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Úvod 

 

Zpracováním mé absolventské práce na téma „Podnikání a daňové ráje“ bych chtěla 

lidi více informovat o tomto tématu, protože se o něm celkově moc nemluví a mnoho lidí si 

ani pod tímto pojmem nedokáže nic představit. 

Nejdříve bych chtěla vysvětlit základní pojmy týkající se tohoto tématu a podrobně 

je rozebrat, následně uvést země, jenž považujeme za daňové ráje a zdůvodnit, proč je 

výhodné zde založit firmu nebo ji sem převést. Dále bych chtěla zmínit, jak je pro společnost 

důležité stabilní podnikatelské prostředí. Jako jednu z nejdůležitějších částí mé práce bych 

považovala popsání rozdílu mezi vedením firmy v ČR a v zemi, označované jako  daňový 

ráj. V hlavní části se chci věnovat tomu, jak zde založit obchodní společnost a nakonec uvést 

známé firmy mající sídla v daňovém ráji. 
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1. Definice daňového ráje 

 

Za daňový ráj (anglicky tax haven) jsou označovány země, ve kterých jsou daňově 

zvýhodněny firmy, často pouze zahraniční. Zisky této firmy jsou daněny pouze minimálně 

nebo vůbec, případně se platí jen velmi nízká pevná daň – často označována jen jako 

poplatek za registraci firmy, dividendy takového podniku se zpravidla nedaní vůbec. 

 Činnost společnosti založené v zemi označované jako daňový ráj musí být zpravidla 

omezena na podnikatelské aktivity mimo danou zemi a firma zpravidla nesmí získávat 

finance z podnikání v dané zemi. 

 Daňovým rájem bývají většinou země s malou rozlohou, často s minimálním počtem 

obyvatel, obvykle bez vlastního průmyslu. Cílem je získávat finanční prostředky přilákáním 

zahraničního kapitálu, uložením tohoto kapitálu v místních bankách a vytvoření stabilní a 

ekonomicky prosperující země. Tyto země také zpravidla mají velmi stabilní a neměnné 

právní prostředí – minimální změny v daňových zákonech a nárocích na vedení účetnictví. 

„Daňové ráje existují jen díky tomu, že mimo ně jsou daňová pekla. Politici ke splnění svých 

předvolebních slibů mohou udělat pouze tři věci: zadlužit zemi, změnit zákony, vést válku.  

O tom, že by měli motivovat občany ke skromnosti, tvořivosti a píli už asi nikdo z nich 

neuvažuje,“ Yaron Brook1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Yaron Brook: ‘This is the most important economic decision and we let the government mess it up’ – The 

Yaron Brook Show. The Yaron Brook Show – Radical for Capitalism [online]. [23. 5. 2018] Dostupné z: 

http://www.yaronbrookshow.com/2017/11/yaron-brook-this-is-the-most-important-economic-decision-and-

we-let-the-government-mess-it-up/ 

http://www.yaronbrookshow.com/2017/11/yaron-brook-this-is-the-most-important-economic-decision-and-we-let-the-government-mess-it-up/
http://www.yaronbrookshow.com/2017/11/yaron-brook-this-is-the-most-important-economic-decision-and-we-let-the-government-mess-it-up/
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2. Základní pojmy 
 

Pro další výklad bude nutné si zrekapitulovat některé ekonomické a daňové pojmy, které 

se budou dále v textu používat. 

2.1 Fyzická osoba  

Z pohledu podnikání a daní se jedná o každou osobu, která má nějaký zdanitelný 

příjem. 

2.2 Právnická osoba  

Právnické osoby jsou uměle vytvořené subjekty, které v právních vztazích vystupují a 

jednají jako lidé. Podstatu právnických osob tvoří buď lidé, nebo věci.2 

Nebo to může být také firma (obchodní společnost, korporace), která je zapsaná v tzv. 

obchodním rejstříku. Jedná se o firmu, která má za názvem uveden druh společnosti – např. 

a.s., s.r.o. 

2.3 Obchodní rejstřík (OR) 

Evidence obchodních společností, často veřejně přístupná (v ČR na adrese 

www.justice.cz). V této evidenci jsou zapsáni vlastníci firmy, jednatelé firmy, jejich 

obchodní podíly, sídla firmy a další údaje o firmách. V některých zemích označených  

za daňové ráje je obchodní rejstřík nepřístupný nebo na něm lze ověřit pouze existenci firmy 

bez zobrazení vlastníka a majetkových podílů. 

2.4 Daň  

Zákonem stanovená povinná a nenávratná platba, kterou stát vymáhá od různých 

podniků, organizací, domácností i jednotlivců. Daně tvoří hlavní příjmovou část státního 

rozpočtu většiny zemí.3 Stát pak z těchto vybraných peněz má financovat veřejný 

nevýdělečný sektor – např. školství, zdravotnictví, důchody, výstavbu komunikací apod.   

                                                 
2 Kdo je právnická osoba - definice, vysvětlení pojmu - Bezplatná právní poradna online zdarma. 301 Moved 

Permanently [online]. Copyright © [cit. 17. 05. 2018]. Dostupné z: 

https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/298-kdo-je-pravnicka-

osoba-definice-vysvetleni-pojmu.html 
3 Co je Daň | Peníze.cz. Peníze.cz - Půjčky, Kurzy měn, Akcie, Hypotéky, Bydlení, Daně [online]. Copyright 

© 2000 [cit. 17. 05. 2018]. Dostupné z: https://www.penize.cz/slovnik/dan 

http://www.justice.cz/
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/298-kdo-je-pravnicka-osoba-definice-vysvetleni-pojmu.html
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/298-kdo-je-pravnicka-osoba-definice-vysvetleni-pojmu.html
https://www.penize.cz/slovnik/dan
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„Výnos daní by měl být takový, aby pokryl výdaje, o kterých územní politická reprezentace 

rozhodne. Není důvod, proč bychom měli očekávat, že např. úroveň veřejných výdajů v obci 

s několika podniky musí být vyšší než za situace, kdy by v ní žádný podnik nebyl.“4  

2.5 Daň z příjmu fyzických osob  

Daň, kterou platí každý člověk, který má nějaký příjem, osoby podnikající podávají 

daňové přiznání sami 1x ročně a poté daň zaplatí, za zaměstnance daň počítá zaměstnavatel 

a odvádí ji ze mzdy každý měsíc. Celkové vyúčtování provádí také 1x ročně. Tato daň v 

současné době činí 15% z výdělku/zisku. 

2.6 Daň korporátní (daň z příjmu právnických osob) 

Daň, kterou zaplatí firma, zapsaná v OR ze svého zisku. V ČR je aktuálně ve výši 

19%. Má-li firma zaměstnance, platí z jejich mzdy i výše uvedenou patnácti procentní daň a 

další odvody. Vyplatí-li si majitel společnosti podíl na zisku (dividendy), je tento opět dále 

zdaněn 15ti procentní sazbou. 

2.7 DPH (daň z přidané hodnoty)  

Jedná se o jeden z nejdůležitějších příjmů státu, plynou z ní pravidelné měsíční příjmy 

do státní pokladny, její výběr je snadný a je obsažena v každém zboží nebo službě. Každý 

obchodník, který prodá nějaké zboží, tak na konci měsíce (nebo čtvrtletí) provede sám 

výpočet daně a tu odvede. DPH je extrémně důležitá daň pro stát a z toho důvodu se jí 

budeme zabývat podrobněji. 

Jak z názvu vyplývá, platí se z nějaké přidané hodnoty – zpravidla marže obchodníka.  

V praxi: Obchodník nakoupí u výrobce např. televizi za 8500Kč. Tuto televizi prodává 

za 9500 Kč, jeho přidaná hodnota je tedy 1000Kč. Z této tisícikoruny tedy musí odvést DPH. 

Sazby DPH jsou u nás tři – základní 21%, snížená 15% (některé potraviny, služby pro 

bydlení a další) a 10% (některé zdravotnické pomůcky, noviny, časopisy apod.) Z výše 

uvedeného jednoduchého příkladu je také názorně patrné, že není možné prodávat tzv. bez 

daně (jak bývá často v reklamách), neboť by dotyčný musel dát zboží pod svojí nákupní 

cenou.  

Obchodník nebo řemeslník vždy nakupuje za cenu s DPH, a pokud ne, je stejně 

povinen ji zaplatit sám a tyto doklady uvádí jak dodavatel, tak i tento obchodník v daňovém 

                                                 
4 KINKOR, Jiří. Trh a stát: k čemu potřebujeme filozofii. Praha: Svoboda, 1996. Str.142 ISBN 80-205-0522-

9.   
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přiznání a hodnoty se porovnávají. Tomuto režimu placení daně se říká Režim přenesení 

DPH – reverse charge. Tento režim slouží ke kontrole a odhalování daňových úniků. DPH 

je ostře sledovaná daň. 

2.8 Insolvence  

Stav, kdy firma není schopna splácet svoje závazky (např. za odebrané zboží, za 

poskytnuté služby, na platy zaměstnanců apod.) Jestliže se firma dostane do tohoto stavu, 

začne tzv. insolvenční řízení. Řízení firmy převezme stanovený insolvenční správce 

(stanovený soudem) a jeho úkolem je vyřešit úpadek firmy.  

Možností je několik – konkursem, bankrotem nebo reorganizací. Ekonomicky 

nejlepším řešením by byla reorganizace – insolvenční správce provede takové změny ve 

firmě, že bude umožněn její další provoz, ale např. sníží počet zaměstnanců, odprodá 

nepotřebný majetek, omezí nebo zruší aktivity firmy, které jsou ztrátové.  

V ČR ovšem správce jen prodá majetek firmy (silně pod cenou, často v neveřejných 

dražbách, čímž vlastně poškozuje věřitele i samotnou firmu) a tato nucená správa končí 

konkursem – firma z prodaného majetku uspokojí věřitele, vzhledem k tomu, že majetek je 

prodaný pod cenou, dostávají věřitelé minimální nebo žádné částky, správce zinkasuje 

odměnu 500 000 Kč a tím to celé po několika letech končí. 

2.9 Vymahatelnost práva  

Mluvíme o jednom z nejvýznamnějších znaků demokratického státu. Mělo by být tedy 

možné se domoci svého práva zakotveného v zákoně. ČR není právní stát – vymahatelnost 

práva je extrémně nízká, běžný člověk se nemá šanci domoci svých práv. Soudní řízení jsou 

nákladná, extrémně dlouhotrvající (často desítky let) a s nejistým výsledkem. 

V České republice se bohužel dlouhodobě potýkáme s vymahatelností poměrně 

nízkou, což je dáno zejména velkým množstvím nové legislativy a neustálých novelizací, 

které jsou často nekoncepční a vedou spíše k legislativnímu chaosu než k pochopení dané 

problematiky.5 

                                                 
5 Krátký pohled na současnou vymahatelnost práva na uspokojení pohledávek - Publikace - Aktuálně | 

Švehlík & Mikuláš advokátní kancelář Praha. Hlavní stránka | Švehlík & Mikuláš advokátní kancelář Praha 

[online]. [cit. 21. 05. 2018] Dostupné z: http://www.samak.cz/aktualne/publikace/kratky-pohled-na-

soucasnou-vymahatelnost-prava-na-uspokojeni-pohledavek/ 

http://www.samak.cz/aktualne/publikace/kratky-pohled-na-soucasnou-vymahatelnost-prava-na-uspokojeni-pohledavek/
http://www.samak.cz/aktualne/publikace/kratky-pohled-na-soucasnou-vymahatelnost-prava-na-uspokojeni-pohledavek/
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2.10 Onshore daňové ráje 

Jedná se o tzv. země daňových pobídek, které jsou většinou součástí EU. Nejčastěji je 

volí podnikatelé, jenž chtějí platit nižší daně nebo se řídit zákony jiné země. Zejména na 

západě Evropy jsou zákony jednodušší a jasnější. Jedná se o země především jako 

Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Maltu, Švýcarsko, USA a Velkou Británii.  

2.11 Offshore daňové ráje 

Daně jsou zde téměř nulové, požadavky na zápis do OR bývají minimální. V českých 

podmínkách se tam společnosti zakládají především kvůli skrytí skutečného vlastníka. Platí 

se zde daně pouze formou ročního poplatku „za existenci“. Firmy nemají povinnost 

předkládat účetnictví a podávat daňová přiznání. Jedná se o země jako Bahamy, Belize, 

Bermudské ostrovy, Britské Pan. Ostrovy, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Nizozemské Antily, 

Panama, Seychelská republika 
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3. Státy považované za daňové ráje 

3.1 USA   

Mezi daňové ráje lze zařadit i USA - některé státy nabízejí daňové výhody srovnatelné 

s klasickými daňovými ráji, sazby korporátní daně jsou od 5-20%. Sídlo v USA firmám 

rovněž zajišťuje lepší přístup na tamní trh. Je ovšem nutno zdůraznit, že neplacení daní je v 

USA těžce trestáno, je to považováno za zločin. Vedení účetnictví je povinné. 

3.2 Nizozemsko  

Nejedná se o klasický daňový ráj, ale země se vyznačuje vyspělým kapitalistickým 

prostředím s velmi stabilním právním prostředím a vynikající vymahatelností práva. 

Korporátní daň je poměrně vysoká - 20-25 % dle oboru, příjmy z dividend se nedaní. Firmy 

jsou registrovány ve veřejně dostupném OR, musí vést klasické účetnictví a předkládat 

účetní uzávěrky, ověřené auditorem. 

3.3 Lichtenštejnsko  

Země je známá především vyspělým bankovním a investičním sektorem, investiční 

společnosti daní pouze 4%, korporátní daň dle obratu je 10-15%. 

3.4 Lucembursko  

Země je využívána především jako sídlo holdingových společností. Vzhledem k výši 

daní (25%), veřejně přístupnému registru firem či povinnému auditu slouží spíše jako 

"prestižní evropská adresa" než k přímé daňové optimalizaci. 

3.5 Kypr  

Země s jednou z nejnižších korporátních daní z Evropské unie. Vedení účetnictví je 

povinné a ověření auditorem od určité výše obratu také povinné. Sazba daně je 15%, 

dividendy se nedaní. O Kypru budou podrobnější informace uvedeny dále. Je to jedna z 

nejoblíbenějších zemí pro založení firmy v tzv. daňovém ráji. OR není veřejně přístupný 

mimo ověření existence firmy. Údaje jsou přístupné pouze pro účely trestního řízení při 

spáchání zločinu v dané zemi. 

3.6 Britské Panenské ostrovy  

Klasický daňový ráj s nulovou sazbou daně pro zahraniční firmy. Platí se jen roční 

poplatek 350 dolarů. Není povinnost vést účetnictví. OR není přístupný veřejnosti. Pro české 
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firmy ale tato destinace přestává být atraktivní - s Českem podepsala dohodu o výměně 

daňových informací. 

3.7 Seychelská republika   

Oblíbená především díky vysoké ochraně soukromí a anonymitě a opět nulovému 

zdanění zahraničních firem. OR není veřejně přístupný. Účetnictví je povinné, není ovšem 

nutný audit. 

3.8 Panama  

Další klasický daňový ráj – nulová sazba firemní daně, jen roční poplatek 300 dolarů. 

Musí se vést účetnictví a OR je neveřejný. 

3.9 Belize  

Podobně jako Panama, roční poplatek pouhých 100 dolarů, není nutno vést účetnictví, 

pokud se nepodniká v této zemi a příjmy vznikají pouze v zahraničí. 

3.10 Gibraltar  

Asi nejideálnější země pro neplacení daní u zahraničních firem, navíc vysoká 

anonymita vlastnické struktury firem, nepřístupný OR. 

3.11 Monako  

Tato země není klasickým daňovým rájem pro firmy (daň pro firmy 33%, první 2 roky 

firmy daně neplatí). Země je ale oblíbená především u fyzických osob z celé Evropy, protože 

zde nemusejí platit daně z příjmů. 

3.12 Kajmanské ostrovy  

Opět klasický daňový ráj s nulovou korporátní daní a vysokou anonymitou vlastnické 

struktury firmy. Oblíbené finanční centrum se sídlem mnoha bank. 

3.13 Bahamy   

Firmy na Bahamách neplatí daně ze zisků, dividend ani DPH. Jediným odvodem je 

roční poplatek ve výši 350 dolarů. Země poskytuje také vysokou míru anonymity vlastnické 

struktury firem. 

3.14 Nizozemské Antily  

Destinace podléhá nizozemskému právnímu a daňovému systému, ale sazba firemní 

daně je 5%.  OR není veřejně přístupný. 
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3.15 Bermudské ostrovy  

Oblíbený daňový ráj s nulovými daněmi ze zisku i dividend, s ČR má nyní podepsanou 

dohodu o výměně daňových informací. 
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4.  Důvody odchodu do daňových rájů 

Důvod číslo jedna je samozřejmě výše daní, pro firmy zejména daně korporátní a dále 

daně z přidané hodnoty. Rozdíly jsou často v desítkách procent, takže již firmy s obratem 

kolem 2 milionu korun mohou na daních ušetřit desetitisíce. Pokud firma obchoduje – dováží 

zboží ze zemí mimo EU a sídlí v některém daňovém ráji v EU, může ušetřit i nemalé 

prostředky na DPH při dovozu (importu) zboží – DPH je odvedena v zemi, kde firma sídlí – 

např. u nás je DPH 21%, kyperská DPH je 10% – jedná se tedy o 11ti procentní úsporu. 

Dalším důvodem, který není na první pohled patrný, ale v současné době velmi důležitý 

je právní stabilita a vymahatelnost práva v případě soudních sporů. Pokud se firma musí 

soudit s jinou firmou, státem nebo jakoukoliv soukromou či státní institucí, není možné, aby 

spor trval několik let. Firma pak nemůže rozumě fungovat, má vázané zejména finanční 

prostředky v nevyřešených sporech a rostou náklady na právní zastoupení. 

Pokud v původní zemi dochází k častým změnám zákonů, mající vliv na fungování 

firmy, přináší to firmám značné zbytečné náklady (např. změny daní, změny v účetních 

zákonech apod. „S čím se naopak setkáme v přiznání za rok 2013 nově, jsou úpravy, které 

do zákona o daních z příjmů přibyly před rokem, jako například solidární zvýšení daně, 

zákaz uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti u poplatníků uplatňujících 

paušální výdaje a podobně,“ pokračuje Gabriela Ivanco.6Je jasné, že firma raději umístí 

sídlo firmy tam, kde se tyto změny nedějí, anebo jen minimálně. 

Za důvod můžeme také považovat nestabilní podnikatelské prostředí, což přímo souvisí 

i s právní stabilitou. Pokud jsou podmínky pro podnikání neměnné (nebo se zlepšují), nemá 

firma důvod stěhovat se jinam. Pokud jsou časté změny, „šikana“ ze strany různých orgánů, 

nazývání podnikatelů „zloději, co kradnú“ (Andrej Babiš po volbách 2014), rozhodně to 

stabilnímu podnikatelskému prostředí nepatří. Pokud má majitel firmu rozvíjet a rozšiřovat 

(nezáleží, jestli je to malý živnostník nebo majitel továrny), musí mít čas na podnikání a ne 

sledovat neustále změny v zákonech a obhospodařovat desítky kontrol svého podnikání. – 

např. majitel restaurace měl v roce 2016 27 kontrol od 14 různých institucí. Další majitel 

jiné prodejny měl v roce 2015 12 kontrol od 6 úřadů) 

                                                 
6 Přiznání daně z příjmů za rok 2013: Naposledy podle starých pravidel | BusinessInfo.cz. BusinessInfo.cz - 

Oficiální portál pro podnikání a export [online]. Copyright © 1997 [cit. 21. 05. 2018]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/danove-priznani-dane-z-prijmu-za-rok-2013-naposledy-podle-starych-

pravidel-45680.html 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/danove-priznani-dane-z-prijmu-za-rok-2013-naposledy-podle-starych-pravidel-45680.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/danove-priznani-dane-z-prijmu-za-rok-2013-naposledy-podle-starych-pravidel-45680.html
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Poslední důvod – pokud na českou pobočku firmy, mající sídlo v zahraničí „klekne“ 

např. finanční správa a firmu poškodí, má možnost se bránit tzv. mezinárodní arbitráží. 

Pokud má firma sídlo v ČR, může se jen soudit i desítky let. Např. přerovská firma FAU, 

zlikvidovaná zajišťovacím příkazem FS se nyní soudí a již jeden soudní spor vyhrála. Jenže 

tím, že má sídlo v ČR, je v podstatě zlikvidovaná  - české soudy jsou pomalé, FS rozhodnutí 

soudu nerespektuje a až po 2-5 letech možná vyhraje, tak to firmu stejně nezachrání. Kdežto 

v případě arbitráže je původní (zahraniční firma) krytá, nepřichází o všechen majetek, a jak 

dokazují příklady z minulosti tak i soudní spory vyhrává – např. CME, původní americký 

vlastník TV Nova vysoudil více než 10miliard v mezinárodní arbitráži na ČR (částku zaplatí 

daňoví poplatníci).  

„V případě změny vlastníka firmy na Seychely, Belize, do Panamy a částečně do USA 

je hlavním motivem zajištění anonymity vlastníka společnosti. Podnikatelé často velmi 

negativně vnímají množství informací, které jsou o nich veřejně dostupné na internetu. Jedná 

se o adresu bydliště, zveřejňování výše podílu ve firmě nebo povinnost zveřejňovat účetní 

závěrky,“ říká Viktor Hába, daňový specialista ze společnosti Akont Trust Company. 

„Založení společnosti na Kypru, v Nizozemsku nebo Lucembursku zpravidla vede také 

ke snížení celkového zdanění podnikatele. Ve srovnání se Slovenskem lze na Kypru relativně 

snadno dosáhnout poloviční míry efektivního zdanění, v některých podnikatelských oborech 

ještě více. Výhodou je také výrazně vstřícnější přístup finančních úřadů a dalších složek 

státní správy. Na Kypru má sídlo přes 350 000 firem a podnikatelé jsou vnímáni jako klienti, 

ke kterým má být stát vstřícný, protože jinak odejdou,“ zdůrazňuje Viktor Hába.7 

 

  

                                                 
7 Důvody odchodu firem do zahraničí: Anonymita, daně, ochrana investic | Novinky, články, případové 

studie | Akont. Akont: Od roku 1992 poskytujeme komplexní a kvalitní offshore služby [online]. Copyright © 

2013 [cit. 17. 05. 2018]. Dostupné z: https://www.akont.cz/nase-znalosti/prispevky.html/83_122-duvody-

odchodu-firem-do-zahranici:-anonymita-dane-ochrana-investic/0 

https://www.akont.cz/nase-znalosti/prispevky.html/83_122-duvody-odchodu-firem-do-zahranici:-anonymita-dane-ochrana-investic/0
https://www.akont.cz/nase-znalosti/prispevky.html/83_122-duvody-odchodu-firem-do-zahranici:-anonymita-dane-ochrana-investic/0
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5. Stabilní podnikatelské prostředí 

K fungování firmy je potřeba především tzv. stabilní podnikatelské prostředí, které lze 

shrnout několika body: 

1. Jasné, přehledné a neměnné zákony. Není možné, aby se zákon, schválený vládou 

novelizoval několikrát během roku nebo byl dokonce během volebního období celý 

přepracován. Není ani neobvyklé, že i poměrně významný zákon je narychlo schválen 

jednou vládou a po volbách je další vládou zrušen. 

2. Efektivně pracující soudy - není možné, aby triviální případy byly řešeny 4 roky a 

déle. 

3. Efektivně pracující úřady - jakýkoliv úřad v ČR pomáhá pouze velkým nadnárodním 

korporacím (dotační pobídky, daňové úlevy apod.). Český podnikatelský subjekt je 

extrémně znevýhodněn. Je tedy efektivnější založit zahraniční společnost a poté její dceřinou 

společnost v ČR. 

„Potřebujeme klid a stabilitu, ne permanentní změnu zákonů. Chtěli bychom, aby se 

nám politici do byznysu co nejméně pletli, aby byly zákony jednodušší, aby byly průhledné 

a aby nebyly tak časté změny.“8 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Obliba daňových rájů hned tak neskončí. V přepočtu jsou v nich triliony korun — HlídacíPes.org. 

Žurnalistika ve veřejném zájmu — HlídacíPes.org [online]. Copyright © 2018 HlídacíPes.org [cit. 22. 05. 

2018]. Dostupné z: https://hlidacipes.org/obliba-danovych-raju-hned-tak-neskonci-v-prepoctu-jsou-v-nich-

triliony-korun/ 

https://hlidacipes.org/obliba-danovych-raju-hned-tak-neskonci-v-prepoctu-jsou-v-nich-triliony-korun/
https://hlidacipes.org/obliba-danovych-raju-hned-tak-neskonci-v-prepoctu-jsou-v-nich-triliony-korun/
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6. Daňové zatížení společností a firem v ČR 

Každá společnost, podnikající v ČR je zatížena mnoha daněmi. Kromě daní, 

nazývaných sociální a nemocenské pojištění, které se platí ze mzdy, musí odvádět i daň z 

příjmu, daň ze závislé činnosti (název pro daň ze mzdy), daň z přidané hodnoty, daň 

spotřební (u PHM a lihu dělá tato daň rozhodující složku ceny) a spousty dalších daní a 

povinných odvodů. 

 

Pojďme se tedy podívat, jaké odvody čekají společnost ABC.sro a jejího jednatele 

(majitele), jestliže společnost vykáže roční zisk 821 600Kč v České republice, přičemž plat 

jednatele pana X je 20 000Kč hrubého měsíčně: 

1. Jednatel si vyplácí odměnu 20 000kč, nemá děti ani žádné další zvýhodnění na daních 

protože v ČR se počítají odvody z tzv. superhrubé mzdy, tedy mzdy zvýšené o sociální a 

zdravotní pojištění, činí tato tzv. superhrubá mzda částku 26 800kč 

Z této mzdy odvede státu na sociální a zdravotní částečně zaměstnavatel a částečně 

zaměstnanec (ale protože jednatel společnosti ABC je sám sobě zaměstnavatelem, odvede 

vlastně vše on sám). Jde o celkovou částku 10300Kč  

 

Již nyní mu ze své práce tedy zůstává ani ne polovina. Část ještě odvádí společnost, 

panu X zůstává částka snížená jen o část, kterou odvádí „zaměstnanec“, tedy o částku 2 

200Kč. 

Fakticky tedy na výplatní pásce by mělo být 17800Kč Ale není, musí ještě odvést 

daň ze závislé činnosti – tedy částku 1 950Kč (daň je 15procent, ale záloha na daň je snížena 

o nějakou částku, které se říká nezdanitelná sleva na poplatníka). 

 

Takže pan X za práci ve své firmě odchází s 15850Kč měsíčně, tedy 190 200Kč za 

rok. Státu odvede 12 250Kč, tedy skoro tu samou výši, co dělá jeho mzda. Jinak řečeno, 

každá mzda je zdaněna téměř 50ti procenty. Za rok jde o částku 147 000Kč. 

 

Společnost ABC pana X vykázala zisk ve výši 500 000Kč (zisk, zmenšený o mzdové 

náklady výše). Jenže ten se ještě musí zdanit. U nás 19ti procenty. Z práce pana X tedy státu 

patří 95 000Kč 

 

Celkový příjem pana X před zdaněním je tedy 321 600Kč (mzdové náklady) + 

500 000Kč (provozní zisk společnosti), celkem tedy 821 600Kč, panu X za svoji práci 
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zůstane 579600Kč (mzda+zisk po zdanění), téměř čtvrt milionu odteče státu. 

 

2. Pan X založí společnost ABC Ltd. například v Kyperské republice. Protože však 

v Česku podniká nepřetržitě více jak 10 po sobě jdoucích měsíců, založí zde dceřinou 

společnost ABC s.r.o., kde jediným vlastníkem bude kyperská ABC Ltd.  

Jednatelem a jediným zaměstnancem bude opět pan X. Na základě smlouvy s 

vlastníkem – tedy firmou ABC Ltd. Bude odměna jednatele za jeho činnost pouze 5 000Kč 

za rok. Protože pan X nebude v ČR vykazovat žádný další příjem, bude jeho zdanění pouze 

15% z 5 000Kč, tedy 750Kč. Musí si ale platit sociální a zdravotní pojištění (to je dané 

zákonem) a pokud příjmy nedosahují nějaké min. hranice, počítá se odvod těchto dvou 

částek z průměrné mzdy, činí tedy 4 213Kč měsíčně (rok 2018), celkové měsíční náklady 

jsou tedy pouhých 4213Kč, ročně 50 556Kč plus 5 000KČ odměna a 750Kč daň, celkem 

tedy 56 306Kč náklady pro společnost ABC s.r.o. Ve srovnání s předchozím případem jde 

tedy o úsporu 90 694Kč. 

Na mzdové náklady v ČR tedy stačí částka pouhých 56 306Kč. Firma ovšem 

vyprodukovala zisk 821 600Kč a částka je snížena o mzdové náklady 56306, zbývá 

765294Kč 

Tato částka je převedena na kyperskou ABC Ltd,kde jednatel firmy ABC Ltd. 

rozhodne, že celá částka půjde na výplatu dividend jednateli jako odměna, že společnost 

funguje se ziskem. Jsme ale již na Kypru, takže víme, že příjmy z dividend se nedaní. Na 

Kypru musí ještě odvést tzv. správní poplatek, který činí 150Euro, tedy něco přes 4000Kč. 

V kyperské bance tedy leží 765 294Kč (převedené na Euro), vlastně již jen přibližně 761 

000Kč. 

Pan X tedy nyní disponuje 761 000Kč plus odměnou jednatele 4250Kč po zdanění, 

tedy přibližně 765 000Kč. Oproti zdanění v ČR mu tedy zůstává o skoro 200 000Kč více. A 

to vše naprosto legálně, bez korupce, dotací a podvodů. 
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7. Právní jistota 

Právní jistota je požadavek, který je kladen ústavou na právní řád i na jeho aplikaci. 

Rozumí se jím takový stav, kdy jsou objektivní právo i subjektivní práva fysických a 

právnických osob dlouhodobě stabilní, jednotné, relativně jednoduché a předvídatelné, a je 

tak naplňováno legitimní očekávání fysických a právnických osob. 

V právním systému, který prochází transformací, jako tomu bylo a z velké části dosud 

je v případě českého právního řádu po r. 1989, není maximě právní jistoty často učiněno 

zadost. Právní předpisy jsou složité, nepřehledné a rychle se mění, soudy a úřady rozhodují 

nejednotně, eraticky a pod vlivem nepřípustných mimoprávních faktorů. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9Právní jistota - Iuridictum. [online]. [19. 5. 2018] Dostupné z: 

https://iuridictum.pecina.cz/w/Pr%C3%A1vn%C3%AD_jistota 

https://iuridictum.pecina.cz/w/Pr%C3%A1vn%C3%AD_jistota
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8. Založení obchodní společnosti (korporace) 

8.1 V České republice 

Pokud budeme podnikat v ČR, je vhodné, respektive skoro nutné založit obchodní 

korporaci – společnost, nejlépe tzv. s.r.o.  

Postup založení s.r.o. je poměrně jednoduchý a vše může být vyřízeno jednou 

návštěvou notáře. Cena za založení s.r.o. je různá a pohybuje se okolo 20 000Kč v případě 

kompletního založení společnosti s vlastním názvem nebo je možné levněji koupit již 

založené společnosti. 

Společnost s ručením omezeným vyžaduje ke svému založení společenskou smlouvu, 

má-li společnost více zakladatelů, případně zakladatelskou listinu, má-li pouze jednoho 

zakladatele.  

Společenská smlouva musí obsahovat: 

a. název společnosti 

b. firmu a sídlo společnosti, 

c. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 

bydliště fyzické osoby, 

d. předmět podnikání (činnosti), 

e. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu, 

f. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

g. jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

h. určení správce vkladu, 

i. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.10 

Název společnosti   

 Názvu společnosti na první pohled působí jako jednoduchý krok, může však být 

důvodem, proč soud odmítne zápis společnosti provést. 

Název, který je zapisován do obchodního rejstříku musí být odlišný. Odlišnost se 

                                                 
10 Minimální obsah společenské smlouvy (zakladatelské listiny) . Document Moved [online]. [cit. 23.5.2018] 

Dostupné z: https://www.zkola.cz/kudykam/obcanskopravni/podnikani/343-chci-zalozit-

sro/Stranky/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD2.aspx 

https://www.zkola.cz/kudykam/obcanskopravni/podnikani/343-chci-zalozit-sro/Stranky/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD2.aspx
https://www.zkola.cz/kudykam/obcanskopravni/podnikani/343-chci-zalozit-sro/Stranky/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD2.aspx
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posuzuje z hlediska psané, fonetické a významové formy.11 

 

Sídlo společnosti  

Do obchodního rejstříku se zapisuje celá adresa nového podnikání. V zakladatelském 

dokumentu nicméně postačí vymezení sídla v konkrétní obci. Obchodnímu rejstříku se 

posléze předkládá též výpis z katastru nemovitostí ohledně nemovitosti, v níž bude umístěno 

sídlo společnosti, a současně souhlas vlastníka této nemovitosti s umístěním sídla.  

Údaje o zakladatelích, respektive společnících  

 Standardně se uvádí jména, data narození, včetně adresy/sídla zakladatelů respektive 

společníků, přičemž společníkem se může stát jak fyzická, tak právnická osoba (později 

nebo hned např. právě ta zahraniční společnost). K informacím se dále přidává výše vkladu 

společníka a od něj odvozený podíl mající vliv na další fungování společnosti ve smyslu 

rozhodování apod. 

 

Předmět podnikání nebo činnosti společnosti  

 Je nutné do notářského zápisu zahrnout předmět podnikání nebo činnost společnosti 

(ty budou poté uvedeny i na živnostenském oprávnění).  

 

Základní kapitál a splnění vkladové povinnosti  

 Minimální výše základního kapitálu dána není. Naopak zákon stanovuje minimální 

výši vkladu každého společníka, která činí 1 Kč. Základní kapitál ve výši 1 Kč je tudíž 

možný pouze u společností s jedním společníkem. Od výše základního kapitálu se poté 

odvíjí velikosti podílů společníků. Vklad je zapsán v OR a je jasné, že s.r.o. se vkladem 1Kč 

nebude budit mnoho důvěry. Dříve byl základní vklad 100 000Kč, později 200 000Kč a nyní 

je od 1Kč. Částečně se tím celkem vytrácí význam omezeného ručení – společnost za své 

závazky ručí svým vkladem. 

 

Údaje o jednatelích  

 Obdobně i zde trvá právní úprava na přesném určení osoby jednatele, uvádí se tedy 

jméno, datum narození, adresa. Za předpokladu více jednatelů společnosti musí dojít 

k určení způsobu jednání za společnost (typicky, zda každý z jednatelů jedná samostatně, 

                                                 
11 Jake&James. Ready-made společnosti, Virtuální sídla v Praze a Brně | Jake&James [online]. Copyright © 

Copyright 2011 [cit. 23. 05. 2018]. Dostupné z: https://www.jake-james.cz/zalozeni-firmy-

online?gclid=EAIaIQobChMIsMqnw7Sc2wIVVEAbCh0NFAofEAAYBCAAEgLYYfD_BwE 

https://www.jake-james.cz/zalozeni-firmy-online?gclid=EAIaIQobChMIsMqnw7Sc2wIVVEAbCh0NFAofEAAYBCAAEgLYYfD_BwE
https://www.jake-james.cz/zalozeni-firmy-online?gclid=EAIaIQobChMIsMqnw7Sc2wIVVEAbCh0NFAofEAAYBCAAEgLYYfD_BwE
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zda jednatelé jednají společně apod.).  

 

Údaje o správci vkladu  

 Jedná se o informace o osobě, která spravuje vklady před vznikem společnosti. 

Zpravidla notář, který provádí správní úkony 

Ve chvíli, kdy disponujete všemi příslušnými informacemi, obraťte se na notáře, který 

vyhotoví společenskou smlouvu/zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu.  

 

8.2 s.r.o. jako kyperská společnost 

Především jako občan cizího státu bez kyperského občanství nemůžu sám společnost 

založit a být jediným jednatelem. Existuje několik variant: 

 Nejjednodušší je varianta obrátit se na firmu, která se tím zabývá. Cena zde 

ovšem nebývá tak příznivá a vyžadují i roční poplatky za správu agendy a vedení 

účetnictví. Tato zpravidla právnická firma ale zařídí vše, včetně zápisu do OR 

daného státu. Roční náklady mohou být klidně kolem 120 000 Kč, úspora pro 

malé a střední firmy je tedy sporná. Pro velké firmy a společnosti je to pak zlomek 

jejich zisku a úspory jsou značné i tak. 

 Zajistit si přímo místního společníka. Je zde mnoho firem, které se tímto přímo 

zabývají a jejich poplatky jsou velmi nízké. Výhodou je extrémní spolehlivost a 

slušnost Jedná se o nejvýhodnější a nejrychlejší variantu. 

 Vlastnit na Kypru nemovitost a být přihlášen k placení pozemkové daně (něco 

jako je u nás daň z nemovitostí) 

 Mít kyperské občanství a alespoň přechodný pobyt na kyperské adrese. Tato 

varianta již ale není tak výhodná, placení daně totiž probíhá jako u občana daného 

státu a musí se platit i sociální pojištění (které je ale poměrně nízké – jen 8,2%) 

Založená firma bude tedy obdoba našeho s.r.o., kde společnost bude tvořit několik 

firem, zpravidla dvě – tzv. holding. Jeden společník bude místní firma, druhý bude náš pan 

X.  

Administrativně vše zařídí místní společník – musí se vymezit pravomoci místního 

společníka, tyto jsou zakotveny v ustanovující smlouvě. Zpravidla se jedná o komunikaci s 

místními úřady a provoz sídla společnosti, naopak nemá pravomoc disponovat finančními 



 

24 

 

prostředky společnosti.  

Vedení účetnictví je v těchto případech poměrně snadné a daňová přiznání se 

podávají elektronicky, není proto nutné při základní znalosti obchodní angličtiny využívat 

placených služeb zprostředkovatelů. Náklady na vedení společnosti lze minimalizovat na 

několik set Euro ročně. 

Jestliže máme dohodu s místním jednatelem a odsouhlasenou ustanovující smlouvu 

(komunikace probíhá v angličtině nebo řečtině), je možné složit poplatek za zápis do 

kyperského OR, případně základní vklad do společnosti. Vlastní bankovní účet není nutný, 

tyto služby zařídí místní společník. Nutný je vlastnoruční notářsky ověřený podpis na 

ustanovující smlouvě. Toto je jediný úkon, který nelze provést elektronicky. Dokumenty je 

nutno zaslat poštou místnímu jednateli. 

Vlastní zápis do OR Kyperské republiky je proveden do 2 týdnů od doručení 

dokumentů. Zpět je zaslán výpis z kyperského OR o registraci společnosti s plnou mocí. Ten 

následně poslouží k založení pobočky v ČR. 

Zde je již postup známý – máme název firmy, máme jednatele (pana X) a máme plnou 

moc a výpis z OR kyperské společnosti. Musíme pouze vyřídit živnostenské listy na obory 

činností, ve kterých se bude v ČR podnikat. S těmito podklady se navštíví zpravidla notář, 

který provede registraci společnosti v ČR, přičemž jednatelem bude náš pan X a jediným 

vlastníkem bude ona kyperská společnost. 

Kyperský obchodní rejstřík je k dispozici na adrese: 

https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=0&lang=EN&cultureInf

o=en-AU 

 

 

 

 

 

 

 

https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=0&lang=EN&cultureInfo=en-AU
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=0&lang=EN&cultureInfo=en-AU
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9. Známé firmy, mající sídla v daňových rájích 

 

 ALZA.CZ a.s. – známá firma, prodávající vše od počítačů po drogerii. Vlastněná 

L.S. INVESTMENTS LIMITED, 1075 Nikósie, CHAPO CENTRAL, 1st floor, 

Spyrou Kyprianou 20, Kyperská republika, Registrační číslo: HE 197294, jde o 

jediného vlastníka ALZA.CZ V ČR nemá ALZA žádného vlastníka, jen správní radu. 

Skutečný vlastník kyperské firmy není znám. 

 INTERSAT Ltd. - největší dovozce a prodejce satelitní techniky, v ČR má zřízenou 

pouze tzv. Organizační složku, jinak je jediným vlastníkem INTER-SAT LIMITED 

1060 Nicosia, Kleomenous 1, Kyperská republika Registrační číslo: HE 222208. 

Skutečný vlastník kyperské firmy není znám. 

 Škoda Transportation – jediný akcionář je PPF Beer Topholdco B. V. 1077XX 

Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemské království Registrační číslo: 

67420427 

 M7 Group – vlastník mimo jiní i satelitní televize Skylink, vlastník M7 Group SAL-

1246 Lucemburk, 2 rue Albert Borschette, Lucemburské velkovévodství Registrační 

číslo: B148073 

 European Metals Holdings – firma, mající smlouvu na těžbu lithia v česku, jediný 

vlastník je European Metals Holdings Limited BVI sídlící na Britských Panenských 

ostrovech. 

 LINET s.r.o., jediny vlastník je LINET Group SEDordrecht, Amstelwijckweg 2 C, 

Nizozemské království, Registrační číslo: 53149629 

 Seznam.cz – původní společnost, Založená Ivo Lukačovičem měla vlastníka také jen 

kyperskou společnost.Dnes tvoří seznam.cz velké množství dílčích firem, z nichž 

některé mají českého vlastníka a správní radu. 
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Závěr 
 

S vypracováním mé absolventské práce mi nejvíce pomáhal můj otec, protože on sám 

je majitel firmy v daňovém ráji a vždy mi ochotně radil a vysvětloval vše, co jsem nechápala. 

Téma mi bylo blízké, protože v naší rodině o těchto věcech poměrně hodně diskutujeme. 

Čerpala jsem jak z knižních a internetových zdrojů, tak i z věcí, co mi řekl můj táta. 

Přečetla jsem díky tomu spoustu knih a článků. 

Vypracování téhle práce pro mě bylo přínosem, především jsem získala nové 

informace, naučila jsem se lépe pracovat s Wordem a doufám, že se tohle téma dostane mezi 

více lidí, kteří práci využijí.   
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