
•  Pokyn připouští, že komentář k OECD modelové smlou-
vě se v praxi používá jako výkladový dokument, resp. 
interpretační vodítko, přičemž že se vždy bere v úvahu 
aktualizovaný text (tj. ne text v okamžiku podpisu 
smlouvy?). To však platí pouze, pokud se text konkrétního 
ustanovení v aplikované smlouvě neliší od toho, z kterého 
vychází komentář.

•  Organizační složka ani DPH provozovna není automaticky 
stálou provozovnou. A naopak.

•  Příklad, kdy německý subjekt montuje výrobní linku do již 
hotové haly české společnosti více než 6 měsíců, vede ke 
vzniku stálé provozovny německého subjektu.

•  Prodej v rámci trhů či stánkový prodej nejspíše založí 
stálou provozovnu, nikoliv však jednorázová účast na 
prodejní výstavě, kdy je hlavním cílem prezentace podni-
ku.

•  Pokyn potvrzuje závěry koordinačního výboru z roku 
2009 – výjimky ze vzniku stálé provozovny dle článku 
5/4 smluv o zamezení dvojího zdanění musí být činnost-
mi, které mají pro podnik vždy jen přípravný či pomocný 
charakter (tj. nesmí se jednat o součást hlavní činnosti 
podniku).

•  Pouhé zmapování trhu pro případné rozšíření odběratelů 
nezakládá vznik stálé provozovny (pokud se ovšem nejed-
ná o společnost zaměřenou na provádění průzkumů trhu).
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•  Skladová hala obvykle nezaloží stálou provozovnu, 
pokud slouží výhradně k uskladnění zboží dané firmy – 
a pokud skladovací činnost není součástí hlavní činnosti. 
Stálá provozovna však vznikne, pokud je hala současně 
i místem prodeje konečným zákazníkům.

•  Pokud smlouva o zamezení dvojího zdanění neobsahuje 
definici tzv. službové stálé provozovny, pak se aplikují 
obecná kritéria – tj. umístění, stálost (obecně v kontextu 
6 měsíců) a výkon činnosti. To potvrzuje současnou praxi 
vzniku stálé provozovny po 6 měsících, i pokud to smlouva 
o zamezení dvojího zdanění výslovně neuvádí.

•  U závislých zástupců musí být naplněna podmínka pravi-
delnosti, tj. nejde o nárazové činnosti. Uzavíráním kon-
traktů je i sjednání podstatných náležitostí, které jsou pro 
zahraniční osobu závazné, bez ohledu na to, kdo kontrakt 
formálně podepíše.

•  Stanovení základu daně zvláštním způsobem (tj. ne 
z účetnictví) je „plně v kompetenci daňového subjektu“. 
Zaprotokolované dohody se správcem daně předem tedy 
už patrně nebudou možné. Nově lze ale od roku 2018 
žádat o závazné prosouzení.

•  „Vnitropodnikové“ transakce se pro účely stanovení zak-
ladu daně uznávají, ale pouze v rámci tzv. „non-Author-
ized OECD Approach“ dle komentáře platného do 2010.

S dotazy se prosím obraťte na svého oblíbeného daňového 
poradce.

Generální finanční ředitelství na konci prosince v tichosti na svém webu publikovalo metodický 
pokyn ke zdaňování příjmů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny 
(https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Metodicky_pokyn_k_SP.PDF).

Níže uvádíme úvodní postřehy:
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