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DAŇOVÁ OPTIMALIZACE A PRINCIPY CSR – MOHOU 

BÝT SKUTEČNĚ V SOULADU?  

TAX OPTIMIZATION AND CSR PRINCIPLES - THEY 

CAN ACTUALLY BE IN COMPLIANCE? 

 

Monika Hodinková, Pavel Svirák 

 

Abstrakt: Snahu optimalizovat daňovou povinnost podnikatelského subjektu 

je možné považovat za  racionální chování každého daňového poplatníka. 

Celá řada především mezinárodních společností se prezentuje 

jako společensky odpovědné firmy, které aplikují do svých každodenních 

aktivit principy CSR. CSR představuje určitou formu dobrovolného závazku 

společnosti chovat se zodpovědně vůči prostředí a společnosti, ve kterém 

firma působí. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a zhodnotit, zda je možné, 

aby společnosti používaly různé nástroje daňové optimalizace a současně byly 

schopné aplikovat principy společenské odpovědnosti firem, a to ve třech 

základních oblastech CSR (oblasti sociální, environmentální a ekonomické). 

Závěry výzkumu poukazují na skutečnost, že zajistit soulad naplňování 

principů CSR a současně realizovat daňovou optimalizaci může být poněkud 

obtížné. Dosažené výsledky ukazují, že společnosti se orientují především 

na naplňování sociální oblasti CSR, následovanou oblastí environmentální, 

a že ekonomická oblast CSR u většiny zkoumaných objektů bývá v současné 

době spíše opomíjena. 

 

Klíčová slova: daňová optimalizace, společenská odpovědnost firem, daňové 

ráje 

 

Abstract: Efforts to optimise company´s tax liability can be considered 

as a rational behaviour of each taxpayer. A number of international 

companies present themselves as a socially responsible company, which apply 

the CSR principles into their daily activities. CSR represents a form 

of voluntary commitment of a company to act responsibly towards 

the environment and the society, where the company operates. The main aim 

of the paper is to analyse and assess whether it is possible that the companies 

can use different tax optimization instruments and at the same time have been 
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able to apply the corporate social responsibility principles, in all of the tree 

basic areas (the social, environmental and economic). Research findings 

point to the fact that the fulfilment of the CSR principles to ensure compliance 

and to simultaneously implement tax optimisation can be quite difficult. The 

obtained results show that the companies are oriented mainly to the fulfilment 

of the CSR social area, followed by the environmental area. The economic 

area of CSR is currently rather neglected in the majority of tested companies.    

 

Keywords: tax optimization, corporate social responsibility, tax havens 

 

JEL klasifikace: H21, M14 

1 ÚVOD 

Corporate social responsibility (dále jen „CSR“) představuje pro management 

společností optimální způsob, jak nastavit vztahy s jejich partnery, 

které by vedly ke zlepšení pověsti a důvěryhodnosti jejich společnosti. 

Na CSR je podle Jenkins (2009) možné pohlížet ve smyslu, jak podnikatelé 

řídí své podnikatelské procesy za účelem dosažení celkového pozitivního 

dopadu na společnost. Část autorů (Pavlík a Bělčík 2010; Abramuszkinová 

Pavlíková a Basovníková 2014) využívá dělení CSR aktivit do tří základních 

oblastí, a to na oblast: ekonomickou, sociální a environmentální. 

Fallan et al. (1995) zdůrazňují, že plánování daňové povinnosti podniku 

je zcela legální činnost, která je zaměřena na snížení daňového zatížení 

podniku. Jak dále uvádí Hoffman (2002) optimalizaci daňové povinnosti 

je možné charakterizovat jako racionální činnost daňového subjektu 

schopného řídit své finanční záležitosti takovým způsobem, aby optimalizoval 

své daňové náklady. Je tedy nutné zdůraznit, že daňová optimalizace 

(v mezích aktuálně platné legislativy příslušné jurisdikce, ve které podnikatel 

vykonává své podnikání) je zcela legální aktivita každého daňového 

poplatníka.  

Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a zhodnotit, zda je možné, 

aby společnosti používaly různé nástroje daňové optimalizace a současně byly 

schopné aplikovat principy společenské odpovědnosti firem, a to ve třech 

základních oblastech CSR, tedy oblasti sociální, environmentální 

a ekonomické.  
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2 CSR A DAŇOVÁ OPTIMALIZACE 

V následujících kapitolách jsou blíže rozebrány přístupy ke společenské 

odpovědnosti firem a daňové optimalizaci dle současného stavu poznání 

zjištěného prostřednictvím systematického průzkumu literatury.  

2.1 Společenská odpovědnost firem v ČR a zahraničí 

Business Leaders Forum (2012, s. 2) vymezuje společenskou odpovědnost 

jako „dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování 

odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají“. Holátová (2007, 

s. 82) uvádí, že „společenská odpovědnost firem je koncept, kterým 

se podniky otevřeně přiznávají ke spoluzodpovědnosti za stav a chod 

společnosti, který vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze 

ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí (komunitu, 

sociální situace zaměstnanců apod.) a ve které je počítáno s faktem, 

že stakeholders (osoby, jichž se činnost organizací a firem dotýká) ovlivňují 

úspěch firmy.“   

Na úvod je nezbytné zdůraznit, že CSR je poměrně široký pojem, který v sobě 

zahrnuje celou řadu činností, které je možné rozdělit do určitých oblastí. 

Podle Carroll (1979) je možné CSR definovat následujícím způsobem: CSR 

podnikatele zahrnuje ekonomické, právní, etické a dobrovolné očekávání, 

které má společnost vůči organizaci v daném okamžiku. Carroll (1979) pak 

dále rozlišuje čtyři stupně společenské odpovědnosti podniku, které řadí 

vzestupně podle stupně vývoje podniku ve společensky odpovědné chování 

a jednání. Prvním stupněm je ekonomická odpovědnost: snaha podniku 

maximalizovat bohatství a hodnoty zájmových skupin. Druhým stupněm 

je zákonná odpovědnost: podnik dodržuje právo a jedná v rámci platné 

legislativy. Třetí stupeň představuje etická odpovědnost: dodržování 

standardů přijatelného chování vůči zájmovým skupinám podniku a čtvrtý 

stupeň tvoří tzv. dobrovolná odpovědnost. Část autorů (Pavlík a Bělčík 2010; 

Abramuszkinová Pavlíková a Basovníková 2014) využívá dělení CSR aktivit 

do tří základních oblastí, a to na oblast ekonomickou, sociální 

a environmentální. Prskavcová et al. (2007) zdůrazňuje, že CSR nemá 

v České republice příliš dlouhou historii, a to především z historických 

důvodů. Problematice CSR v České republice se i přesto věnuje řada autorů 

(Holátová 2007; Prskavcová et al. 2007; Pavlík a Bělčík 2010; 

Adámek 2013).  
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Adámek (2013) uvádí, že zkoumání uplatnitelnosti CSR bývá celosvětově 

spíše orientováno na velké podniky a Česká republika v tomto případě není 

výjimkou. Otázka zavádění CSR do sektoru podnikání MSP doposud zůstává 

v podmínkách České republiky poněkud opomenuta. Adámek (2013) 

na základě provedené literární rešerše sumarizoval CSR do třech zásadních 

bodů: (1) Jedná se o dobrovolný akt (přijetí konceptu CSR je naprosto 

dobrovolné a je zcela nad rámec platné legislativy). (2) Šíře konceptu 

je částečně ohraničena oblastí sociální, environmentální a ekonomickou. (3) 

Koncept CSR může mít dopad na zvyšování životních, pracovních 

a environmentálních podmínek všech zainteresovaných skupin. Na základě 

provedených analýz a průzkumů, odborných konzultací, diskusí a získaných 

poznatků, lze najít shodu se závěry výzkumu Pavlík a Bělčík (2010) 

a je možné charakterizovat současný stav: nízké povědomí o rozsahu oblasti 

CSR (vnímání je velmi často zúženo pouze na etické chování podniku 

a filantropii); nesystémový přístup podniků k celkové koncepci; politika CSR 

je v podnicích zařazena spíše dovnitř (tzn. na vzdělávání a sociální výhody 

pro zaměstnance); podniky se převážně zaměřují na etické kodexy a aktivity 

v oblasti ochrany životního prostředí a dárcovství; nedostatečná podpora 

a uplatňování CSR ze strany veřejného sektoru; nízká mediálnost 

problematiky CSR včetně případných přínosů pro organizace zabývající 

se CSR (obecně je problémem nedostatečná informovanost veřejnosti); 

dochází k záměně aktivit CSR za marketingové principy (záměrná prezentace 

podniku a jejich produktů, případně služeb) nebo dokonce za činnosti, 

které jsou dány legislativními nařízeními.  

Tabulka 1: CSR v oblasti ekonomické, environmentální a sociální 

CSR v ekonomické 

oblasti 

Kodex podnikatelského chování firmy, transparentnost, 

uplatňování principů dobrého řízení (corporate governance), 

odmítání korupce, dobré vztahy s akcionáři, chování k zákazníkům, 

spotřebitelům, a dodavatelům, chování k investorům, ochrana 

duševního vlastnictví. 

CSR 

v environmentální 

oblasti 

Ekologická výroba, produkty a služby (standardy řady ISO 14000 

a EMAS), ekologická firemní politika (recyklace, používání 

zejména ekologických produktů), zmenšování dopadů na životní 

prostředí, ochrana přírodních zdrojů. 

CSR v sociální oblasti 

Firemní filantropie, dialog se stakeholdery, zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců, rozvoj lidského kapitálu, dodržování pracovních 

standardů, zákaz dětské práce, vyváženost pracovního a osobního 

života zaměstnanců; rovné příležitosti, rozmanitost na pracovišti 

(etnické minority, handicapovaní a starší lidé), zajištění 

rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další 

uplatnění, jistota zaměstnání, lidská práva atd. 

Zdroj: Holátová (2007) 
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2.2 Daňová optimalizace 

Řada autorů (Fallan et al., 1995; Hoffman, 2002; Vančurová a Láchová, 2014) 

klade důraz na legálnost praktik označovaných jako tax management 

či plánování daňové povinnosti. Fallan et al. (1995) zároveň zdůrazňují, 

že plánování daňové povinnosti podniku je zcela legální činnost, 

která je zaměřena na snížení daňového zatížení podniku. 

Jak uvádí Hoffman (2002) optimalizaci daňové povinnosti je možné 

charakterizovat jako racionální činnost daňového subjektu schopného řídit své 

finanční záležitosti takovým způsobem, aby optimalizoval své daňové 

náklady. V daném případě daňový subjekt zná a využívá legislativou nabízené 

způsoby optimalizace, čímž realizuje daňovou úsporu. Vedle této legální 

činnosti ovšem existují také další praktiky, které umožňují daňovým 

subjektům snižovat jejich daňové zatížení. Jedná se o aktivity, které jsou 

na hranici legálních a nelegálních praktik. Jde především o záměrné vyhnutí 

se dani, tedy sporné snižování daňového základu, a aktivity zcela jednoznačně 

se pohybující v nelegální zóně, označované jako tzv. daňové úniky. 

Plánování daňové povinnosti podle Lymer a Oats (2013) zahrnuje strategické 

využití legislativou nabízených daňových zvýhodnění, která jsou aplikována 

za účelem minimalizace daňové povinnosti podniku. Plánování daňové 

povinnosti podle Lymer a Oats (2013) souvisí s využíváním daňových 

zvýhodnění, které jsou obsaženy v zákonech. Jedná se tudíž o zcela legální 

a společensky akceptovatelnou činnost. Široký (2013) uvádí, že v současné 

době stále více daňových rezidentů jedné země pracuje v zahraničí, mezi státy 

putuje stále více a více komodit, a tudíž musí zcela nezbytně docházet 

ke spolupráci vlád v daňové oblasti, aby bylo možné omezit daňové úniky, 

a tím pozitivně ovlivnit daňové příjmy národních vlád. Tato spolupráce může 

být podle Široký (2013) chápána jako první krok ke sbližování daňových 

systémů jednotlivých zemí. Raposo a Mourao (2013) uvádí, že kontrolní 

reakce je možné rozdělit na opatření jednostranná a vícestranná. Autoři 

diskutují také hlavní důvody, proč se daňové ráje ve světě objevují a jaké 

následky jejich existence má. Zdůrazňují též, že by byla vhodná jejich silnější 

kontrola ze strany mezinárodních regulátorů, jako jsou Mezinárodní měnový 

fond nebo Světová banka.  V posledních letech se značně vyvíjí nové formy 

daňových rájů, což by podle autorů mělo vyvolat diskusi. 

V současné době neexistuje konsensus ani soubor kritérií vystihující daňové 

ráje a k dispozici také není ani žádný závazný seznam daňových rájů.  

Vymezení přesné definice „daňového ráje“ je podle Booijink a Weyzing 
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(2007) velmi kontroverzní, neboť tento pojem může mít rozdílné významy 

a je často používán pro rozdílné účely.  

O formulaci definice termínu „daňový ráj“ se pokusila část autorů (Široký, 

2013; Petrovič et al., 1998). Daňový ráj je podle Petrovič et al. (1998, s. 29) 

možné definovat jako „jakoukoliv zemi, jejíž zákony, nařízení, tradice 

a v některých případech smluvní ustanovení umožňují snížení celkového 

daňového zatížení“. Podle Leservoisier (1996, s. 9), který se odvolává 

na francouzskou daňovou správu, poukazuje na významnou skutečnost, 

že termín „daňový ráj“ se v daňové legislativě Francouzské republiky vůbec 

nevyskytuje a že pro dané státy francouzská správa používá termín „země 

s privilegovaným daňovým režimem”.    

Daňové ráje, nebo offshore finanční centra, jsou podle Larudee (2009) 

jurisdikce, které nabízí především dvě věci, a to nulové (nebo blížící se nule) 

zdanění podnikových aktivit, a bezpečnost vztahující se k finančním aktivům, 

čímž mohou být pro řadu daňových poplatníků velmi lákavé. 

3 VÝSLEDKY 

Hospodářské noviny (2016) zveřejnily seznam plátců, které každoročně 

oceňuje Ministerstvo financí ČR na základě výše plateb, které obdrží 

v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob. Ze zjištěných 

skutečností vyplynulo, že se v roce 2015 podařilo vybrat na dani z příjmů 

právnických osob (dále jen „DPPO“) do státního rozpočtu 

více než 138 miliard korun, což je o 15 miliard korun více než za rok 2014. 

V této souvislosti též zazněla informace, že právě 20 % z této částky pochází 

od oceněných plátců, z nichž prvních deset (z celkově dvaceti zveřejněných) 

je uvedeno v tabulce č. 2.  
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Tabulka 2: Seznam oceněných plátců při zohlednění konsolidovaných skupin 

za rok 2015 

Č. Společnost Částka 

uhrazená 

na DPPO 

(v Kč) 

Vybrané aktivity společností v oblasti CSR 

1. 
Skupina České 

spořitelny 
4.298,180.477 

Speciální služby pro osoby s handicapem; Rovné 

příležitosti; Sociální bankovnictví; Nadace Depositum 

Bonum; práce se studenty; finanční vzdělávání; Nadace 

České spořitelny; Zelená banka; sponzorování kultury 

a sportu, aplikace Melinda. [9] 

2. Skupina ČEZ 3.838,111.075 

TOP odpovědná velká firma 2015 – zlatý certifikát; 

Kategorie „Pomáháme“: Dary a nadace ČEZ, reklamní 

partnerství, čas pro dobrou věc, plníme přání; Kategorie 

„Životní prostředí“ – politika bezpečnosti a ochrany ŽP, 

programy snižování zátěže ŽP, sledování parametrů 

pro ochranu ovzduší; Kategorie „Bezpečnost a kvalita“ – 

energetická bezpečnost a soběstačnost ČR, kultura 

bezpečnosti, jaderná bezpečnost, kvalita; Ombudsman ČEZ. 

[28] 

3. 
ŠKODA AUTO 

a.s. 
3.462,814.353 

Zintenzivnění a orientace na projekt CSR ve 4 pilířích: 

dopravní bezpečnost, technické vzdělání, podpora dětí 

a bezbariérová mobilita; dále se zaměřuje na ekologická 

opatření a podporu regionů, ve kterých má své výrobní 

závody. [30]  

4. Skupina ČSOB 2.564,325.167 

TOP odpovědná velká firma 2015 – stříbrný 

certifikát*`CSR priority: Diverzita (rovné pracovní 

příležitosti, podpora osob se zdravotním postižením), 

Regiony; Odpovědné podnikání (etika v podnikání, 

dobrovolnictví a filantropie); Vzdělávání (finanční 

gramotnost, osobní dárcovství). [10] 

5. 
Komerční banka, 

a.s. 
2.325,216.291 

Cílem je přispívat ke společnému dobru v rovině 

hospodářské, sociální i ekologické; Ekonomická oblast 

(zodpovědné řízení rizik a transparentnost); Ochrana 

životního prostředí (např. třídění odpadu zaměstnanců; 

nákup zelené energie, používání LED osvětlení); Oblast 

lidských zdrojů (dlouhodobé partnerství se zaměstnanci; 

otevřenost k lidem, zaměstnávání zdravotně postižených; 

vzdělávací aktivity a programy); podpora kulturních 

událostí, sportů, vzdělání a podpora sociálně a duševně 

znevýhodněných lidí. [18] 

 

 



ACTA STING 

46 

6. 

Hyundai Motor 

Manufacturing 

Czech s.r.o. 

1.939,740.780 

Nadační fond Hyundai; Projekt Dobrý soused (finanční 

podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit 

v obcích ze sousedství); Korejské dny v Ostravě 

(podpora kulturní akce); Hyundai Family Day (společný 

rodinný den pro zaměstnance v areálu společnosti); 

Darování aut školám a dalším institucím; Společně pro 

bezpečnější Ostravu (prevence kriminality); Kampaň 

pro podporu darování krve; Dopravně-bezpečnostní 

akce. [16] 

7. 
Lesy České 

republiky, s.p. 
1.178,573.530 

Poskytování darů (orientace na sociálně, zdravotně a jinak 

handicapované občany); prezentace podniku formou 

reklamy; spoluodpovědnost státního podniku za stav 

občanské společnosti; podpora školství (zejména 

oborového); podpora spotřeby dřeva a propagace dřeva jako 

obnovitelné suroviny; životní prostředí, ochrana přírody; 

podpora masového sportu (se zaměřením na sporty 

provozované v lese); kulturní události; podpora 

protipožárních aktivit. [21] 

8. 
O2 Czech 

Republic a.s. 
1.175,953.804 

Etické zásady podnikání (firemní kultura; udržení důvěry 

zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, smluvních partnerů 

a veřejnosti); Působení na trhu a chování k zákazníkům; 

Péče o zaměstnance a pracovní prostředí (místo, kde je 

radost pracovat); Péče o životní prostředí (Politika ochrany 

životního prostředí, program zelená firma, snižování 

negativních dopadů, Certifikace); Podpora veřejně 

prospěšných aktivit (Program Think Big; Linka bezpečí 

116 111; Linka seniorů, Minimalizace šikany, 

Dobrovolnické programy pro zaměstnance, Mezinárodní 

dobrovolnický projekt Pronino, Daruj krev s Nadací O2). 

[31]   

9. 
Česká pojišťovna 

a.s. 
1.150,526.976 

Sponzoring a CSR (podpora vybraných projektů a osob). [8] 

10. 
T-Mobile Czech 

Republic a.s. 
1.081,99.302 

CSR a sponzoring – výčet jednotlivých tiskových zpráv 

z roku 2016, které společnost podpořila (např. Balíček 

školák; Hra Sea Hero podporující výzkum demence; partner 

představení Bernsteinovy mše, sbírka pomáhejme 

příběhům). [33]  

Zdroj: vlastní zpracování na základě Ministerstvo financí ČR (2016) a zdrojů [8], [9], [10], 

[16], [18], [21], [28], [30], [31] a [33] (poznámka: *podle výsledků TOP odpovědná velká 

firma se konkrétně jedná se o společnost Československá obchodní banka) 
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3.1 Využívání daňových rájů českými firmami 

V daňových rájích podle Bisnode (2015) ke konci roku 2014 sídlilo celkem 

13 247 českých firem, což ve srovnání s rokem 2013 přestavuje nárůst o 138 

společností (tj. o 1%). Ke konci roku 2014 přitom majitelé z destinací 

považovaných za daňové ráje kontrolovali celkem 3,2% českých firem. 

Přitom celkové investice do základního kapitálu těchto podniků představovaly 

celkem 430 miliard korun. Tyto společnosti nejčastěji podnikají v oblasti 

nemovitostí nebo obchodu. Vzhledem k vývoji počtu subjektů v jednotlivých 

daňových rájích vyplynula na povrch skutečnost, že české firmy preferují 

takové daňové ráje, které jim podle Bisnode (2014) zajišťují vysoký stupeň 

zachování anonymity. Největší počet českých podniků se sídlem v destinaci 

považovaných za daňové ráje se podle Bisnode (2015) nachází v Nizozemí, 

Spojených státech amerických, na Kypru, v Lucembursku a na Seychelách. 

Po důkladné analýze náhodně vybraných českých společností, které mají sídlo 

v Nizozemsku, bylo zjištěno, že aktivity těchto firem v oblasti CSR jsou 

zaměřeny zejména na následující činnosti: 

 účast zaměstnanců společnosti na vybraných charitativních 

a společenských akcí, 

 finanční podpora různorodých kulturních a sportovních akcí, vybraných 

škol, rehabilitačních a zdravotnických zařízení, domovů pro seniory 

apod., a to většinou v regionu výkonu své podnikatelské činnosti 

v České republice, 

 pravidelná organizace dobrovolnických akcí, které bývají realizovány 

ve spolupráci s vlastními nadacemi společnosti nebo s poměrně dobře 

známými a zavedenými nadacemi působícími v České republice, 

 iniciativa firem, aby sami zaměstnanci přispívali na vybrané charitativní 

projekty (většinou orientované na konkrétní zdravotní problémy) 

 vzdělávání vlastních zaměstnanců, 

 bezplatné poskytování služeb či produktů, které společnosti vytváří, 

pro neziskové organizace působící v České republice. 

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Společenská odpovědnost firem bývá zpravidla rozčleněna do třech 

základních oblastí, a to na oblasti sociální, environmentální a ekonomické. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že řada společností z řad oceněných plátců 
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DPPO za rok 2015, které zveřejnilo Ministerstvo financí ČR (2016), aplikuje 

ve své firemní strategii principy CSR. Aplikaci principů CSR do podnikové 

strategie firem je možné ale také pozorovat u společností, které mají sídlo 

v jurisdikcích označovaných jako tzv. daňové ráje. 

V oblasti sociální se společnosti z řad TOP 10 oceněných plátců DPPO za rok 

2015 zaměřují především na další vzdělávání svých zaměstnanců, zapojení 

hendikepovaných pracovníků, bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci, 

rovné příležitosti pro všechny atd. Velká pozornost vybraného vzorku 

společností je též věnována environmentální oblasti, kde se tyto společnosti 

snaží zejména o ochranu životního prostředí, ekologickou výrobu a snižování 

spotřeby energie a odpadů, přičemž část z nich se snaží orientovat především 

na oblast svého podnikání. Oblast ekonomická je zaměřena především 

na dobré vztahy se zákazníky a stakeholdery společnosti. 

Při srovnání aktivit v oblasti CSR náhodně vybraných českých společností, 

které mají sídlo v Nizozemsku, bylo zjištěno, že aktivity těchto firem jsou 

v drtivé většině případů orientovány na sociální oblast CSR. Hlavní aktivity 

v oblasti CSR jsou přitom zaměřeny na vybrané charitativní akce či činnost 

zavedených nadací, aktivní účast zaměstnanců společnosti na vybraných 

společenských akcích či bezplatné poskytování služeb či produktů, které 

společnosti vytváří, pro neziskové organizace působící v České republice. 

U těchto firem je také možné pozorovat iniciativu vyburcovat vlastní 

zaměstnance k dobrovolnému příspěvku na vybrané dobročinné účely. 

Environmentální a především pak ekonomická oblast CSR není u těchto 

společností příliš prezentována.  

V této souvislosti je nezbytné zmínit, že součástí ekonomické oblasti CSR 

je také transparentnost podnikání a boj proti korupci. Vyvíjení aktivit 

u mezinárodních společností v oblasti CSR je chvályhodné a je pro celou 

společnost jistě přínosné. Zároveň je ale nutné poukázat na skutečnost, že řada 

především mezinárodních společností, které mají dceřinou pobočku v České 

republice, je v současné době vlastněna mateřskou společností se sídlem 

v zahraničí, což by mohlo vést k přesouvání zdanitelných příjmů do jiných 

jurisdikcí s cílem optimalizovat celkovou daňovou povinnost těchto 

společností. Rostoucí boj národních vlád stejně jako posilování společných 

snah Evropské unie či OECD v oblasti minimalizovat agresivní daňové 

plánování mezinárodně působících firem je v zejména v posledních letech 

zcela zřetelně patrné.  
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Za účelem zvýšení transparentnosti ekonomických aktivit mezinárodně 

působících společností, by proto bylo vhodné mezi ekonomické principy CSR 

zahrnout další ukazatel (či určitou podoblast), který by podpořil 

transparentnost jejich podnikání a který by jednoznačně identifikoval, kde 

podniky skutečně vykonávají svou ekonomickou činnost a současně 

zveřejňoval celkový podíl odváděných daní v příslušné jurisdikci ve srovnání 

s jejich celosvětovými daňovými odvody. Pokud by totiž mezinárodní 

společnosti převáděly část svých zdanitelných příjmů do zemí s výhodnějšími 

daňovými režimy, tak by tím nepřímo poškozovaly ostatní daňové poplatníky 

příslušné jurisdikce, což by bylo v rozporu s principy CSR, a to zejména 

ve snaze zajistit trvalou udržitelnost a dbát o blaho všech. 

Přece jen by bylo ku prospěchu všech daňových poplatníků, stejně jako 

mezinárodně zodpovědných společností, pravidelně publikovat žebříčky 

firem, které zdaňují své příjmy v České republice, aby si zaměstnanci, 

zákazníci i další stakeholdeři těchto společností mohli být skutečně jisti 

o celkovém zodpovědném chování mezinárodních společností působících 

v České republice. Vzhledem k rostoucí globalizaci je nutné, aby otázka 

CSR daňové optimalizace byla řešena v celosvětovém kontextu, nikoliv pouze 

na národní úrovni jednotlivých států, která v dnešní době již není dostatečná.    

Další výzkum bude orientován na srovnání přístupů mezinárodních 

společností a malých a středních podniků k přínosům zavedení CSR zejména 

pak v ekonomické oblasti. 
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