noví členové EU ležící na východ od
ČR, ale také nemá tak vysoké daňové zatížení jako západní evropské země. Ve srovnání
se Slovenskem pak ČR nabízí případným investorům výrazně vyšší zdanění, což může
do budoucna znamenat přesun kapitálu.
Kapitálové výnosy právnických osob se takřka ve všech státech zahrnují do obecného
základu daně, kde podléhají obecné sazbě korporátní daně. Ze sledovaných zemí
představuje výjimku pouze Kypr, kde tento druh příjmů podléhá zvláštní dani
z kapitálových příjmů, přičemž se uplatňuje poměrně široké vynětí z předmětu daně,
které se dotýká především společností s pouze formálním sídlem na území Kypru.
V ostatních daňových systémech se většinou také uplatňuje částečné nebo úplné
osvobození od daně z příjmů, a to zejména v případě tzv. kvalifikovaných majetkových
účastí.
Zdanění kapitálových příjmů fyzických osob je ve sledovaných zemích různorodější.
Uplatňuje se buď zvláštní daň z kapitálových zisků, obecný základ daně nebo zvláštní
lineární sazba daně z příjmů. Je možné se setkat i s částečným nebo úplným vynětím
z předmětu daně a také s nezdanitelnými částkami, jejichž výše se velice různí podle
státu. S osvobozením na základě časových testů je možné se kromě České republiky
nově setkat také ve Francii, naopak v Německu bylo od roku 2009 zrušeno.
Míra zdanění kapitálových příjmů v České republice v případě právnických i fyzických
osob ve srovnání se sledovanými evropskými zeměmi patří spíše k nižším. V tomto
ohledu má tedy Česká republika konkurenční výhodu.
Cílem této rigorózní práce bylo zmapování způsobu a míry zdanění výnosů plynoucích
z majetkových účastí v obchodních společnostech a družstvu v České republice a ve
vybraných zemích Evropské unie, který snad byl naplněn.
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Seznam zkratek
D-300

Pokyn Ministerstva financí k jednotnému uplatňování zákona o daních z příjmů

ObchZ Zákon č. 591/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ZCP

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

ZDP

Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

ZOM

Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

ZPKT

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů

ZÚ

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha
Tabulka 11: celková míra zdanění dividend v případě jejich distribuce právnickým osobám v
Nizozemí

Nizozemí
hrubý zisk společnosti před zdaněním
sazba korporátní daně
daňová povinnost na úrovni společnosti
čistý zisk k rozdělení
sazba srážkové daně
sražená daň
sazba daně z příjmů korporací
vynětí
daň
zápočet sražené daně
daňová povinnost na úrovni příjemce dividend
celkové daňové břemeno
celková míra zdanění zisků společností

PO
1 000 000
25,5%198
249 600
750 400
0%
0
25,5%198
100%

0
249 600
25,0%

15%
112 560
25,5%198
0%
185 952
-112 560
185 952
435 552
43,6%

Zdroj: data čerpána z daňového systému Nizozemí, výpočty vlastní

198

Jde o mezní sazbu daně z příjmů korporací, která využívá klouzavě progresivní sazbu. Pásma a daňové
sazby jsou: (0 – 40 000 €) 20 %; (40 000 – 200 000 €) 23,5 %; (nad 200 000 €) 25,5 %.
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Summary
This rigorosum thesis called “The Taxation of Income from Ownership Interests in
Companies and Cooperatives in the Czech Republic and the European Union” is aimed
at reviewing measures and manners of taxation of revenues which may come from
ownership interests in companies and cooperatives in the Czech Republic and the
European Union. Companies are founded especially for business purposes and they are
very popular form of entrepreneurial activity. They allow accumulating a considerable
amount of capital and a cooperation of several different subjects, which brings added
value.
Different revenues generated from the ownership interests are obviously interesting for
the state authorities. The state wants to explore all these incomes to be able to tax them.
With respect to ownership interests the most important taxes are income taxes – the
personal income tax and the corporate income tax.
This thesis is divided into five relatively complex parts. The first one contains basic
information about the ownership interests as an institute known by the Czech legislation
and Community Law. It reviews the concept and characteristics of the ownership
interests of a capital nature.
The second part briefly describes the two Czech income taxes and the ways of their
collection. Than there is a chapter dealing with double taxation and a way of its
elimination. The end of this part is dedicated to costs associated with ownership
interests, that may be accredited for tax purposes and other general aspects of the
income taxes.
The third part discusses questions of some articles of the Double Tax Treaties which
correspond with the topic of this thesis. They cover the definition of resident, the
taxation of dividends and the taxation of capital gains.
The fourth part analyses ways of taxation of various incomes, which may come from
ownership interests in companies and cooperatives in accordance with the Czech
legislature. Incomes flowing from the shares are exempt and described separately due to
their different nature.
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The last part is dedicated to the measures and methods of taxation of incomes from
ownership interests in chosen states of European Union. It includes simple economic
analysis for better comparison of the overall measures of taxation of these incomes in
the chosen states of EU and the Czech Republic respectively.
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