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Jak zdaňovat příjmy ze zahraničí? 

Máte zahraniční kapitálové příjmy či pronajímáte nemovitost v zahraničí? Spoléhat na to, že zahraniční 

příjmy byly již zdaněny přímo v zahraničí a přiznávat je v České republice nemusíte, může mít nepříjemné 

následky. V článku vám poradíme, jak zdaňovat příjmy ze zahraničí. 

Rezident či nerezident – důležitý 

pojem 

Prvním důležitým krokem je určení daňového 

rezidentství. Daňový rezident je poplatník 

s neomezenou daňovou povinností. Jeho daňová 

povinnost se vztahuje jak na příjmy ze zdroje ve 

státu rezidentství, tak na příjmy plynoucí 

poplatníkovi ze zahraničí. Česká daňová 

legislativa definuje rezidenta jako osobu, která 

má na území České republiky bydliště a/nebo se 

zde obvykle zdržuje. Tj. pobývá na území České 

republiky alespoň 183 dní v příslušném 

kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika 

obdobích (do lhůty se započítává každý započatý 

den pobytu). 

Bydlištěm na území České republiky se rozumí 

místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, 

z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se 

v tomto bytě zdržovat. Zákon neupřesňuje, co se 

přesně považuje za „stálý byt“. 

Konkrétnější definici ale můžeme nalézt 

v Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona 

o daních z příjmů, vydaného Ministerstvem 

financí. Stálým bytem dle tohoto Pokynu je byt, 

který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle 

jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Úmysl 

poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se 

posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního 

a rodinného stavu. Tedy žije-li v něm rovněž 

např. s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je 

využíván v návaznosti na jeho ekonomické 

aktivity (podnikání, zaměstnání apod.). 

V případech, kdy je osoba považována za 

rezidenta i dle zahraničních předpisů, je nutné 

konečnou zemi rezidenství určit v souladu 

s příslušnou smlouvou o zamezení dvojímu 

zdanění.  

Pokud tedy dle výše uvedených kritérií zjistíte, že 

jste daňovým rezidentem České republiky, máte 

povinnost ve svém daňovém přiznání přiznat 

veškeré celosvětové příjmy. 

Zahraniční příjem v daňovém přiznání  

Zahraniční příjem je pak nutné uvést v českém 

přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

v příslušném základu daně. Daňové přiznání 

není potřeba podávat v případě nízkých příjmů do 

limitů stanovených zákonem o daních z příjmů, 

příjmů osvobozených od daně a pouze příjmů ze 

závislé činnosti řádně zdaněných v zahraničí, 

které je možné vyjmout plně ze zdanění v ČR. 

Vždy je třeba podívat se do příslušné smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění, která ze zemí má 

nárok na zdanění daného příjmu. Pokud může 

být příjem zdaněn i v zahraničí, do jaké výše 

a jakou můžeme uplatnit metodu zamezení 

dvojího zdanění. Dvojímu zdanění se vyhneme 

buď vynětím příjmů ze zdanění v České 

republice, nebo zápočtem zahraniční daně dle 

limitu, který nám umožňuje smlouva.  

Dále uvádíme nejčastější zahraniční příjmy, se 

kterými se setkáváme v praxi, s přiřazením 

příslušné kategorie dílčího základu daně 

a metodou zamezení dvojího zdanění: 

▪ Příjmy ze zaměstnání v zahraničí – příjmy 
ze závislé činnosti – obvykle se uplatní 
vynětí zahraničního příjmu, které umožňuje 
zákon o daních z příjmů. V některých 
případech může být výhodnější zápočet 
zahraniční daně, pokud jej umožňuje 
smlouva o zamezení dvojímu zdanění.  

▪ Úroky a dividendy plynoucí ze 
zahraničních investic, držby 
zahraničních cenných papírů – kapitálové 
příjmy – zejména u dividend je možné, ale 
v některých případech má i u úroků právo na 
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zdanění druhá země. Smlouva však obvykle 
stanoví maximální míru zdanění 
a zahraniční daň je možné do tohoto limitu 
započíst proti české daňové povinnosti. Výši 
daně v zahraničí je nutné doložit.  

▪ Příjmy z pronájmu nemovitosti 
v zahraničí – příjmy z nájmu – smlouvy 
v některých případech umožňují vynětí 
a v jiných případech zápočet zahraniční 
daně.  

▪ Příjmy z prodeje zahraničních cenných 
papírů, kryptoměn atp. - ostatní příjmy. Zde 
doporučujeme nejprve ověřit, zda není 
možné příjem podle lokálních předpisů 
osvobodit od daně. Pokud ne, obvykle se 
tento příjem zdaní plně v zemi rezidenství. 

 

Zejména u zápočtu zahraniční daně proti české 

daňové povinnosti je nutné správci daně doložit 

výši daně v zahraničí. Dokládá se obvykle 

potvrzením zahraničního správce daně nebo 

výpisem z finanční instituce, na kterém je vidět 

sražená daň.  

V některých případech dochází v zahraničí 

k vyššímu zdanění, než jaké povoluje příslušná 

smlouva o zamezení dvojího zdanění. Pak je 

třeba zahraniční instituci doložit potvrzení 

o daňovém rezidenství v ČR a nárokovat vrácení 

rozdílu. 

 

 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění 

v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny 

nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy 

ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou 

stávající legislativy. 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash


  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

  

 

 

Kontakt  

Kateřina Hrůzová 

Senior Tax Manager 

E-mail: katerina.hruzova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v Bratislavě a hned o rok později vznikla kancelář 

v Praze, následována pobočkami v Brně a Ostravě. Od té doby jsme si na českém trhu vybudovali 

pozici významného poskytovatele poradenských a BPO služeb. Zaměstnáváme téměř 270 profesionálů 

a staráme se o více než 500 klientů různých velikostí, od lokálních podniků až po velké mezinárodní 

korporace. V rámci skupiny Accace máme již přes 600 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více 

než 2 000 zákazníků. 

O Accace Circle 

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních 

poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu 

poskytovaných služeb. Globální zastoupení máme téměř ve 40 zemích a sdružujeme přes 2 000 

profesionálů. Naše klientela čítá více než 10 000 zákazníků z různých oborů, převážně středně velkých 

firem a mezinárodních společnosti z žebříčku Fortune 500. Měsíčně zpracováváme zhruba 170 000 

výplatních pásek. 

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.  

Lan Anh Mai 

Tax Consultant 

E-mail: lan.mai@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 
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