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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

A. Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného vztahu k rovnosti 

mužů a žen: 

Platná právní úprava neumožňuje efektivně nastavit nástroje, které zabraňují odlivu zisků 

z České republiky do zahraničí. Navrhovaná úprava zdaní výplatu podstatného objemu 

dividend do zahraničí, neboť aplikuje srážkovou daň ve výši 15 % na výplatu zisků (dividend) 

zahraničním vlastníkům, kteří spadají do kategorie tzv. mateřské společnosti české obchodní 

společnosti (korporace), tj. mají po dobu nejméně 12 měsíců nepřetržitě podíl alespoň 10 % 

v tuzemské korporaci. 

Současná právní úprava má stejné dopady na muže i ženy. 

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen, a vysvětlení její nezbytnosti jako celku: 

V České republice dochází k nadměrnému odlivu zisků do zahraničí, kdy jednou z forem je 

výplata dividend, jejichž prostřednictvím každoročně odtékají desítky miliard korun. Odliv zisků 

místo ochoty zahraničních vlastníků je reinvestovat v České republice je jedním z hlavních 

důvodů stagnace hrubého domácího produktu. 

Na výplatu dividend a jiných podílů na zisku se obecně uplatní srážková daň ve výši 15 %. Sazba 

srážkové daně může být snížena smlouvou o zamezení dvojího zdanění, kterou má Česká 

republika uzavřenu s řadou států. Pokud nestanoví smlouva o zamezení dvojího zdanění jinak, 

když se vyplácí dividenda do zahraničí a vlastníkem české korporace je zahraniční právnická 

osoba, kdy jsou splněny podmínky vztahu „mateřská versus dceřiná společnost“, je příjem 

osvobozen od daně. K odlivu zisků dochází i jinými způsoby (např. poradenské služby či převod 

majetku), ale v těchto oblastech již Česká republika přijala určitá řešení, které mají odlivu 

zabránit. Nezbytné je proto nastavit účinné mechanismy pro zamezení nadměrného odlivu zisků 

systémovým opatřením v daňové oblasti, kdy se zdaní podstatná část finančních prostředků 

převáděných z majetku českých firem do zahraničí. 

Navrhovaná úprava nemá dopad na rovnost mužů a žen. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami a zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se 

závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unii: 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem, se závazky České republiky vyplývajícími 

z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.  

Ve vztahu k právu Evropské unie se návrh dotýká ustanovení směrnice 2011/96/EU o 

společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z  různých členských 

států (tzv. dividendová směrnice). Nicméně přijetím návrhu nedojde k ohrožení 

principů a zásad, které dividendová směrnice zamýšlí. Nedojde ani k ohrožení 

fungování vnitřního trhu a přesunu kapitálu. Některé členské státy (např. Nizozemsko) 

mají specifické úpravy zdanění dividend, které zvýhodňují korporace sídlící, i když 

často pouze formálně, v jejich zemi. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

dopady na životní prostředí, bezpečnost nebo obranu státu: 

Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopad na státní rozpočet, protože podstatně navýší jeho 
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příjmovou stránku. Stejně tak se očekává zvýšení příjmů ostatních veřejných rozpočtů v rámci 

rozpočtového určení daní. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí České 

republiky stejně jako nebude mít žádné sociální dopady, dopady na rodiny či specifické skupiny 

obyvatel (osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, národnostní menšiny), ani 

dopady na životní prostředí či bezpečnost nebo obranu státu. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů:  

Úprava nemá dopady na ochranu soukromí a osobních údajů.  

Zhodnocení korupčních rizik: 

Navrhovaná právní úprava respektuje protikorupční legislativu a nepřináší nová korupční 

rizika. 

B. Zvláštní část 

K článku I (§ 19 odst. 1 písm. ze)) 

Ustanovení osvobozuje od srážkové daně pouze příjmy ze zisku (dividendy), které jsou 

vypláceny mateřským společnostem se sídlem v České republice, zatímco dividendy, které jsou 

vypláceny do zahraničí jsou zdaněny srážkovou daní. 

 

K článku II (účinnost) 

Účinnost navrhované novely zákona se navrhuje od 1. ledna 2021 tak, aby byl dostatečný čas 

k jejímu projednání všemi orgány zúčastněnými na legislativním procesu. 

 

V Praze dne 5. března 2020 

 

Předkladatelé: 

Jan Hrnčíř, v. r. 

Tomio Okamura, v. r. 

Radim Fiala, v. r. 

Lubomír Španěl, v. r. 

Jaroslav Dvořák, v. r. 

Jaroslav Holík, v. r. 

Tereza Hyťhová, v. r. 

Monika Jarošová, v. r. 

Pavel Jelínek, v. r. 

Jiří Kobza, v.r. 

Jiří Kohoutek, v. r. 

Radek Koten, v. r. 

Jana Levová, v. r. 

Karla Maříková, v. r. 

Zdeněk Podal, v. r. 

Miloslav Rozner, v. r. 

Radek Rozvoral, v. r. 

Lucie Šafránková, v. r. 

Radovan Vích, v. r. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=170176)


