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Abstrakt: Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění vymezují 

pravidla, v jaké zemi budou placeny daně, pokud budou jejich poplatníkům 

plynout příjmy ze zdrojů v zahraničí. Z tohoto pohledu se příspěvek zabývá 

příjmy ze závislé činnosti. Ty jsou odváděny zpravidla v zemi, kde má 

zaměstnavatel sídlo. Existují však ojedinělé výjimky, u nichž platí pravidlo, 

že zaměstnanec přiznává a odvádí daně v zemi, kde má tzv. domicil. To se týká 

příjmů českých lodníků zaměstnaných v Nizozemském království. Finanční 

správa ČR je začala před rokem vyzývat k podání daňového přiznání 

a zaplacení daní. Cílem příspěvku je navrhnout řešení problematiky, která 

uvrhla stovky českých občanů a jejich rodin do velmi nepříznivé sociální 

situace. Výsledkem je návrh změny smlouvy, která byla uzavřena 

s Nizozemským královstvím v roce 1974 ve zcela jiných ekonomických 

podmínkách tehdejšího Československa, nebo úprava příslušných ustanovení 

zákona o daních z příjmů. 

 

Klíčová slova: daň z příjmů, příjmy ze závislé činnosti, daňový domicil, 

smlouva o zamezení dvojího zdanění, lodník. 

 

Abstract: International treaties about double tax prevention define the rules 

in which countries taxes will be paid if their taxpayers receive income from 

sources abroad. From this perspective, the paper deals with income from 

dependent activity. These are usually paid out in the country where the 

employer has its home. However, there are rare exceptions to which the rule 

applies that an employee accepts and pays taxes in a country where he has 

so called domicile. This issue concerns the income of Czech boatmen 

employed in the Kingdom of the Netherlands. The Financial administration 

of the Czech Republic has begun a year ago asking the boatmen to fill-in a tax 

return and to pay taxes. The aim of the paper is to propose a solution to this 
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problem, which has cast hundreds of Czech citizens and their families into 

a very unfavorable social situation. The result is a draft amendment 

to a treaty that was concluded with the Kingdom of the Netherlands in 1974 

under completely different economic conditions of the then Czechoslovakia, 

or an amendment to the relevant provisions of the Income Tax Act. 

 

Keywords: Income tax, income from dependent activity, tax domicile, double 

tax treaty, boatman. 

 

JEL klasifikace: H24, H55. 

1 ÚVOD 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou bilaterální smlouvy uzavírané 

zeměmi zpravidla na základě vzorové smlouvy OECD. Ta má 

standardizovanou strukturu. Úvodní čtyři články se týkají určení rezidence 

poplatníků, další články se věnují problematice přímé podnikatelské činnosti 

ve smluvním státě, je zde vložen rovněž článek týkající se zdaňování příjmů 

z nemovitého majetku. Následují články o dividendách, úrocích a licenčních 

poplatcích. Pak smlouvy věnují pozornost obvyklým příjmům fyzických osob 

– příjmy z nezávislých povolání, ze závislé činnosti, zdanění tantiém, příjmy 

umělců a sportovců, penzí, veřejné služby a ostatním příjmům. Mezinárodní 

smlouva je schvalovaná v ČR Parlamentem a ratifikovaná prezidentem. Jejich 

příprava je v kompetenci ministerstva financí.  

Příspěvek se zabývá problematikou zdaňování příjmů ze závislé činnosti, 

které českým občanům plynou ze zdrojů v zahraničí. Obecně platí, že takové 

daně jsou zdaňovány v zemi, kde má zaměstnavatel sídlo. Existují však zcela 

ojedinělé výjimky, které uvádějí, že poplatníci zaměstnaní na palubě lodí 

nebo letadel v mezinárodní dopravě, odvádějí daně ze závislé činnosti v zemi 

své rezidence. To se týká smlouvy s Nizozemským královstvím, která byla 

uzavřena v roce 1974. Česká republika začala příslušný článek smlouvy 

aplikovat teprve v září 2016, kdy na základě mezinárodní výměny informací 

mezi daňovými správami obdržela seznam stovek těchto českých občanů 

zaměstnaných jako lodníci u společností v Nizozemí. 

Cílem příspěvku je navrhnout řešení problematiky, která uvrhla stovky 

českých občanů a jejich rodin do velmi nepříznivé sociální situace z titulu 

vyššího daňového zatížení v ČR než v Nizozemí na straně jedné a na straně 

druhé zvýšila přímé i nepřímé administrativní náklady na výběr daní. 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

23 

Autorka příspěvku se intenzivně zabývá touto problematikou od září 2016. 

K tomu bylo zapotřebí prostudovat řadu smluv o zamezení dvojího zdanění, 

jichž má ČR v současné době uzavřeno celkem 87 a také příslušná ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ZDP). Podkladem tohoto příspěvku jsou i materiály ministerstva financí, 

resp. Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ), které informovaly 

jednak veřejnost, jak metodicky postupovat, jednak členy Rozpočtového 

výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kteří se problematikou 

zabývají od října minulého roku na svých zasedáních.  

Metodologicky článek vychází z analýzy sekundárních informačních zdrojů 

a syntézy faktografie týkající se sociálně-ekonomické a právní pozice 

dotčených osob - lodníků. Praktická část pak obsahuje deskriptivní postupy 

ukazující fiskální a osobní dopady na jednotlivé subjekty a rovněž základní 

kvantitativní vymezení zmíněného problému.  

2 HISTORIE ČESKÉHO LODNICTVÍ 

České řeky byly již v historických dobách využívány jako dopravní cesta. 

V pozdějším období se lodnictví začalo silně rozvíjet na řece Labi. 

Zajišťovalo nejen vnitrozemskou lodní přepravu, ale i mezinárodní (Švarc, 

Vanner, Zídek, 1984).  

Současná ČSPL, a.s., se sídlem v Děčíně, byla založena 13. 6. 1922 jako 

Československá plavební akciová společnost Labská, Praha (ČPSL). 

Zakladatelem byl tehdejší stát a banky. Společnost provozovala veškeré 

aktivity, které souvisely nejen s dopravou zboží a lidí, ale také se stavbou 

a opravami lodí. Plavba v období druhé světové války přerušena nebyla, jen 

docházelo k násilné germanizaci společnosti a ke konci války přechodem 

válečné fronty, byla na německém Labi poškozena, nebo zničena většina 

mostů a potopeno mnoho lodí. Po okupaci zbylo společnosti celkem 

267 plavidel. Následovalo znárodnění a od 1. 1. 1949 pokračuje činnost 

plavební společnosti pod názvem národní podnik Československá plavba 

labská. K 1. 7. 1952 dochází ke sloučení podniků a vzniká Československá 

plavba labsko-oderská, národní podnik (dále jen ČSPLO). ČSPLO postupně 

rozšiřovalo své aktivity a v roce 1989 mělo téměř 4 000 zaměstnanců 

a provozovalo 700 plavidel. Po roce 1989 následovalo období privatizace, 

které vyvrcholilo 5. 5. 1992, kdy byla založena Československá plavba 

labská, a.s. (dále jen ČSPL, a.s.). V následujících deseti letech však došlo 

k úpadku společnosti, který vyústil v konkurz a rozprodání ČSPL, a.s. 
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po jednotlivých funkčních částech podniku. Hlavní činnost, to je provozování 

říční nákladní dopravy, převážně do zahraničí, koupila a dne 21. 10. 2002 

zaregistrovala pod názvem ČSPL, a.s., společnost ARGO Internationale 

Spedition, s.r.o. patřící do skupiny AFG holding. Společnost ČSPL, a.s. má 

v současnosti celkem 205 zaměstnanců a 73 plavidel (ARGO GROUP, a.s., 

2017). To znamená, že se zachoval v ČR jen zlomek plavidel a počet 

pracovních příležitostí se významně v této profesi snížil. 

3 ZDANĚNÍ LODNÍKŮ V MEZINÁRODNÍ LODNÍ 

PŘEPRAVĚ 

Stovky profesně zdatných lodníků nalezlo po úpadku původní plavební 

společnosti ČSPLO nové zaměstnání v jiných zemích Evropské unie (dále jen 

EU), které jsou napojeny na hustou evropskou říční síť a kanály. Jedná 

se zejména o Nizozemské království, Německo, Lucembursko, Belgii 

a Dánsko. Lodníci mají uzavřeny pracovní smlouvy, a jejich zaměstnavatelé 

odvádějí v zemi svého sídla daně z příjmů ze závislé činnosti a odvody 

sociálního (vč. důchodového) a zdravotního pojištění. Podle smluv 

o zamezení dvojího zdanění to je obvyklé také u všech ostatních profesí 

vykonávaných formou závislého pracovního poměru. 

V ustanovení § 6 odst. 13 ZDP je řešena problematika příjmů ze závislé 

činnosti plynoucích ze zdrojů v zahraničí v případech, kdy není či je s tímto 

státem uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění (dále jen smlouva). 

První variantou se tento příspěvek nebude zabývat, neboť se všemi státy 

EU má ČR smlouvu uzavřenu. V případě existence smlouvy musí být příjem 

poplatníkem s daňovým domicilem v ČR přiznán prostřednictvím daňového 

přiznání. Základem daně je příjem ze závislé činnosti (dále jen hrubá mzda) 

vykonávané v zahraničí, zvýšený o povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem, které v ČR činí 34 % hrubé mzdy (tzv. superhrubá mzda 

zavedená od 1. 1. 2008). Přitom pojistné placené zahraničním 

zaměstnavatelem za české zaměstnance nad úroveň hrubé mzdy je v různých 

zemích EU zcela odlišné. Tento příjem lze snížit o daň zaplacenou v zemi, 

kde je poplatník zaměstnán, a to v rozsahu, ve kterém nebyla započtena 

na daňovou povinnost v tuzemsku (§ 38f ZDP). 

Výše uvedená druhá varianta platí zcela jednoznačně, pokud dle smlouvy 

je místo odvodu daní v zemi, kde má zaměstnavatel sídlo. Ve smlouvách 

je problematika řešena zpravidla v čl. 15 a obdobně je v nich zmíněna 

i problematika mezinárodní lodní dopravy, jejíž definice je uvedena v čl. 3. 
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Zcela ojedinělou výjimku v rámci členských zemí EU, týkající se zaměstnání 

na palubách lodí (ale i letadel), obsahuje smlouva s Nizozemským 

královstvím, kterou tehdejší ČSSR uzavřela v roce 1974 ve zcela jiných 

politicko-ekonomických podmínkách. V článku 16 odst. 3 smlouvy 

je uvedeno: „Odměny, které osoba mající bydliště v jednom z obou států 

pobírá z důvodu zaměstnání vykonávaného na palubě lodi používaných 

v mezinárodní dopravě nebo na palubě člunu používaného ve vnitrozemské 

vodní dopravě, podléhají bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku 

zdanění pouze v tomto státě.“. Smlouva definici mezinárodní lodní dopravy 

neobsahuje, pouze odkazuje v článku 3 odst. 2 na vnitrostátní právní předpisy. 

ČSPLO v té době přepravovalo náklady svými loděmi s vlastním personálem 

také po řekách a kanálech v zahraničí. Čsl. občanům - zaměstnancům 

bývalého ČSPLO - byly zdaňovány mzdy v ČSSR, bez ohledu na zemi, kudy 

lodě pluly. Články smlouvy tak v praxi využívány nebyly, neboť bylo tehdy 

téměř vyloučené, že by čsl. občan byl zaměstnán u zaměstnavatele v cizině, 

pokud nebyl emigrantem. Je proto zřejmé, že osoby, které takto opustily 

ČSSR, daně v tuzemsku neplatily. Návrat domů pro ně totiž znamenal trestní 

stíhání za nedovolené opuštění republiky. Článek 16 odst. 3 smlouvy 

s Nizozemím byl proto do roku 1989 zcela bezpředmětný, stejně jako 

obdobné články smluv uzavřené s jinými státy. 

Podmínky pro uplatnění smluv ohledně mezinárodní dopravy se změnily 

až s následující ekonomickou transformací v českých zemích a odchodem 

stovek českých lodníků do zahraničí, kde nalezli práci u zaměstnavatelů na 

jejich lodích plujících po vnitrozemských vodních tocích. V posledním roce 

vznikaly mezi nimi pochybnosti, zda se na ně vztahuje článek 16 odst. 3 

smlouvy s Nizozemím, který se zmiňuje o zaměstnání vykonávaném 

na palubě lodi používaných v mezinárodní dopravě nebo na palubě člunu 

používaného ve vnitrozemské vodní dopravě. Byly hledány rozdíly mezi lodí 

a člunem, avšak zásadní je, v rámci jaké vodní dopravy vykonávají svou 

činnost lodníka. 

Podle Brůhové-Foltýnové (2017) vodní doprava je jednou z řady druhů 

doprav, které se dělí dle prostoru, ve kterém se nachází dopravní cesta. 

Dalším kritériem členění dopravy vč. vodní, je územní rozdělení přepravních 

potřeb, a to na místní, vnitrostátní a mezinárodní. Z uvedeného vyplývá, 

že vodní doprava je druh dopravy, který je zajišťován plavbou po vodních 

tocích (zejména řekách), umělých i přírodních jezerech, mořích, oceánech 

i umělých plavebních kanálech a průplavech, a to na vodní hladině nebo 

pod hladinou. Vodní (lodní) dopravu lze rozdělit na námořní a vnitrozemskou 
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(vnitrozemskou se rozumí zejména říční a jezerní), přičemž některá plavidla 

mohou mezi řekami a moři přejíždět (Vodní doprava, 2017). Z této definice 

vyplývá, že mezinárodní lodní doprava představuje vedle dopravy námořní 

i mezistátní dopravu vnitrozemskou. A právě v rámci takové mezinárodní 

vnitrozemské dopravy na palubách nizozemských lodí zmiňovaní lodníci 

vykonávají své zaměstnání. Pojem „člun používaný ve vnitrozemské vodní 

dopravě“ nespadá pod mezinárodní dopravu, a proto se lodníků týká jen 

okrajově. 

Dle výkladu ministerstva financí ČR z podzimu 2016 čeští lodníci, kteří začali 

pracovat na palubách nizozemských lodí po roce 1989, neměli být dle 

smlouvy zdaňováni v Nizozemském království, ale měli podávat daňové 

přiznání v místě svého bydliště a daně z příjmů ze závislé činnosti odvádět 

v ČR. Dle dřívější ustálené praxe, která je aplikována v téměř všech 

smlouvách, tak převážná většina z nich nečinila, neboť o této výjimce netušili 

nejen lodníci, ale dlouhá léta ani tuzemští správci daně. Na základě pohovoru 

autorky příspěvku s řadou českých lodníků ještě v září 2016 správci daně 

v ČR nesprávně odpovídali na jejich dotaz ohledně placení daní. Nikdo z nich 

v té době nevěděl, že se jedná o zcela ojedinělou výjimku, jak přiznalo GFŘ 

v červenci 2017 na straně 2 v Informaci k možnosti žádat o prominutí 

příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí 

a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemí. 

Dalšími dvěma zeměmi, s nimiž je uzavřena obdobná smlouva týkající 

se placení daní lodníků v zemi bydliště, je Norsko a Spojené arabské emiráty. 

Lze však s jistotou konstatovat, že v těchto zemích mezinárodní vnitrozemská 

lodní doprava obdobného charakteru a rozsahu jako v Evropě, neexistuje. 

4 PŘÍSTUP FINANČNÍ SPRÁVY ČR A DAŇOVÉ ŘÍZENÍ 

V rámci automatické výměny informací mezi finančními správami zemí EU 

začala Finanční správa ČR v září 2016 vymáhat po lodnících zaměstnaných 

v Nizozemí podání daňových přiznání a zpětné doplacení daní. Finanční úřad 

vyměřuje či doměřuje dlužnou daň po tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta 

pro podání řádného daňového přiznání. Lodníci tak byli vyzýváni, aby 

podávali daňová přiznání od roku 2013. 

Podle informací Spolku lodníků - zájmového sdružení oborové skupiny 

zaměstnanců na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, z. s. Děčín 

pobírají mnozí lodníci v Nizozemí zpravidla minimální mzdu, případně jen 
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o něco málo vyšší. Ta se mění dvakrát ročně, a to k 1. lednu a 1. červenci. 

Pro zaměstnance mladší 23 let jsou částky uvedené v tabulce 1 ještě nižší. 

Tabulka1: Vývoj minimální mzdy v Nizozemí a výpočet daně z příjmů ze závislé 

činnosti v ČR 

Datum 

změny 

minimální 

měsíční 

(hrubé) 

mzdy 

v NL 

Minimální 

měsíční 

(hrubá) 

mzda 

v NL 

v € 

Jednotný 

kurz dle 

MF 

v Kč/€ 

Minimální 

měsíční 

(hrubá) 

mzda v Kč 

Superhrubá 

mzda 

(základ 

daně 

z příjmů 

ze závislé 

činnosti = 

hrubá mzda 

x 1,34) v Kč 

Daň z příjmů 

ze závislé 

činnosti 

(15 %) 

se slevou 

na poplatníka 

(2 070 Kč) 

v Kč 

1.1.2013 1 469,40 26,030 38 248 51 252 5 625 

1.7.2013 1 477,80 26,030 38 467 51 546 5 670 

1.1.2014 1 485,60 27,550 40 928 54 843 6 165 

1.7.2014 1 495,20 27,550 41 193 55 199 6 210 

1.1.2015 1 501,80 27,270 40 954 54 878 6 165 

1.7.2015 1 507,80 27,270 41 118 55 098 6 195 

1.1.2016 1 524,60 27,040 41 225 55 242 6 225 

1.7.2016 1 537,20 27,040 41 566 55 698 6 285 

1.1.2017 1 551,60 x x x x 

1.7.2017 1 565,40 x x x x 

Zdroj: MINIMUMLOON NL, KURZY.CZ.  

Pokud měl některý z lodníků za období od roku 2013 do roku 2016 jen 

minimální (hrubou) mzdu a uplatňoval v ČR pouze slevu na poplatníka 

(24 840 Kč/rok, resp. 2 070 Kč/měsíc), měl zaplatit jen na dani z příjmů 

ze závislé činnosti v úhrnu 291 240 Kč. K tomu správce daně po uhrazení 

dlužné daně vystavil platební výměr na úrok z prodlení v objemu několika 

desítek tisíc Kč. Na základě zpoplatněné žádosti o prominutí daně jsou 

správcem daně promíjeny úroky jen částečně či vůbec, neboť původní 

podmínky pro vyhovění žádosti byly příliš striktní. Současně byly vydávány 

platební výměry na pokuty za pozdní podání daňového přiznání rovněž 

v objemu tisíců Kč. Tyto pokuty nelze přitom dle daňového řádu vůbec 

prominout a představují tak v praxi vedle neprominutých úroků z prodlení 

přirážku k vyměřené daňové povinnosti. Finanční správa v současné době již 

požaduje zálohy na daňovou povinnost za zdaňovací období roku 2017. Navíc 

je lodníkům nizozemskou daňovou administrativou hrubá mzda snižována 

kromě daně ze závislé činnosti také o velmi vysoké sociální pojistné, které je 

splatné formou srážkové daně z měsíční mzdy. Dále zaměstnavatel lodníka 

odvádí z jejich hrubé mzdy zdravotní pojistné příslušné zdravotní pojišťovně 
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v Nizozemí. Lodníci si z čisté mzdy hradí cesty do Nizozemí a zpět 

vč. výdajů na tamější živobytí. Jejich rodinám, s nimiž jsou cca jeden týden 

v měsíci, žádné vysoké částky tak nezůstávají. 

Řada lodníků a jejich rodin má proto v současné době značné existenční 

problémy. Dle informací z jejich spolku mají platit daně vč. sankcí v úhrnu 

ve výši 500 až 800 tis. Kč, mnozí i více. Sice si žádají o vrácení daně 

zaplacené v Nizozemí, ale jedná se o administrativně, finančně i časově 

náročnou záležitost, na níž si najímají odborníky a znalce řeči. Mnohdy musí 

naopak vracet i tzv. negativní daň. Poslední dobou jsou obesíláni i finanční 

správou v Nizozemí, aby podávali daňová přiznání, ačkoli daňový domicil 

je v ČR. Je tedy zjevné, že praxe daňových správ v ČR a Nizozemí postup 

výběru daní efektivně nekoordinuje, rostou transakční náklady, které nese 

nejslabší článek celého řetězce – český lodník. 

Daně zaplacené v Nizozemí tak nepokryjí při jejich případném vrácení 

náklady na daně zaplacené v ČR. V případě negativní daně představují 

pro lodníka naopak další výdaje, tentokrát nizozemské daňové administrativě. 

Důvodem této kritické situace jsou: 

 nízké příjmy lodníků v Nizozemí významně nepřevyšující minimální 

mzdu,  

 rozdílná úroveň zdanění v Nizozemí (vysoce progresivního zdanění) 

a v ČR (pro většinu zaměstnanců je zdanění proporcionální se sazbou 

15 %, avšak ze širšího základu daně, tzv. superhrubé mzdy, která 

představuje hrubou mzdu navýšenou o sociální a zdravotní pojistné, 

které platí zaměstnavatel za zaměstnance nad rámec hrubé mzdy; toto 

pojistné činí 34 % hrubé mzdy, 

 podle § 6 odst. 13 ZDP se i příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů 

v zahraničí přepočtené jednotným kurzem navyšují o 34 % pojistného, 

jako by bylo hrazeno v ČR; pojistné je však placeno v Nizozemí 

ve zcela jiných procentech z hrubé mzdy, 

 jednotný kurz euro (EUR) – česká koruna (CZK) je pro přepočet příjmů 

ze závislé činnosti značně nevýhodný. 

Zcela zásadním problémem je, že finanční správa v Nizozemí není schopna 

oddělit daně a pojistné. Mnohdy je proto lodníkům na základě jejich žádosti 

vráceno i sociální pojistné, takže do budoucna nebudou důchodově pojištěni, 

což je zcela zásadní problém. Dávky sociálního zabezpečení v Nizozemí však 

zahrnují kromě starobních penzí i vdovské důchody, mimořádné zdravotní 
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výdaje pojištěnce a přídavky na děti. Česká správa sociálního zabezpečení 

tak po nich žádá doplacení pojistného zpětně. Jedná se o další mimořádné 

výdaje. Někteří lodníci z obav, aby jim z Nizozemí nebylo navráceno 

i sociální pojistné, o vrácení daně ani nepožádali.  

To ukazuje, že vedle problému daní, který lze řešit na principu nežádoucího 

dvojího zdanění (byť s vysokými transakčními náklady), není mezi ČR 

a Nizozemím efektivně vyřešen ani problém sociálního pojištění, který 

v současné době činí značné procento z pracovního příjmu. Navíc je možné, 

že v Nizozemí není část nebo celé sociální důchodové pojištění od daně 

z příjmu efektivně odděleno a bude nutno v tomto směru učinit další šetření 

či výzkum, aby bylo zřejmé, u které části odvodu se jedná o všeobecnou daň 

z příjmu a u které pojistné na sociální pojištění ve vazbě zejména 

na důchodový nárok či přídavky na děti. 

Z materiálů ministerstva financí ČR pro členy Rozpočtového výboru na jejich 

zasedání dne 12. 7. 2017 vyplývá, že za jednotlivé roky probíhá šetření 

finanční správy u 408 lodníků. Vyčíslení doměřené daně vč. sankcí 

k 7. 7. 2017 je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 2: Zdanění českých lodníků pracujících na palubách lodí v Nizozemí 

za zdaňo-vací období 2013 až 2016 

 2013 2014 2015 2016 Celkem 

Daňové přiznání 

počet 376 368 167 113 1 024 

částka v Kč 20 481 698 21 034 298 15 328 435 9 966 854 66 811 

285 

Pokuty za pozdě podané daňové přiznání 

počet 197 163 115 2 477 

částka v Kč 892 473 887 441 162 850 9 245 1 952 009 

Úroky z prodlení 

počet 141 138 122 9 410 

částka v Kč 5 631 410 3 639 930 1 333 531 16 093 10 620 

964 

Celkem      

částka v Kč 27 005 581 25 561 669 16 824 816 9 992 192 79 384 

267 

Zdroj: Ministerstvo financí, 2017 
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5 VÝSLEDKY 

Finanční správa od září 2016 do 7. 7. 2017 vyměřila na daních 408 lodníkům 

zaměstnaným v Nizozemí necelých 80 mil. Kč, z toho téměř 16 % činí 

příslušenství daně. Z hlediska veřejných rozpočtů ČR, pokud by uvedená 

částka byla vybrána celá, se jedná o zcela zanedbatelný příjem pocházející 

z minulých fiskálních období, který je však pro lodníky a jejich rodiny zcela 

fatální. Nejen v případě nezaplacení daní, ale i jejich povolené „splátkování“ 

je doprovázeno hrozbou exekuce majetku správcem daně. Lodníci a jejich 

rodiny tak žijí ve značné existenční nejistotě. 

Možnosti řešení tíživé situace, v níž se ocitla velmi početná skupina českých 

občanů: 

 prominutí daně dle § 260 daňového řádu z důvodu nesrovnalostí 

vyplývajících z daňových zákonů; tuto okolnost však neshledalo 

ministerstvo financí jako zákonnou, 

 prominutí úroků z prodlení – podle metodického pokynu GFŘ D-21 

lodníci na podmínky prominutí nedosáhli, proto byly nastaveny 

na základě jednání v Rozpočtovém výboru nové podmínky 

pro prominutí, ty jsou však jen mírně vstřícnější než podmínky 

předchozí, 

 změna daňového domicilu do Nizozemí; podmínka délky pobytu 

lodníka mimo ČR nad 183 je splněna, 

 změna čl. 16 odst. 3 smlouvy - členové Rozpočtového výboru PSP dne 

30. 8. 2017 odhlasovali usnesení, v němž žádají ministra financí, 

aby ministerstvo financí vypracovalo návrh nového znění smlouvy 

o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 

z příjmu a z majetku mezi Českou republikou a Nizozemským 

královstvím, která bude odpovídat běžným smlouvám tohoto typu 

uplatňovaných mezi státy EU, např. mezi Českou republikou 

a Německem; zároveň žádají vládu, aby případně vyvolala jednání 

o změně smlouvy s Nizozemským královstvím; jedná se však 

o dlouhodobé řešení, jehož délka činí minimálně 2 až 3 roky, 

 novela § 6 odst. 13 ZDP, v němž se upustí od navyšování příjmů 

ze závislé činnosti o 34 % pojistného a v případě, kdy zaměstnanci musí 

zdaňovat své příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí v ČR, 

si budou moci tento příjem snížit o zákonem stanovenou částku, 

např. pojistné hrazené v zahraničí z jejich hrubé mzdy, výdaje 
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na cestování do zaměstnání v zahraničí, paušální výdaje dle 

§ 7 odst. 7 ZDP apod. 

6 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Je s podivem, že s žádným návrhem řešení uvedeným v kapitole 5 nepřišlo 

samotné ministerstvo financí. Je přesvědčeno, že daně vybírá v souladu 

se zákonem a nepřipouští pochybení správců daně, kteří v minulosti 

poskytovali lodníkům nesprávné informace, což je doloženo i řadou 

písemností. To však není možné správcům daně vytýkat, naopak to dokládá 

zcela ojedinělou záležitost, která jim nemusela být obecně známa. Dokonce 

jim nepřipadá ani zvláštní, že tato ojedinělá výjimka zvyšuje přímé i nepřímé 

administrativní náklady výběru či správy daní. Správci daně namísto toho, 

aby se zabývali závažnými úniky daní, jsou vytíženi touto agendou, která 

se koncentruje v působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj. 

Principy daňové teorie mluví pro zdanění příjmů v době jejich získání 

a jednou, v sazbě ze základu daně určené fiskálními pravidly, která jsou 

pro daný subjekt předvídatelná, a s přiměřenými transakčními náklady. Pokud 

se nahlédne na problém popsaný v příspěvku z pohledu teorie elastických 

peněz, dominující současné monetární politice, neznamená to, že by se obecně 

neměly vymáhat dlužné pohledávky nebo daně, ale dotčený daňový výnos 

v ekonomice (české, resp. evropské) reálně nechybí, zejména je-li 

kompenzován uvolněnou monetární politikou, která je zřetelná v posledních 

letech. Lodníci zdaňovali své příjmy v dobré víře v Nizozemí, zůstaly jim 

vyšší příjmy z výrobního faktoru práce (nikoli spekulativní či pasivní příjmy), 

a proto mohli více spotřebovávat v ČR. Tím bylo v tuzemsku vybráno více 

nepřímých daní, zejména DPH. V případě jejich dodatečného velmi vysokého 

zdanění v ČR daní z příjmů ze závislé činnosti jim zůstane méně peněz 

ke spotřebě. Je teoreticky možné, že v takovém případě budou daňové výnosy 

pro veřejné rozpočty v konečném důsledku nižší, neboť porušování 

základních principů efektivního výběru daní negativně ovlivňuje chování 

ekonomických subjektů účastných na zmíněných transakcích. 

Lze dovodit, že v postoji ministerstva financí v tomto případě doposud 

dominuje mechanistická filozofie „doměřit a vybrat daň z příjmu 

nezaplacenou v ČR“ bez ohledu na historický a faktický kontext celého 

případu. Tento přístup je logický a správný u standardních případů 

nezaplacené daně z příjmů, jenže v tomto případě byl mechanicky aplikován 

na situaci, kdy fiskální výnos z příjmu v hospodářské praxi byl již získán 
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podle pravidel jiné členské země EU. Návrhy na řešení zmíněné v kapitole 5 

mají pro ČR minimální fiskální dopad a navíc se týkají nároků z minulých 

fiskálních období. Obecně lze tedy doporučit, umožní-li to rozhodnutí státní 

správy, nepožadovat po lodnících dodatečné fiskální platby a případně 

(nejlépe jednorázově) transferovat v minulosti zaplacený daňový výnos 

z Nizozemí do ČR, pokud to umožní daňové předpisy obou zemí a EU. 

Do budoucna pak upravit mezinárodní smlouvu s Nizozemím i pro lodníky, 

resp. zaměstnance leteckých společností tak, aby se na ně vztahovalo 

většinové pravidlo zdanění v zemi, kde má zaměstnavatel sídlo. Tímto 

směrem by se mohl ubírat též další výzkum. 

AFILACE 

Výsledek vznikl při řešení studentského projektu Fiskální politika 

po ekonomické krizi (identifikační číslo projektu 7427/2017/3) s využitím 

účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Vysoké školy finanční 

a správní financovaný MŠMT. 
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