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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zpracovávání výsledku hospodaření na zá-

klad daně. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti účetnictví a daní, 

zabývá se postupem zpracování výsledku hospodaření na základ daně a výpočtem daně 

z příjmu právnických osob, harmonizací účetnictví a daňové problematiky v rámci Evrop-

ské unie. 

Praktická část je orientována na aplikaci teoretických poznatků a následné analýzy zpraco-

vání daňového přiznání ve společnosti XY, a.s. a popsání položek, které ovlivňují základ 

daně. Cílem analytické části bylo navrhnout možnosti zlepšení procesu zpracování výsled-

ku hospodaření na základ daně ve společnosti.  
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the issue of the economic outcome processing on the tax 

base. In the theoretical part there is specified the main terminology of accounting 

and taxes, it deals with the progress of the economic outcome processing on the tax base 

and the calculation of the corporation income tax, the harmonisation of accounting 

and taxes within the European Union. 

The practical part is concentrated on the application of the theoretical knowledge and the 

subsequent analysis of the income tax return of the company XY, a. s. processing with de-

scribing the items, which mainly affect the tax base. The aim of the practical part has been 

suggesting options of the improving of the economic outcome processing on the tax base.  
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ÚVOD 

Daně jsou hlavním příjmem státního rozpočtu. S placením daní se setkávají jak fyzické 

subjekty tak i právnické. Daň je zákonem povinná a nenávratná platba, tedy platíme je 

všichni, ovšem každý má zájem platit, pokud možno, co nejnižší daně.  

Pro zjištění daňové povinnosti právnické osoby se vychází z účetnictví společnosti, a to 

z výsledku hospodaření. Tento zisk/ztráta se dále upravuje na základ daně. Zpracování 

výsledku hospodaření na základ daně spočívá v jeho úpravě o položky daňově neuznatelné, 

tj. přičitatelné a odpočitatelné položky.  

V České republice tuto problematiku upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Český daňový systém je kompli-

kovaný a předpisy jsou často novelizovány. Stalo se tak, že v podstatě jednoduchá úprava 

se mění na komplikovanější, plnou vyhlášek, ustanovení, pokynů a výkladů.  

Daně patří do ekonomického života každého podnikatelského subjektu. Každá společnost 

se snaží využít danou legislativu k tomu, aby její daňová povinnost byla co nejnižší.  

V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy a poznatky z účetnictví, 

dále je nastíněna problematika daní, konkrétněji daně z příjmu právnických osob, a jelikož 

je Česká republika členem Evropské Unie, je zde i kapitola věnována harmonizaci účetnic-

tví a daní v rámci EU. 

V praktické části je analyzována úprava výsledku hospodaření ve společnosti XY, a.s. se 

zaměřením na položky ovlivňující základ daně, tedy daňově neuznatelné náklady a výnosy, 

s cílem navrhnutí zlepšení procesu úpravy výsledku hospodaření na základ daně společnos-

ti XY, a.s.. Praktická část je zaměřena především na úpravy o daňově neuznatelné náklady, 

tudíž není věnována problematice odložené daně. Cílem bakalářské práce je popis procesu 

zpracování výsledku hospodaření na základ daně ve společnosti XY, a.s. a zanesení těchto 

úprav do daňového přiznání. 

Byly zpracovávány výkazy za rok 2013, a proto je použita legislativu platná pro rok 2013.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ÚČETNICTVÍ 

„Účetnictví podává informace o takových hospodářských operacích, při kterých se mění 

výše a struktura majetku a/nebo závazků podniku (účetní jednotky) v průběhu jeho fungo-

vání (existence).“ (Strouhal, 2012, s. 13-14) 

Landa (2008) charakterizuje účetnictví jako proces poznávání, měření, evidence a zpro-

středkovávání ekonomických informací umožňujících rozhodování uživatelů těchto infor-

mací. 

Šteker a Otrusinová (2013, s. 15) uvádějí, že „účetnictví představuje metodicky ucelený 

systém informací o činnosti podniku, kdy: 

 Předmětem účetnictví je zobrazení majetkové struktury podniku (aktiv), zdrojů krytí 

tohoto majetku (pasiv), sledování nákladů a výnosů a zjišťování výsledku hospoda-

ření; 

 Cílem účetnictví je věrně a poctivě zobrazit ekonomickou realitu podniku pro po-

třeby finančního řízení a zabezpečit srovnatelnost výstupních účetních informací 

v národním i mezinárodním měřítku.“ 

1.1 Druhy účetnictví 

Účetnictví je možno rozdělit na dvě základní kategorie: 

 

Finanční účetnictví zachycuje operace mezi účetní jednotkou a jejími odběrateli, dodava-

teli, zaměstnanci, bankou a ostatními věřiteli, dále operace vztahující se ke státu, institucím 

sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a dalším institucím. Můžeme tedy říci, že 

finanční účetnictví je soubor ucelených informací o podnikových skutečnostech, jež za-

chycuje vztahy podniku k vnějšímu okolí. (Strouhal, 2012, TPA Horwath Notia Audit, 

2011)  

Účetnictví

Finanční Manažerské

Obrázek 1.1 Členění účetnictví (Zdroj: Strouhal, 2012, s. 14) 
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Landa (2008) ve své knize uvádí jako předmět finančního účetnictví účtování: 

 o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a ostatních pasiv, 

 dále o nákladech, resp. výnosech a výsledku hospodaření. 

Manažerské účetnictví se více zaměřuje na sledování nákladů, výnosů a výsledku hospo-

daření, na rozdíl od finančního účetnictví, náklady a výnosy sleduje nikoliv za podnik jako 

celek, ale podle podnikových středisek či organizačních útvarů. Manažerské účetnictví 

poskytuje informace především pro management a jeho rozhodovací úlohy, tudíž se sou-

středí na budoucnost. Předmětem manažerského účetnictví jsou kalkulace a rozpočty pro 

rozhodovací úkony. (Landa, 2008, Strouhal, 2012) 

1.2 Základní pojmy 

1.2.1 Účetní jednotka 

Landa (2008) účetní jednotku vymezuje jako relativně uzavřený celek, za který se vede 

účetnictví, a sestavují se účetní výkazy.  

1.2.2 Účetní období 

Účetním obdobím se rozumí období, v jehož průběhu se uskutečnily běžné účetní operace, 

a na jehož konci se sestavuje účetní závěrka. V zákoně o účetnictví nalezneme, že účetní 

období je 12 po sobě nepřetržitě jdoucích měsíců. Může se tedy stát, že se bude shodovat 

s hospodářským rokem anebo kalendářním. (Landa, 2008; Česko, 1991) 

1.3 Účetní zásady 

1.3.1 Základní předpoklady 

Strouhal (2012) považuje za klíčové předpoklady trvání podniku a akruální bázi. Trváním 

podniku se předpokládá, že podnik bude v blízké budoucnosti pokračovat ve své činnosti, 

a není nucen omezit svou činnost. Akruální bází je chápáno zaznamenávání transakcí 

do období, se kterým věcně a časově souvisí. To znamená, že náklady a výnosy se účtují 

v okamžiku jejich realizace a vynaložení, nikoliv až v momentě odlivu nebo přílivu peněž-

ních prostředků. (Šteker, Otrusinová, 2013, s. 18) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15 

 

1.3.2 Účetní zásady 

Účetní zásady jsou souborem pravidel, jež se dodržují jednotlivými účetními jednotkami 

při vedení účetnictví. Tyto zásady či pravidla nejsou vázány zákonem ani nikde formulo-

vány. (TPA Horwath Notia Audit, 2011) 

Strouhal (2012) uvádí jako jednu z nejzákladnějších zásad vedení účetnictví vést věrné 

a poctivé zobrazení skutečnosti. Tuto zásadu lze nalézt i v zákoně o účetnictví v §7.  

Landa (2008) mezi další důležité účetní zásady řadí: 

 Zásada opatrnosti; 

 Zásada nezávislosti účetních období; 
 Zásada oceňování v historických cenách; 

 Zásada bilanční kontinuity; 
 Zásada stálosti metod; 

 Zásada kompenzace. 
Pod zásadou opatrnosti se rozumí opatrné zvažování událostí vzhledem k rizikům 

a ztrátám. Obecně platí, že aktiva a výnosy se nesmí nadhodnocovat, pasiva a náklady ne-

mohou být podhodnocovány. Nezávislost účetních období zaručuje, že do daného období 

jsou účtovány položky, které s daným obdobím věcně a časově souvisí. Oceňování histo-

rickou cenou, je zachycení hodnoty majetku v ceně, v jaké byl majetek pořízen. Bilanční 

kontinuita je zachována, pokud se zahajovací rozvaha pro dané účetní období rovná závě-

rečné rozvaze předchozího účetního období. Použité účetní metody a způsoby oceňování 

v jednom účetním období nesmí účetní jednotka v následujícím změnit. Účetní jednotky 

musí účtovat o aktivech a pasivech, taktéž nákladech a výnosech, v účetních knihách, 

a jsou povinny vykazovat je v účetní závěrce samostatně bez vzájemné kompenzace. (Lan-

da, 2008, Česko, 1991) 

Šteker a Otrusinová (2013, s. 17) přidávají následující zásady a principy: 

 Princip dokumentace; 
 Princip souvztažnosti; 

 Princip podvojnosti; 
 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech; 

 Zásada významnosti. 
Principem dokumentace se rozumí, účtování na základě účetních dokladů, tedy každá ope-

race by měla být podložena odpovídajícím dokladem. Souvztažnost spočívá v určení 
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správných účtů pro zachycení účetního případu, tak aby účty vystihly obsah účetní operace 

a měly smysl. Podvojnost je zachycena buďto jednoduchým anebo složeným účetním zápi-

sem. Jednoduchý spočívá v zachycení jednoho účetního případu na dvou účtech, a položka 

MD a D daného účtu mají stejnou částku; pro složený zápis je charakteristický součet čás-

tek na straně MD jednotlivých účtů rovnající se součtu částek na straně D jiných účtů 

v dané účetní operaci. Zásada významnosti by měla zaručit vykazování informací, které 

jsou pro uživatele významné vzhledem k jejich rozhodnutím. (Šteker, Otrusinová, 2013, 

s. 20) 

1.3.3 Kvalitativní požadavky 

Kvalitativní požadavky na účetnictví podniku jsou vyjmenovány v §8 zákona o účetnictví. 

A jsou to následující: 

 Srozumitelnost; 

 Relevance (významnost); 
 Spolehlivost; 

 Srovnatelnost; 
 Dokladovost. 

Účetní informace by měly být srozumitelné uživatelům, předpokladem srozumitelnosti 

jsou dostatečné odborné znalosti uživatele. Relevancí se rozumí významnost informací 

pro rozhodování uživatelů, např. hodnocení minulých, současných a budoucích událostí, 

nebo potvrzení minulých hodnocení uživatelů. Spolehlivé účetnictví je takové, které podá-

vá věrný a poctivý obraz, zobrazuje podstatu a ekonomickou realitu, neobsahuje chyby 

a dodržuje zásadu opatrnosti. Účetnictví by mělo být srovnatelné jak v čase, tak v rámci 

podniků mezi sebou, srovnáním je myšleno porovnání účetní závěrky. Účetnictví je ve-

deno na základě účetních dokladů, tyto doklady by měly splňovat následující charakte-

ristiky, a tudíž musí být: 

a) Úplné, 
b) Přesné, 

c) Pravdivé, 
d) Přehledné, 

e) Včasné. (Strouhal, 2012, Landa, 2008) 
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1.4 Úprava účetnictví v České republice 

1.4.1 Právní úprava 

Účetnictví v České republice je upravováno: 

 Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

 Vyhláškou 500/2002 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o účetnictví; 

 Českými účetními standardy, které popisují účetní metody nebo postupy účtování. 

Landa (2008) uvádí následující schéma úpravy účetnictví: 

 

 

1.4.2 Vnitřní účetní směrnice 

Vnitřní účetní směrnice si vytváří každá účetní jednotka samostatně. Lze je definovat jako 

soubor pravidel, podmínek a odpovědností odpovědných osob. V těchto směrnicích 

obvykle bývají zakotveny účetní zásady a principy daného podniku, tedy aplikace zákonů 

a vyhlášek na podmínky v daném podniku. (Šteker, Otrusinová, 2013, s. 38) 

1.5 Účetnictví akciové společnosti 

Akciová společnost je kapitálová společnost s povinně tvořeným základním kapitálem 

ve výši: 

 2 000 000 Kč při vzniku bez veřejného úpisu akcií; 

 20 000 000 Kč při veřejném úpisu akcií. 

Právní úprava účetnictví

Účetní předpisy

Zákon o účetnictví

Prováděcí vyhlášky

České účetní standardy

Ostatní účetní předpisy

Ostatní předpisy

Občanský zákoník

Obchodní předpisy

Daňové předpisy

Další předpisy

Obrázek 1.2 Schéma právní úpravy účetnictví (Zdroj: Landa, 2008, s. 23) 
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Takto vytvořený základní kapitál je rozdělen na akcie. Společnost má ze zákona povinnost 

vytvářet rezervní fond, který je určen k hrazení ztráty. Výsledek hospodaření podléhá dani 

z příjmu právnických osob. Z čistého zisku poté společnost vyplácí akcionářům podíly, 

tzv. dividendy. (Hinke, Bárková, 2010) 

1.5.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek patří do aktiv podniku, jelikož je v podniku obvykle déle než jeden 

rok. Je charakteristický svou dlouhodobou přítomností v podniku, neboť se nespotřebová-

vá, ale naopak opotřebovává, toto opotřebování vyjadřují odpisy majetku. (Strouhal, 2012, 

Landa, 2008) 

Dlouhodobý majetek se dělí na 3 kategorie: 

 

Dlouhodobý majetek lze rozčlenit i podle toho, zda je odepisovatelný či nikoliv. Mezi 

dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný patří pozemky, umělecká díla, sbírky, movité 

kulturní památky a předměty kulturní. (TPA Horwath Notia Audit, 2011) 

1.5.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Strouhal (2012) charakterizuje nehmotný majetek jako majetek bez fyzické povahy, slou-

žící k ekonomické činnosti podniku. Pro tento majetek jsou charakteristické následující 

znaky: 

a) nehmotná podstata; 

b) doba používání je delší než jeden rok; 

c) dosahuje určitou výši oceňovací ceny, kterou si účetní jednotka stanovila sama. 

V §32 zákona o dani z příjmu nalezneme hraniční částku pro uznání dlouhodobého 

nehmotného majetku, a to 60 000 Kč, avšak jednotka sama si může ve svých vnitřních 

směrnicích stanovit částku nižší či vyšší. (Česko, 1992a) 

Dlouhodobý 
majetek 

Hmotný majetek Nehmotný majetek Finanční majetek

Obrázek 1.3 Dělení dlouhodobého majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V §6 vyhlášky č. 500/2002 nalezneme základní typy dlouhodobého nehmotného majetku, 

vyjmenuji jen ty nejčastější: 

 software - takový software, jenž byl vytvořen vlastní činností anebo byl nabyt 

od jiných osob, a měl by sloužit k obchodování; 

 zřizovací výdaje – souhrn všech výdajů, které byly vynaloženy k založení účetní 

jednotky; 

 goodwill – kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku a cenou, kterou 

podnik vynaložil za jeho nákup; 

 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – výsledky vytvořené vlastní činností, 

sloužící k obchodování s nimi, nebo byly nabyty od jiných osob. 

 a další. (Česko, 2002, Strouhal, 2012) 

1.5.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek má tedy fyzickou podstatu. Jeho hranice uznatelnosti je 

v zákoně o dani z příjmu stanovena na 40 000 Kč, ale platí tady totéž, co u nehmotného 

majetku, tedy, že účetní jednotka si může ve svých směrnicích stanovit vyšší či nižší část-

ku. (Strouhal, 2012, Landa, 2008) 

Landa (2008) uvádí základní druhy dlouhodobého hmotného majetku: 

 Pozemky – zařazují se do DHM bez ohledu na cenu pořízení; 

 Budovy a stavby – taktéž se zařazují do DHM bez ohledu na cenu pořízení a dobu 

použitelnosti; 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – do této kategorie patří přede-

vším: 

o předměty z drahých kovů bez ohledu na cenu pořízení; 

o samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-

ekonomickým určením, s dobou užívání delší než jeden rok a cenou stano-

venou účetní jednotkou; 

 pěstitelské celky trvalých porostů, 

 základní stádo a tažná zvířata, 
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 jiný dlouhodobý hmotný majetek. 

1.5.1.3 Odpisování dlouhodobého majetku 

Jak bylo již výše zmíněno, dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává, 

hodnotu tohoto opotřebení představují odpisy. Oprávky jsou poté sumou odpisů. Odpisy 

máme účetní a daňové. 

1.5.1.3.1 Účetní odpisy 

Účetní odpisy by měly podle zákona vyjadřovat skutečné opotřebení majetku. Metoda 

účetních odpisů může být stanovena na základě času nebo i jiných základech, jako mohou 

být výkonové či smíšené metody. Vypočtený odpis se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. 

Částky vypočtené v roční výši se zaúčtují na konci účetního období, pokud se účetní jed-

notka nerozhodla jinak. (Strouhal, 2012, Hinke a Bárková, 2011) 

Strouhal (2012) dělí účetní odpisy následovně: 

 Rovnoměrné (lineární) odpisy; 

 Degresivní (zrychlené) odpisy: 
o Metoda DDB, 

o Metoda SYD, 
 Výkonové odpisy. 

Zvolená metoda odepisování by měla vyjadřovat způsob, jakým jsou ekonomické užitky 

z daného aktiva podniku využívány, a zároveň metoda odepisování se nesmí v průběhu 

účetního období měnit. (Hinke a Bárková, 2011) 

1.5.1.3.2 Daňové odpisy 

Odpisování podle ZDP je chápáno jako zahrnování odpisů do nákladů nutných k dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelného příjmu. Prostřednictvím těchto odpisů si podnik ovlivňuje 

výši daňového zatížení a také výši příjmů do státního rozpočtu. Pro výpočet daňových od-

pisů jsou přesně stanovené vzorce, doba odepisování jednotlivých kategorií majetku a další 

koeficienty nutné pro výpočet výše odpisů. Daňové odpisy se dělí na rovnoměrné 

a zrychlené. Daňové odpisy je možno v průběhu účetního období měnit. Třídění jednotli-

vého majetku do skupin je uvedeno v Příloze č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. (Hinke, Bárko-

vá, 2011, TPA Horwath Notia Audit, 2011) 
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Pro výpočet daňových odpisů je důležité zařazení majetku do zákonem stanovených odpi-

sových skupin, které jsou následující: 

Tabulka 1.1 Odpisové skupiny a doba odpisování (Zdroj: Marková, 2013, s. 42) 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

1.5.1.3.2.1 Rovnoměrné daňové odpisy hmotného majetku 

Lineární odpisy se vypočítají součinem pořizovací ceny a roční odpisové sazby pro danou 

kategorii. Tyto sazby můžeme vidět v následující tabulce 1.2. (Hinke a Bárková, 2011, 

Strouhal, 2012) 

Tabulka 1.2 Sazby lineárních daňových odpisů (Zdroj: Marková, 2013, s. 43) 

Odpisová skupina 1. rok odepisování Následující roky 

1 20 40 

2 11 22,25 

3 5,5 10 

4 2,15 5 

5 1,4 3,4 

6 1,02 2,0 

1.5.1.3.2.2 Zrychlené daňové odpisy hmotného majetku 

Zrychlené daňové odpisy na rozdíl od rovnoměrných v prvních letech v nákladech roz-

pouštějí větší částku odpisů než v dalších letech. Proto se také odpisy v prvním roce počíta-

jí podle jiného vzorce, než v následujících letech.  

Odpis 1.rok = PC/ k, kde  

PC - pořizovací cena 

k – koeficient pro 1.rok; 

odpis v dalších letech = (2*ZC/k-n), kde 
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ZC – zůstatková cena 

k - koeficient pro daný rok 

n – počet již odepsaných let.  

Hodnoty koeficientů můžeme vidět v tabulce 1.3. 

Tabulka 1.3 Koeficienty pro zrychlené daňové odpisy (Zdroj: Marková, 2013, 

s. 44) 

Odpisová skupina Koeficient pro 1.rok Koeficient pro další roky 

1 3 4 

2 5 6 

3 10 11 

4 20 21 

5 30 31 

6 50 51 

1.5.1.3.2.3 Odpisování nehmotného majetku 

Nehmotným majetkem se podle §32a ZDP rozumí zřizovací výdaje, software, nehmotné 

výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva a jiný majetek vedený v účetnictví jako 

nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem, pokud splňuje zákonem dané 

podmínky. (Marková, 2013, s. 44; Česko, 1992a) 

„U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční 

odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních případech se 

nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to audiovizuální dílo 18 měsíců, 

software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců 

a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.“ (Marková, 2013, s. 44) 

1.5.2 Technické zhodnocení 

Zákon o dani z příjmu definuje technické zhodnocení hmotného majetku jako „výdaje na 

dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace hmotného 

majetku, kterými se vstupní cena tohoto majetku zvýšila ve zdaňovacím období o více než 

40 000 Kč.“ (Marková, 2013, s. 45) 

U nehmotného majetku se rozumí výdaji na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitel-

nosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mění účely nehmotného majetku, jestliže 
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po ukončení u daného nehmotného majetku převýší 40 000 Kč. (TPA Horwath Notia Au-

dit, 2011, Česko, 1992a) 

1.5.3 Zásoby 

Zásoby patří do oběžného majetku podniku, považují se za vstup do výrobního procesu, 

dle Landy (2008) mohou být meziproduktem nebo finálním produktem daného výrobního 

cyklu.  

1.5.3.1 Inventarizační rozdíly 

Inventarizace je proces, kdy se skutečný stav porovnává se stavem v účetních knihách. 

Na základě tohoto porovnání může dojít ke dvěma inventarizačním rozdílům, a to: 

 Přebytek zásob, 

 Manko na zásobách, to se dále dělí: 

o Manko do normy přirozeného úbytku, 

o Manko nad normu neboli zaviněné, toto manko se obvykle předepisuje zodpo-

vědné osobě k úhradě. (Strouhal, 2012, Hinke a Bárková, 2011) 

1.5.3.2 Opravné položky 

Účetní jednotka může také k rozvahovému dni zjistit, že tržní ocenění zásob nekorespon-

duje s oceněním v účetnictví. V tomto případě se aplikuje metoda nižší ze dvou cen, tato 

metoda zajišťuje zachování zásady opatrnosti:  

Tabulka 1.4 Inventarizační rozdíly zásob (Zdroj: Strouhal, 2012, s. 245) 

Účetní hodnota > Tržní hodnota Vznik opravné položky 

Účetní hodnota = Tržní hodnota Žádná účetní operace 

Účetní hodnota < Tržní hodnota Tato skutečnost se neúčtuje, neboť se aktiva nesmějí 
nadhodnocovat 

 

Opravná položka se bere jako korekce pořizovací ceny zásob, účtuje se výsledkově. Apli-

kaci opravných položek můžeme uplatnit pouze v případě, jedná-li se o přechodné snížení 

hodnoty zásob. (Strouhal, 2012, Česko, 1991) 
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1.5.4 Pohledávky 

Pohledávky vyplývají z odběratelských vztahů podniku, je to část neuhrazených faktur 

od zákazníků. Pohledávky lze dělit podle doby splatnosti: 

a) Dlouhodobé – doba splatnosti k rozvahovému dni je delší než jeden rok, 

b) Krátkodobé – doba splatnosti k rozvahovému dni je do jednoho roku. (Strouhal, 

2012) 

1.5.4.1 Neuhrazené pohledávky 

Má-li účetní jednotka určité pochybnosti o schopnosti odběratele splatit svou pohledávku, 

může účtovat k této pohledávce opravnou položku. Tato účetní operace je v souladu se 

zásadou opatrnosti. Daňově uznatelné jsou pouze opravné položky tvořené na základě zá-

kona o rezervách. V tabulce 1.5 nalezneme hodnotu zákonných opravných položek. 

(Strouhal, 2012) 

Daňově účinné opravné položky jsou ty, které jsou vytvořené k nepromlčeným pohledáv-

kám po lhůtě splatnosti ve výši 20% neuhrazené pohledávky, pokud od lhůty splatnosti 

uběhlo více než 6 měsíců. Přesahuje-li hodnota pohledávky 200 000 Kč, musí být aktivně 

vymáhána, což znamená, že je zahájeno rozhodčí řízení. Je-li zahájeno soudní řízení, roz-

hodčí řízení či správní řízení, a účetní jednotka se ho řádně účastní, může poté vytvářet 

opravné položky v hodnotách uvedených v následující tabulce: (Strouhal, 2012, Marková, 

2013, s. 90) 

Tabulka 1.5 Zákonné opravné položky k pohledávkám (Zdroj: Marková, 2013, s. 90) 

Pohledávka po lhůtě splatnosti Opravná položka ve výši 

12 měsíců 33 % z hodnoty pohledávky 

18 měsíců 50 % z hodnoty pohledávky 

24 měsíců 66 % z hodnoty pohledávky 

30 měsíců 80 % z hodnoty pohledávky 

36 měsíců 100 % z hodnoty pohledávky 

 

Zjistí-li účetní jednotka, že dlužník je v insolvenčním řízení, může vytvořit opravnou po-

ložku ve výši 100% hodnoty pohledávky a tato opravná položka bude daňově účinná. 

(Marková, 2013, s. 90, Strouhal, 2012) 
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1.5.4.2 Odpis pohledávky 

Účetní jednotka může také kromě opravných položek, danou pohledávku rovnou odepsat. 

Základní podmínkou daňového odepsání pohledávky je, že při jejím vzniku bylo o ni účto-

váno do výnosů účetní jednotky. Pohledávky lze daňově odepsat pouze do výše vytvořené 

daňové opravné položky. Zároveň je nutno odepsat pohledávku před jejím promlčením, 

jinak je tento odpis daňově neuznatelný. (Česko, 1992a) 

1.5.4.3 Postoupení pohledávky 

Další možností vypořádání se pohledávek je pro podnik její postoupení neboli prodej. Da-

ňová účinnost této operace je vymezena v zákoně o daních z příjmu v §24 odst. 2 písm. s) 

takto: 

 Daňově uznatelná je jmenovitá hodnota pohledávky do výše příjmu z jejího po-

stoupení, 

 Daňově účinná je pořizovací cena pohledávky do výše příjmu plynoucího z její 

úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení. 

 Byla-li tvořena opravná položka dle zákona o rezervách k pohledávce, která je 

předmětem postoupení, lze tento příjem navýšit o takto tvořenou opravnou položku. 

Poté je daňově uznatelným nákladem hodnota pohledávky do výše příjmu 

z postoupení, zvýšeného o vytvořenou opravnou položku. (Česko, 1992a) 

1.5.5 Rezervy 

Rezerva je podle Strouhala (2012, s. 305) závazek s neurčitou výší nebo časovým urče-

ním. Podle Štekera a Otrusinové (2013, s. 149) „rezervy představují zdroj krytí budoucích 

závazků nebo výdajů podniku, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, 

avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž zaniknou.“ 

Vytvořenou rezervu lze čerpat za účelem, pro který byla vytvořena. Samozřejmostí je čer-

pání rezervy pouze do výše tvorby. Rezervy tvořené podle zákona o rezervách pro zjištění 

základu daně, jsou pro účetní jednotku daňově účinným nákladem. (Strouhal, 2012) 
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1.5.5.1 Rezerva na opravy hmotného majetku 

Tuto rezervu je oprávněna tvořit osoba mající vlastnická práva k danému hmotnému ma-

jetku, nebo právo hospodaření anebo je jednotka nájemcem, jenž je zavázán k opravám 

majetku, ovšem tyto opravy musí podnik hradit. (Strouhal, 2012, Česko, 1992b) 

Podle zákona o daních z příjmu lze tvořit rezervu pouze k majetku, který má dobu odepi-

sování alespoň 5 let. Může nastat i situace, kdy si jednotka ve svých vnitřních směrnicích 

stanoví vyšší hranici ceny než je stanovena zákonem, a bude tedy tvořit rezervu k majetku, 

který v účetnictví jednotky není dlouhodobým hmotným majetek. Ovšem rozhodující je 

pohled daně z příjmu. (Strouhal, 2012, Česko, 1992a) 

Rezervy se nesmí tvořit v těchto případech: 

 Technické zhodnocení, 

 Hmotný majetek určen k likvidaci, 

 Oprava vznikla na základě nahodilé události, 

 Provádí-li se oprava daného majetku pravidelně každý rok, 

 Odepisuje-li jednotka majetek pomocí komponentních odpisů. (Strouhal, 2012) 

Zákon o rezervách ukládá povinnost tvořit rezervu alespoň 2 zdaňovací období, a v ná-

sledující tabulce jsou stanovy maximální doby tvorby rezerv, tato doba je dána zařazením 

majetku do odpisových skupin. (Strouhal, 2012, Česko, 1992a) 

Tabulka 1.6 Maximální doba tvorby rezervy (Zdroj: Strouhal, 2012, s. 308) 

Odpisová skupina Maximální počet období tvorby rezervy 

2. 3 

3. 6 

4. 8 

5. a 6. 10 

1.5.6 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření účetní jednotky představuje zisk nebo ztrátu za účetní období. Sta-

noví se jako rozdíl výnosů za dané účetní období a nákladů účetního období. Výnosy 

a náklady jsou tokové veličiny, které se zjišťují v podniku za určitý časový úsek. (Strouhal, 

2012, Hinke a Bárková, 2011) 
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Výsledek hospodaření = Výnosy – Náklady. 

Hinke a Bárková (2011, s. 34) definují náklad jako „snížení ekonomického prospěchu, 

který se projeví úbytkem či snížením aktiv nebo zvýšením závazků, jde tedy o takový úbytek 

ekonomického prospěchu, který povede k poklesu vlastního kapitálu jiným způsobem než 

jeho odčerpáním vlastníky.“ 

Náklady lze třídit podle druhu anebo účelu, je na vlastním rozhodnutí účetní jednotky, 

které dělení si zvolí. (Strouhal, 2012) 

Výnos definuje Strouhal (2012, s. 34) jako „zvýšení ekonomického prospěchu, které se 

projeví buď zvýšením aktiv, nebo eventuálně snížením závazků. Konečným důsledkem je 

pak zvýšení vlastního kapitálu jinak než formou vkladů do kapitálu učiněných společníky.“ 

Dělení výnosů respektive nákladů podle Strouhala (2012) je následující: 

 

 

1.5.6.1 Propojení s účetními výkazy 

Náklady a výnosy se na konci období převádějí do výkazu zisku a ztrát, tzv. výsledovky. 

V tomto výkaze se zjišťuje výsledek hospodaření účetní jednotky za dané účetní období, 

podnik může dosáhnout tedy zisku anebo ztráty, tento výsledek hospodaření se převádí 

do rozvahy, do řádku Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. (Strouhal, 2012) 

Výsledek hospodaření se dále přenáší do přiznání k dani z příjmu právnických osob, 

kde se dále upravuje na základ daně, a stanovuje se daňová povinnost účetní jednotky. 

NÁKLADY / VÝNOSY

Z běžné činnosti

Z provozní oblasti Z finanční oblasti

Z mimořádné 
činnosti

Obrázek 1.5 Členění nákladů a výnosů (Zdroj: Strouhal, 2012, s. 331) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 28 

 

2 DANĚ 

Daň je definována podle Kubátové (2003, s. 16) jako „povinná, nenávratná, zákonem ur-

čená platba do veřejného rozpočtu.“ Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravi-

delně opakuje v časových intervalech, nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností. 

Neúčelovou platbou se chápe, že platba daní není za určitým účelem, např. financování 

vládního projektu, ale že se stane součástí veřejného rozpočtu, ze kterého se hradí veřejné 

potřeby. Neekvivalentní platbou se myslí, že odvede-li poplatník určitou částku na daních, 

tak neznamená, že stejnou částku dostane nazpět. (Kubátová, 2003, s. 16) 

2.1 Daňové principy 

Kubátová (2003, s. 43) uvádí pět kritérií „dobrých daní“: 

 Spravedlnost, 
 Efektivnost, 

 Daňové stimuly, 
 Makroekonomická pružnost, 

 Právní perfektnost a politická průhlednost. 
Spravedlnost daní by měla především zajistit rovnoměrnější rozdělení důchodů mezi po-

platníky. Při tomto rozdělování se vychází z jednoho ze dvou principů, a to: 

o princip platební schopnosti a 
o princip prospěchu. 

Princip platební schopnosti spočívá v tom, aby poplatník byl schopen unést daňové břeme-

no, v principu prospěchu je schován požadavek protihodnoty od státu za placení daní. (Ku-

bátová, 2005) 

Podle Kubátové (2003) je efektivnost daní spojena s výběrem daní a také chováním po-

platníků. Obecně platí, že náklady na výběr daně by neměly převýšit částku vybranou 

na daních. Zavedení nových daní obvykle vyvolává určité změny chování spotřebitelů, ti 

mají tendenci svou daňovou povinnost minimalizovat. A tudíž dochází např. k substituci 

výrobků. 

Daně by neměly ovlivňovat pracovní úsilí poplatníků, jejich ochotu spořit a podstupovat 

podnikatelská rizika. Mohou pouze stimulovat chování poplatníků tím „správným smě-

rem“. (Kubátová, 2005, s. 43) 
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Makroekonomickou pružností je myšleno to, že daně, jakožto součást hospodářské politi-

ky, jsou schopny působit na její vývoj. Daně se v hospodářské politice státu objevují 

v podobě vestavěných stabilizátorů, kdy se mohou využít k udržení stabilního vývoje eko-

nomiky, k tomuto udržování dochází na základě jejich pružné reakce na změny hrubého 

domácího produktu. (Kubátová, 2005, s. 43, Peková, 2011) 

Zásada právní perfektnosti spočívá v tom, aby se zákony nedaly obcházet a omezila se 

možnost snížení daňové povinnosti z důvodu nejasnosti zákona. Politická průhlednost je 

požadavek, aby bylo zřejmé, kdo platí daně a z čeho je platí. (Peková, 2011) 

2.2 Funkce daní 

Funkce daní podle Kubátové (2005) vyplývají z existence veřejného sektoru, který je nut-

nou částí ekonomiky. Úkol zdanění vyplývá z funkcí veřejného sektoru, a to jsou tyto: 

 Funkce alokační – funkce je uplatněna, pokud trh jeví známky neefektivnosti 

v alokaci zdrojů. 

 Funkce redistribuční – rozdělování důchodů a bohatství není považováno za spra-

vedlivé, úkolem daní je přesun bohatství od bohatších k chudším občanům; 

 Funkce stabilizační – daně pomocí této funkce mohou snížit výkyvy v ekonomice, 

za účelem dosažení dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. 

2.3 Třídění daní 

Daně můžeme třídit z mnoha hledisek. Základní dělení daní je podle vazby na důchod po-

platníka, podle tohoto hlediska se dělí na přímé a nepřímé. 

„Daně přímé platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, že je nemůže pře-

nést na jiný subjekt.“ Do této kategorie patří daně z příjmu a daně majetkové. (Kubátová, 

2003, s. 20) 

„U daní nepřímých se předpokládá, že je subjekt, který daň odvádí, neplatí z vlastního 

důchodu, ale že je přenáší na jiný subjekt.“ Příkladem nepřímé daně jsou spotřební daně 

a daň z přidané hodnoty. (Kubátová, 2003, s. 20) 

Daně přímé se dále dělí na daně majetkové a daně důchodové. Daně nepřímé dělíme 

ještě na univerzální (všeobecné) a specifické. (Peková, 2011) Toto dělení je zobrazeno 

v obrázku 2.1 s klasifikací daní České republiky.  
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Peková (2011) uvádí další dělení a to podle vztahu ke schopnosti platit daň: 

 Daně osobní neboli adresné, tyto daně se odvíjejí od poplatníkovy schopnosti platit 

daň, respektují jeho příjem; 

 Daně „in rem“, daně tzv. z věci, patří sem například majetkové daně nebo spo-

třební, tyto daně nerespektují poplatníkovu schopnost platit daň. 

Hamerníková a Maaytová (2010) dále uvádějí třídění podle objektu, na který jsou daně 

uvaleny: 

 z důchodu; 

 z majetku; 
 ze spotřeby. 

2.3.1 Třídění daní podle OECD 

Třídění daní podle OECD je určeno ke stanovování státních rozpočtů, a dalším statistic-

kým účelům. Tato klasifikace daně třídí do šesti základních skupin, do tohoto třídění jsou 

Daňový systém

Daně přímé

Majetkové

Daň darovací

Daň dědická

Daň z nemovitosti

Daň z převodu 
nemovitostí

Daň silniční

Daň z nemovitosti

Daň ze staveb

Daň z pozemku

Důchodové

Daň z příjmu 
FO

Daň z příjmu 
PO

Daně nepřímé

Univerzální 

DPH

Specifické

Daň ekologická

Daň spotřební

Obrázek 2.1 Schéma třídění daní ČR (Zdroj: vlastní zpracování) 
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zahrnuty i příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. Klasifikace daní podle OECD je 

přiložena jako Příloha I. .(Kubátová, 2005, s. 23-25) 

2.3.2 Daňový systém České republiky 

Současná daňová soustava ČR je platná od 1.1.1993. Zdaňují se u nás příjmy (důchody) 

peněžní i nepeněžní, spotřeba, tzn. konečná spotřeba zboží a služeb, a majetek, který je 

ve vlastnictví, držbě a také nabytí majetku. Český daňový systém využívá tzv. univerzální 

typ daní. (Peková, 2011) 

V České republice máme následující daně: 

 daň z příjmu fyzických osob, 

 daň z příjmu právnických osob, 

 daň z přidané hodnoty, 

 daň darovací, 

 daň dědická, 

 daň z převodu nemovitostí, 

 daň z nemovitosti, 

 daň ekologická, 

 daň silniční, 

 spotřební daně. 
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3 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 

3.1 Základní pojmy 

3.1.1 Poplatníci daně 

Poplatníkem daně z příjmu právnické osoby jsou právnické osoby a organizační složky 

státu. Právnické osoby jsou vymezeny v §18 Občanského zákoníku, a patří zde především 

obchodní společnosti, družstva, občanská sdružení, politické strany a politická hnutí, zá-

jmová sdružení právnických osob, komory, nadace a nadační fondy, obce příspěvkové or-

ganizace a podobně. (Jaroš, 2009, Česko, 1992a) 

3.1.2 Zdaňovací období 

Podle Markové (2013, s. 21) mohou mít právnické osoby následující zdaňovací období: 

 kalendářní rok – 12 po sobě jdoucích měsíců, které začínají 1. lednem, 

 hospodářský rok – období, které začíná jedině prvním dnem kteréhokoliv jiného 

měsíce než ledna. 

 období od rozhodného dne přeměny do konce kalendářního roku nebo hospodář-

ského roku, ve kterém byla přeměna zapsána v obchodním rejstříku; 

 účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 

12 měsíců, zákon o účetnictví vymezuje pouze tři případy, kdy může tato situace 

nastat. 

3.1.3 Předmět daně 

V §18 ZDP je stanoven předmět daně jako příjmy - výnosy z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak. Pro poplatníky, kteří nebyli založeni 

za účelem podnikání, se zdaňují příjmy z reklam, členských příspěvků a příjmy 

z nájemného s výjimkou, která je uvedena v odstavci §18 odst. 4 písm. d). (Marková, 2013, 

s. 21) 

3.2 Způsob zdanění příjmů právnických osob 

Sazba daně z příjmu právnických osob má v posledních letech lineární charakter. 

V následující tabulce můžeme vidět její vývoj v České republice.  
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Tabulka 3.1 Vývoj sazeb DPPO v letech 2003-2013 (Zdroj: Peková, 2011, s. 356) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sazba 
daně 31 28 26 24 24 21 20 19 19 19 19 

3.2.1 Výpočet daňové povinnosti 

Poplatník má povinnost vypočítat daň z příjmu v daňovém přiznání. Daňová povinnost 

poplatníka se stanoví následně: 

Daň = Základ daně * sazba pro daný rok. 

3.3 Základ daně 

Základ daně se zjišťuje z účetnictví, které se vede podle zvláštního právního předpisu, po-

kud Zákon o dani z příjmu nebo jiný zvláštní předpis nestanoví jinak anebo pokud nedo-

chází ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem. U poplatníků, vedoucích účetnictví je 

základem daně výsledek hospodaření, jenž se upravuje o vliv Mezinárodních účetních 

standardů. (Jaroš, 2009, Česko, 1992a) 

Podle Kubátové (2005) největší vliv na celkovou daňovou povinnost má daňový základ 

a sazba daně. Vzhledem k tomu, že se výsledek hospodaření významně upravuje, může se 

v závěru stát, že daňový základ a výsledek hospodaření budou naprosto rozdílná čísla. 

3.3.1 Dary 

Hodnota daru poskytovaná právnickou osobou musí být alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze 

odečíst maximálně 5% ze základu daně II. Pokud PO poskytne dar střední škole nebo 

vyšší odborné škole na zákonem vymezené účely může si základ daně snížit o dalších 5%, 

tedy dohromady 10%. (Dvořáková, 2013, s. 109) 

3.3.2 Výzkum a vývoj 

Účetní jednotka si může odečíst 100% hodnoty nákladů, mající charakter výzkumu a vývo-

je, které uplatnil v daném zdaňovacím období. Projekty výzkumu a vývoje musí mít násle-

dující podobu: 

a) Experimentální či teoretické práce, 

b) Projekční a konstrukční práce,  

c) Výpočty, návrhy technologií, 
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d) Výroba funkčního vzorku nebo prototypu produktu na certifikaci výsledků dosaže-

ných prostřednictvím projektu výzkumu a vývoje. 

Tyto náklady musí společnost prokázat zákonem stanoveným způsobem. (Dvořáková, 

2013, s. 129-130) 

3.3.3 Výpočet daně z příjmu právnických osob 

Výpočet daňové povinnosti z příjmu právnické osoby je vidět v následující tabulce: 

Tabulka 3.2 Výpočet daně z příjmu právnických osob (Zdroj: Strouhal, 2012, s. 

347) 

 Výnosy 

- Náklady 

= Účetní výsledek hospodaření před zdaněním 

+ Daňově neúčinné náklady: 

 Cestovné nad limit stanovený v Zákoníku práce, 

 Náklady na reprezentaci, 

 Ostatní sociální náklady, 

 Dary, 

 Ostatní pokuty a penále (mimo smluvních), 

 Manka a provozní škody (přesahující výši náhrad), 

 Tvorba a čerpání jiných než zákonných rezerv, 

 Tvorba a čerpání jiných než zákonných opravných položek, 

 Kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy a další 

- Daňově neúčinné výnosy 

=  Základ daně pro výpočet daně I 

- Odpočet daňové ztráty minulých let 

= Základ daně pro výpočet daně II 

- Odpočet darů 

- Další odpočty  

=  Základ daně 

 Zaokrouhlený základ daně 

* Sazba daně 

= Daň z příjmu právnických osob 

- Slevy na dani 

= Daňová povinnost 
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3.4 Sleva na dani z příjmu právnických osob 

Poplatníci daně z příjmu právnických osob si mohou uplatnit také slevu na dani. Jednou 

z nejpoužívanějších je snížení daňové povinnosti o danou částku za zaměstnance se zdra-

votním postižením, dále sleva na dani z titulu investiční pobídky. (Marková, 2013, s. 46) 

3.4.1 Zaměstnanci se zdravotním postižením 

Poplatníci si mohou snížit daň o: 

a) částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením nebo o její 

poměrnou část, pokud je průměrný roční přepočtený počet těchto zaměstnanců de-

setinné číslo; 

b) částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením nebo 

o její poměrnou část, je-li průměrný roční přepočet desetinné číslo. (Marková, 

2013, s. 46) 

3.4.2 Investiční pobídka 

Právnické osoby, které situují své investice na území naší republiky, mohou využít výhody 

v podobě investiční pobídky. Žádost o danou podporu si může podat jak česká právnická 

osoba tak i zahraniční právnická nebo fyzická osoba podnikající. (Czechinvest, 2014) 

„U právnických osob se sleva na dani poskytuje ve výši součinu sazby daně podle §21 

odst. 1 ZDP a základu daně upraveného o položky snižující základ daně (včetně daru) 

a o rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně převyšují s nimi související 

výdaje (náklady).“ (Dvořáková, 2013, s. 137) 
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4 HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ A DANÍ 

Trendem posledního století je globalizace a propojování trhů napříč státy i kontinenty, 

nejen zboží a služby, ale i kapitál se pohybuje přes hranice států. Spotřebitelé kupují za-

hraniční výrobky, ale roste i počet zahraničních investorů. Důležitými podklady pro jejich 

rozhodnutí jsou účetní výkazy a možnost porovnat je v rámci podniků z hlediska lepší vý-

nosnosti či finančního zdraví konkrétního podniku; ovšem každý stát má svou vlastní 

úpravu účetnictví, tudíž výkazy nelze srovnávat. Z těchto důvodů se postupně přistupuje 

k harmonizaci účetnictví i daňového systému. Vytváří se mezinárodně uznávané účetní 

principy pro lepší srozumitelnost pro zahraniční investory. (Bohušová, 2008) 

4.1 Mezinárodní úprava účetnictví 

V rámci celosvětové harmonizace účetnictví jsou nejpoužívanějšími standardy IFRS 

a US GAAP, oba tyto systémy jsou založeny na podobných principech, lze tedy říci, že 

jsou shodné. I přes shodnost některých problematik, existují určité rozdílné pohledy na 

problematiky, tudíž cílem konvergence je i tyto rozdíly co nejvíce minimalizovat. (Fic-

bauer, Ficbauer, 2011) 

Od roku 2005 mají společnosti, jejichž cenné papíry jsou kótované na evropských kapitá-

lových trzích, povinnost vykazovat účetní výkazy podle IFRS. (Strouhal, 2011) 

4.1.1.1 IFRS 

IFRS je zkratkou pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, které v podstatě lze 

označit jako mezinárodní účetní standardy platné pro Evropskou Unii. Jsou v podstatě vý-

sledkem snahy harmonizovat účetnictví v rámci EU. Na rozdíl od českých účetních stan-

dardů jsou zaměřeny spíše na problematiku vykazování, než samostatné účtování položek. 

V jednotlivých standardech se nachází problematika oceňování, zařazování položek a pře-

devším sestavování účetních výkazů, které jsou důležité pro uživatele. (Ficbauer, Ficbauer, 

2011) 

Malé a střední podniky dle Strouhala (2011) hrají významnou roli v národní ekonomice, 

jsou významným faktorem v sociální stabilitě a ekonomickém vývoji. Avšak tyto podniky 

mají značný problém při získávání kapitálu nebo v případě úvěrů od bank, neboť jim nepo-

skytují dostatečné záruky. V následující tabulce 4.1 je vypsána struktura podnikatelských 

subjektů v rámci Evropské Unie. 
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Tabulka 4.1 Zastoupení podnikatelských subjektů v EU (Zdroj: Bohušová, 2008, s. 287) 

Typ podniku podle velikosti Procentuální zastoupení 

Mikro podnik 91,30 % 

Malý podnik 7,30 % 

Střední podnik 1,20 % 

Velký podnik 0,20 % 

 

Zavedení zpřísnění v oblasti účetního výkaznictví a účetních metod zkomplikovalo jejich 

přípravu účetních výkazů a zhoršilo jejich problém vykazování. Proto byl vytvořen speci-

ální účetní standard pro malé a střední podniky. Tento speciální standard obsahuje mnohá 

zjednodušení a odlišnosti. Pro určité účetní situace standard určuje pouze jedno řešení, 

některé oblasti jsou zcela vypuštěny a podobně. (Strouhal, 2011, Bohušová, 2008) 

4.1.1.2 US GAAP 

US GAAP patří do anglosaského účetního modelu, tento model se zaměřuje především 

na poskytování odpovídajících informací investorům, neslouží tedy ke státnímu dozoru 

nad organizacemi a daňové správě. (Ficbauer, Ficbauer, 2011) 

4.2 Harmonizace daňových systémů 

Široký (2012) definuje daňovou harmonizaci jako proces sbližování a slaďování národních 

daňových systémů a jednotlivých daní při dodržení pravidel společných pro členské země. 

Harmonizace každé daně má následující 3 stádia: 

o Určení daně, která je předmětem harmonizace; 

o Harmonizace daňového základu a  

o Harmonizace daňové sazby.  

Jak uvádí Ficbauer a Ficbauer (2011) harmonizace v oblasti účetnictví je realita, kdežto 

v oblasti daňové je pouze přáním. Jako určitý stupeň přibližování jmenují smlouvy o za-

mezení dvojího zdanění a spolupráci při sbližování metodologie tvorby daňových zákonů, 

nikoliv sazeb. Vysvětlením proč jsou pouze dány „mantinely“ při tvorbě daňových zákonů 

je to, že daňová politika je specifická pro každý stát, je to znakem jeho samostatnosti 

a slouží k přerozdělování příjmů, a především je příjmem do státního rozpočtu. (Ficbauer, 

Ficbauer, 2011) 
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Omezení pro harmonizaci daní v EU: 

 V kompetenci jednotlivých států jsou osobní důchodové daně, 

 Nepřímé daně jsou předmětem harmonizace, jelikož ovlivňují fungování trhů, 

 Daně korporací jsou v pravomoci jednotlivých států, 

 Sociální a penzijní systémy by měly eliminovat diskriminaci obyvatel a neměly by 

překážet při svobodném usuzování a investování v EU. (Široký, 2012) 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Společnost XY je akciovou společností vlastněna jedním jediným vlastníkem, společnost 

je také součástí velkého úspěšného koncernu. Akciová společnost XY patří mezi zpracova-

tele plastů jako je PVC, PP, PET a další. Je to podnik s dlouholetou působností na českém 

trhu, společnost prodává své produkty jak na českém trhu, tak téměř 50 % své produkce 

vyváží do zahraničí, především k našim hraničním sousedům. 

5.1 Produkty a služby 

Společnost nabízí svým zákazníkům široký sortiment výrobků, ke kterým poskytuje i služ-

by. V sortimentu produktů společnosti můžeme najít výrobky, které najdou využití v do-

mácnostech, ve stavebním a automobilovém průmyslu, ve zdravotnictví, dále polotovary, 

jež se mohou dále zpracovávat. Společnost produkuje i hračky a různé spotřební zboží. 

Podnik nabízí široký sortiment výrobků a služeb ve vysoké kvalitě. Jejím hlavním cílem je 

budovat dlouhodobé vztahy se svými zákazníky, o které se náležitě starají. 

5.2 Účetní informace 

Společnost XY a.s. vede úplné účetnictví. Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby udáva-

lo pravdivý a věrný obraz o stavu či pohybu majetku, závazků a pohledávek, o nákladech 

a výnosech a výsledku hospodaření, zároveň účetnictví společnosti je podkladem pro sta-

novení základu daně z příjmu právnických osob, a eviduje daň z přidané hodnoty, tedy 

společnost XY je plátcem daně DPH. Účetním obdobím je kalendářní rok. 

Účetnictví společnosti je vedeno v souladu: 

- Se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

- Vyhláškou č. 500/202 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb.; 

- Se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; 

- Se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpi-

sů; 

- Se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů; 

- Se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 
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- Se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

- Se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2.1 Účetní zásady společnosti 

Nezávislost účetního období – zachování akruálního principu, tedy účtování účetních 

případů do období, se kterými věcně a časově souvisí. 

Vymezení okamžiku realizace – určení termínu, kdy je možno účtovat na nákladové, vý-

nosové a rozvahové účty. 

Zákaz kompenzace – kompenzace mezi náklady a výnosy a dále položkami majetku lze 

pouze ve vyjmenovaných případech. 

Stálost metody – způsob oceňování majetku v účetnictví nelze v průběhu roku měnit. 

Historické ceny – majetek společnosti je oceňován v okamžiku pořízení podle druhu ma-

jetku pořizovacími cenami, vlastními náklady, nominálními hodnotami. 

Zásada opatrnosti – opatrné posuzování skutečností vzhledem k rizikům a možným 

ztrátám, a jejich přenosu do budoucího období. Aktiva se nesmí nadhodnocovat, pasiva 

a náklady podhodnocovat. Zásada je realizována skrze tvorbu rezerv a opravných položek. 

5.3 Krátká finanční analýza podniku 

Pro lepší představu o finanční situaci podniku bude provedena jednoduchá finanční analý-

za, především majetkové a finanční struktury, a také výkazu zisku a ztráty. Analýza bude 

provedena především vertikální a horizontální, aby byly vidět meziroční přírůstky/úbytky 

a skladba aktiv a pasiv podniku, resp. výkonů a výkonové spotřeby, výsledku hospodaření 

z běžné činnosti a mimořádné.  

5.3.1 Majetková a finanční struktura 

V tabulce 5.1 je vidět zjednodušená rozvaha podniku XY a.s. pro potřeby finanční analýzy, 

rozvaha v plném rozsahu je přiložena jako Příloha 2.  

Při bližším pohledu na rozvahu podniku lze vidět, že meziročně bilanční suma poklesla, 

o zhruba 6%, snížila se především oběžná aktiva a cizí zdroje. K poklesu bilanční sumy 

došlo z důvodu doplacení investičního úvěru z finančního majetku podniku. 
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Tabulka 5.1 Zjednodušená rozvaha podniku XY a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 2012 2013  2012 2013 
AKTIVA 735 221 692 707 PASIVA 735 221 692 707 
Dlouhodobý majetek 447 425 461 390 Vlastní kapitál 632 180 633 057 
DNM 726 2 267 Základní kapitál 106 106 
DHM 446 699 459 123 Kapitálové fondy 219 624 219 624 
DFM 0 0 VH minulých let 376 125 412 450 
Oběžná aktiva 285 565 229 348 VH úč. období 36 325 877 
Zásoby 122 443 141 975 Cizí zdroje 101 036 57 378 
Pohledávky 67 621 35 184 Rezervy 0 246 
- krátkodobé pohledávky 66 456 34 284 Dlouhodobé závazky 23 271 22 855 
- dlouhodobé pohledávky 1 165 900 Krátkodobé závazky 38 164 34 277 
KFM 95 501 52 189 Bankovní úvěry 39 601 0 
Časové rozlišení aktiv 2 231 1 969 Časové rozlišení pasiv 2 005 2 272 

5.3.1.1 Horizontální a vertikální analýza majetkové struktury 

Z analýzy majetkové struktury podniku jasně vyplývá, že se jedná o podnik výrobní, neboť 

60% aktiv tvoří Dlouhodobý majetek, respektive dlouhodobý hmotný majetek. Při bližším 

zkoumání DM z hlediska odepsanosti aktiv je vidět, že DNM je z cca 80% odepsán, DHM 

především položka Samostatných movitých věcí je z 60% odepsána. Z toho lze usoudit, že 

podnik disponuje z větší části se zastaralým vybavením, ovšem tyto zařízení a nehmotný 

majetek se snaží obnovovat, neboť meziroční změna u nehmotného majetku bylo navýšení 

o cca 3%. 

Oběžná aktiva tvoří především zásoby a poté krátkodobý finanční majetek. Meziročně su-

ma oběžných aktiv poklesla, bylo to způsobeno především zaplacením pohledávek odběra-

teli a úbytkem krátkodobého finančního majetku, který byl použit ke splacení bankovního 

úvěru.  

Tabulka 5.2 Analýza majetkové struktury podniku XY, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 2012 2013 2012/2013 
Aktiva 100,00% 100,00% -5,78% 
Dlouhodobý majetek 60,86% 66,61% 3,12% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,10% 0,33% 212,26% 
Dlouhodobý hmotný majetek 60,76% 66,28% 2,78% 
Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% N/A 
Oběžná aktiva 38,84% 33,11% -19,69% 
Zásoby 16,65% 20,50% 15,95% 
Krátkodobý finanční majetek 12,99% 7,53% -47,97% 
Pohledávky 9,20% 5,08% -48,41% 
-krátkodobé pohledávky 9,04% 4,95% -45,35% 
Časové rozlišení aktiv 0,30% 0,28% -11,74% 
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5.3.1.2 Horizontální a vertikální analýza finanční struktury 

Hned při prvním pohledu na tabulku 5.3 je vidět, že sledovaný podnik k financování pou-

žívá především vlastní zdroje a zatímco cizí zdroje pouze okolo 10%, což znamená, že 

podnik používá konzervativní strategii financování.  

Z hlediska finanční struktury je pro analýzu důležitá položka Vlastního kapitálu a její vý-

voj. V tabulce 5.3 je zaznamenáno, že položka Vlastního kapitálu vzrostla o 0,14%, což 

při neměnném základním kapitálu znamená, že podnik je ziskový, i když vývoj Výsledku 

hospodaření za účetní období vykazuje pokles o necelých 98%. U cizích zdrojů podnik 

v roce 2012 plně splatil dlouhodobý bankovní úvěr, a také část svých závazků, jak dlouho-

dobých tak krátkodobých.  

Tabulka 5.3 Analýza finanční struktury podniku XY, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 2012 2013 2012/2013 
Pasiva 100,00% 100,00% -5,78% 
Vlastní kapitál 85,99% 91,39% 0,14% 
Základní kapitál 0,01% 0,02% 0,00% 
Kapitálové fondy 29,87% 31,71% 0,00% 
VH minulých let 51,16% 59,54% 9,66% 
VH účetního období 4,94% 0,13% -97,59% 
Cizí zdroje 13,74% 8,28% -43,21% 
Rezervy 0,00% 0,04% N/A 
Dlouhodobé závazky 3,17% 3,30% -1,79% 
Krátkodobé závazky 5,19% 4,95% -10,18% 
Bankovní úvěry 5,39% 0,00% -100,00% 
-krátkodobé bankovní úvěry 0,00% 0,00% N/A 
-dlouhodobé bankovní úvěry 5,39% 0,00% -100,00% 
Časové rozlišení pasiv 0,27% 0,33% 13,32% 

5.3.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

V následujících tabulkách 5.4 a 5.6 jsou vyjmenovány hlavní položky nákladů a výnosů, 

výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok 2013 je obsažen v přílohách jako Příloha č. 3. 
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5.3.2.1 Analýza výnosů 

Tabulka 5.4 Struktura výnosů podniku XY, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 21 526 123 437 
Výkony 297 611 226 727 
-Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 293 825 219 387 
-Změna stavu zásob vlastní činnosti -2 552 2 280 
-Aktivace 6 338 5 057 
Tržby z prodeje DM a materiálu 3 335 6 253 
Ostatní provozní výnosy 5 955 9 894 
Tržby za prodeje CP 0 0 
Výnosy z DFM 0 0 
Výnosové úroky 576 260 
Ostatní finanční výnosy 303 249 
Mimořádné výnosy 0 0 
VÝNOSY 329 306 593 532 
 

Jak je již výše zmíněno u analýzy rozvahy, tak i tady lze vidět, že se jedná o výrobní pod-

nik, neboť největší položkou výnosů jsou Výkony, které tvoří v roce 2012 90% výnosů. Na 

výkonech podniku se z největší části podílely Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

a to z cca 89% účastí. Dále z tabulky vyplývá, že podnik v roce 2013 zvýšil prodej zboží, 

který vzrost o 474%, ovšem výkony meziročně poklesy o zhruba 24%. Pokles výnosů byl 

způsoben poklesem tržeb z vlastních výrobků a služeb, oproti tomu vzrostly výnosy 

z prodeje zboží, to znamená, že podnik zvýšil svou obchodní aktivitu v obchodní oblasti. 

Jak bylo vidět v rozvaze, tak i ve výnosech lze vidět, že podnik nevlastní žádné cenné papí-

ry, a tudíž nerealizuje žádné výnosy z dlouhodobého finančního majetku ani z jeho prode-

je.  

Tabulka 5.5 Analýza výnosů podniku XY, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 2012 2013 2012/2013 
Tržby za prodej zboží 6,54% 20,80% 473,43% 
Výkony 90,38% 38,20% -23,82% 
-Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 89,23% 36,96% -25,33% 
-Změna stavu zásob vlastní činnosti -0,77% 0,38% -187,34% 
-Aktivace 1,92% 0,85% -20,21% 
Tržby z prodeje DM a materiálu 1,01% 1,05% 87,50% 
Ostatní provozní výnosy 1,81% 1,67% 66,15% 
Tržby za prodeje CP 0,00% 0,00% N/A 
Výnosy z DFM 0,00% 0,00% N/A 
Výnosové úroky 0,17% 0,04% -54,86% 
Ostatní finanční výnosy 0,09% 0,04% -17,82% 
Mimořádné výnosy 0,00% 0,00% N/A 
VÝNOSY 100,00% 100,00% 80,24% 
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5.3.2.2 Analýza nákladů 

Tabulka 5.6 Struktura nákladů podniku XY, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 2012 2013 
Náklady na prodané zboží 15 362 103 983 
Výkonová spotřeba 149 558 147 874 
-Spotřeba materiálu a energie 99 744 89 337 
-Služby 49 814 58 537 
Osobní náklady 79 391 77 746 
Daně a poplatky 1 135 2 236 
Odpisy DHM a DNM 17 400 16 659 
Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 2 800 4 473 
Změna stavu rezerv, … (provozní) 1 759  5 547 
Ostatní provozní náklady 5 572 4 694 
Prodané cenné papíry 0 0 
Změna stavu rezerv, … (finanční) 0 0 
Nákladové úroky 1 707 530 
Ostatní finanční úroky 1 638 1 557 
Daň z příjmu 17 019 618 
Mimořádné náklady 0 0 
NÁKLADY 275 962 513 779 
 

Výkonová spotřeba se na nákladech podniku podílela z 54% v roce 2012, v následujícím 

roce to je cca 29%. I zde je vidět nárůst podílu nákladů na prodané zboží. Největší polož-

kou výkonové spotřeby je především spotřeba materiálu a energií na výrobu výrobků. Dal-

ší významná položka nákladů jsou osobní náklady, které tvoří cca 28%, ale meziročně po-

klesly o 2%. Odpisy DM tvoří 3-6% nákladů, a meziročně poklesly o 2%.  

Tabulka 5.7 Analýza nákladů podniku XY, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

( v tis. Kč) 2012 2013 2012/2013 
Náklady na prodané zboží 5,57% 20,24% 576,88% 
Výkonová spotřeba 54,20% 28,78% -1,13% 
-Spotřeba materiálu a energie 36,14% 17,39% -10,43% 
-Služby 18,05% 11,39% 17,51% 
Osobní náklady 28,77% 15,13% -2,07% 
Daně a poplatky 0,41% 0,44% 97,00% 
Odpisy DHM a DNM 6,17% 3,24% -2,24% 
Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 1,01% 0,87% 59,75% 
Změna stavu rezerv, … (provozní) 0,64% 1,08% 215,35% 
Ostatní provozní náklady 2,02% 0,91% -15,76% 
Prodané cenné papíry 0,00% 0,00% 0,00% 
Změna stavu rezerv, … (finanční) 0,00% 0,00% 0,00% 
Nákladové úroky 0,62% 0,10% -68,95% 
Ostatní finanční úroky 0,59% 0,30% -4,95% 
Daň z příjmu 6,17% 0,12% -69,37% 
Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% 
NÁKLADY 100,00% 100,00% 86,18% 
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5.3.3 Zhodnocení finančního zdraví podniku  

Ačkoliv podniku meziročně klesla bilanční suma, což bylo způsobeno poklesem oběžných 

aktiv a cizích zdrojů, lze hodnotit podnik jako finančně zdravý, neboť mu roste hodnota 

vlastního kapitálu při neměnném základním kapitálu. Kladného výsledku hospodaření 

podnik nedosahuje tzv. „umělými úpravami“, jako by byly položky prodeje DM a materiá-

lu či Změny stavu rezerv, jsou při takovém objemu tržeb z hlavní činnosti nevýznamné.  
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6 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ NA ZÁKLAD DANĚ 

V této části práce byly uplatněny teoretické znalosti a byl proveden rozbor postupu úpravy 

výsledku hospodaření na základ daně se zaměřením na daňově neuznatelné náklady a vý-

nosy. 

6.1 Stanovení základu daně 

Pro stanovení základu daně se vychází z výsledku hospodaření společnosti, jenž je dán 

rozdílem nákladů a výnosů v účetnictví. Společnost XY, a.s. vykazuje za rok 2013 výsle-

dek hospodaření před zdaněním ve výši 1 520 548 Kč. Pro určení základu daně je potřeba 

tento výsledek upravit dle požadavků zákona o dani z příjmů, především dle ustanovení 

§18 - §35. Na následujícím obrázku můžeme vidět zanesení výsledku hospodaření do da-

ňového přiznání k dani z příjmu právnických osob společnosti XY, a.s. za rok 2013. 

Jak je vidět na obrázku 6.1 výsledek hospodaření za účetní období se zobrazí na řádku 

10 daňového přiznání. 

6.1.1 Vybrané položky nákladů 

 V účetnictví společnost účtuje o účetních nákladech, při transformaci na základ daně je 

nutné vykazované náklady prověřit z hlediska daňové uznatelnosti, zda všechny náklady 

jsou vynaloženy na dosažení, udržení a zajištění příjmů, jak je zakotveno v §24 ZDP. Proto 

se bude tato část zabývat rozborem vybraných položek nákladů, za účelem jejich daňové 

uznatelnosti, resp. neuznatelnosti.  

501252 Spotřeba materiálu – PHM – benzín 

Na tomto účtu společnost eviduje náklady spojené se spotřebou benzínu v podnikových 

autech. Uznatelnost těchto nákladů je spojena s využíváním podnikových aut pro dosažení, 

zajištění a udržení příjmů společnosti. Společnost XY, a.s. využívá takzvaný systém 

Obrázek 6.1 Zanesení výsledku hospodaření do daňového přiznání (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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Car Control, který je instalován v jednotlivých automobilech, a pomocí tohoto systému, 

společnost kontroluje jejich využívání. Tento systém rozlišuje mezi soukromými a podni-

kovými účely. Na konci měsíce se provede výčet jízd, porovná se, kolik bylo natankováno. 

Náklady na soukromé jízdy jsou zaměstnancem uhrazeny. Jelikož jsou soukromé jízdy 

uhrazeny, je tato položka daňově uznatelná. 

501701 Spotřeba materiálu – suroviny kuchyně 

Společnost XY, a.s. svým zaměstnancům nabízí možnost stravování v závodní jídelně. 

Tato položka představuje nakoupené suroviny do kuchyně. Její uznatelnost je spojena 

s ustanovením §24 odst. 2 písm. j) bod 4, tedy s účtem 602701 Tržby za vlastní výrobky 

– obědy, v následující tabulce 6.1 je vysvětlena provázanost těchto účtů. 

Tabulka 6.1 Provázanost účtů 501701 a 602701 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tržby za vl. výr. – obědy > Spotřeba mat. – suroviny kuchyně 501701 daňově účinná 

Tržba za vl. výr. – obědy < Spotřeba mat. – suroviny kuchyně 501701 účinná do výše 
602701 

 

V případě společnosti XY, a.s. je zůstatek účtu 501701 v hodnotě 641 422 Kč a účtu 

602701 je 747 372 Kč, proto tento nákladový účet je daňově účinný. 

511 – Opravy 

Testujeme-li účet 511 Opravy na daňovou účinnost, je důležité zjistit, zda oprava na pro-

vedeném dlouhodobém majetku nesplňuje podmínky technického zhodnocení. V tomto 

případě nesplňují a jsou daňově uznatelné.  

513901 Náklady na reprezentaci 

Náklady na reprezentaci jsou přímo zmíněny v zákoně o daních z příjmu v §25 odst. 1 

písm. t) jako daňově neuznatelný náklad. 

524101 Zákonné sociální pojištění – sociální pojištění a 524102 Zákonné sociální po-

jištění – zdravotní pojištění 

U těchto dvou účtů je nutno si pohlídat, zda dané náklady byly zaplaceny nejpozději 

do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Společ-

nost XY, a.s. dané sociální i zdravotní pojištění uhradila, tudíž jsou obě položky daňově 

účinné.   
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527101 Zákonné sociální náklady – obědy 

Podnik kromě možnosti stravování v závodní jídelně, poskytuje v ostatních pobočkách 

příspěvek na obědy zaměstnanců do výše 55% hodnoty jídla, což odpovídá zákonem sta-

novené hranici a lze tuto položku zařadit do daňově uznatelných. 

532101 Daň z nemovitostí 

Pro daňovou účinnost tohoto nákladu je nutno doložit potvrzení o zaplacení příslušné daně. 

Zaplacení daně z nemovitosti společnost potvrdila bankovním výpisem. 

538201 Ostatní daně a poplatky – daň z převodu nemovitostí 

Při prodeji nemovitosti plyne poplatníkovi povinnost podat do 3 měsíců od zápisu do ka-

tastru nemovitostí daňové přiznání. Společnost XY, a.s. v prosinci roku 2013 prodala ne-

movitost, vzhledem k chybějícímu zápisu do katastru nemovitostí společnost nemohla po-

dat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí, proto aby zachovala zásadu nezávislosti 

účetního období, vytvořila dohadnou položku, kterou zaúčtovala na tento účet. Z pohledu 

daňové uznatelnosti této položky, je nutné doložit potvrzení o zaplacení daně, vzhledem 

k tomu, že do konce roku nebyla uhrazena, stává se tato položka daňově neuznatelnou. 

541101 Zůstatková cena prodaného majetku 

Na tomto nákladovém účtu, jak již bylo zmíněno výše, je zaúčtována účetní zůstatková 

cena, avšak pro účely daně z příjmu právnické osoby je podstatná daňová zůstatková cena. 

Provázanost těchto dvou hodnot lze vidět v následující tabulce 6.2.  

Tabulka 6.2 Vztah účetní a daňové zůstatkové ceny prodaného majetku (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Účetní ZC > Daňová ZC Rozdíl je položkou zvyšující základ daně 

Účetní ZC < Daňová ZC Rozdíl je položkou snižující základ daně 

 

V případě společnosti XY, a.s. byl prodán následující majetek v daných zůstatkových ce-

nách, z tabulky 6.3 vyplývá, že prodaný majetek měl vyšší účetní ZC a tak rozdíl mezi 

zůstatkovými cenami je položkou zvyšující základ daně. 
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Tabulka 6.3 Porovnání účetních a daňových zůstatkových cen majetku ve společnosti XY, 

a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Majetek Účetní ZC Daňová ZC Rozdíl Snižující/Zvyšující 

Budova 1 320 500 Kč 1 288 334 Kč 32 166 Kč Zvyšující 

Automobil 175 853 Kč 169 326 Kč 6 527 Kč Zvyšující 

Výrobní zařízení 1 214 604 Kč 1 195 722 Kč 18 882 Kč Zvyšující 

Celkem 2 710 957 Kč 2 653 382 Kč 57 575 Kč X 

 

543901 Dary 

Dary jsou daňově neúčinnou položkou, která je přímo vymezena v zákoně o daních 

z příjmu v §25 odst. 1 písm. t). Proto se tedy přičítají k základu daně, účetní jednotka 

po stanovení základu daně si může odečíst 5% z hodnoty darů, byl-li dar poskytnut v sou-

ladu ustanovení §20 odst. 8 ZDP. Vzhledem k tomu, že společnost splnila požadavky zá-

kona, tak je možné jej dodatečně daňově uznat. Společnost XY, a.s. věnovala částku 

142 061 Kč obci na ochranu zvířat a jejich zdraví. 

545901 Ostatní pokuty a penále 

Na nákladový účet 545 se účtují nesmluvní pokuty a penále, které jsou daňově neuznatel-

ným nákladem. Účetní jednotka může dostat pokutu za pozdní podání daňového přiznání 

či penále za pozdní zaplacení daňové povinnosti. Podnik může také pokutovat sociální 

správa a další orgány. Společnost XY, a.s. obdržela pokutu od příslušného finančního úřa-

du za pozdní zaplacení daňové povinnosti. 

546 Odpis pohledávky 

Jak je zmíněno v teoretické části, odpis pohledávky je daňově uznatelný do výše vytvořené 

daňové opravné položky. Společnost na tomto účtu zachytila sumu odpisů pohledávek. 

Celková nominální hodnota pohledávek je134 657 Kč, z toho částka 131 107 Kč je kryta 

opravnými položkami tím pádem je to uznatelné, ale 3 540 Kč nebylo kryto, proto je to 

daňově neúčinné. (Nominální hodnota této pohledávky je 35 400 Kč, z toho 90% byla vy-

tvořena daňová opravná položka a 3540 nebylo kryté daňovou opravnou položkou.) 

Dále na tomto účtu je evidován odpis postoupené pohledávky, z daňového hlediska je od-

pis uznatelný do výše příjmů, viz §24 odst. 2 písm. s). Výše účtu 646102 Výnosy 

z odepsaných pohledávek - postoupená pohledávka je rovna nákladům z postoupené 
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pohledávky. Jelikož postoupená pohledávka je 100% pokryta výnosy, proto lze nákladovou 

položku klasifikovat jako daňově účinnou. 

548801 Ostatní provozní náklady – technické zhodnocení 

Účetní jednotka má ve vnitropodnikové směrnici určeno, že technické zhodnocení 

do 40 000 Kč účtuje přímo do nákladů, proto je tato položka daňově účinný náklad.  

548901 Ostatní provozní náklady - ostatní 

Na účet 548901 účetní jednotka zaúčtovala účastnické poplatky v komorách s nepovinným 

členstvím, jelikož povinnost členství v této komoře není dána právním předpisem, společ-

nost tuto položku považuje za daňově neuznatelnou.  

549101 Manka a škody 

Na manka a škody podnik zaúčtoval manko zjištěné při fyzické inventuře dlouhodobého 

majetku, vzhledem k tomu manko nebylo předepsáno k úhradě, a ani nebyly splněny pod-

mínky v §24 odst. 2 písm. l), je to považováno za náklad daňově neuznatelný. 

551 Odpisy 

Při posuzování odpisů a jejich uznatelnosti je nutno porovnat daňové a účetní odpisy, pro-

tože účetní odpisy se účtují, ale jsou daňově neuznatelné, pro stanovení základu daně jsou 

důležité daňové odpisy. Suma účetních odpisů pro hmotný majetek je 16 416 117 Kč a pro 

nehmotný 242 861 Kč. Hodnota daňových odpisů ve společnosti je uvedena v tabulce 6.4. 

Při srovnání daňových a účetních odpisů vyšla položka snižující základ daně v hodnotě 

1 862 398 Kč. 

Tabulka 6.4 Hodnota daňových odpisů HM ve společnosti XY, a.s. (Zdroj: Vlast-

ní zpracování) 

Skupina Hodnota daňových odpisů 

1 1 247 621 Kč 

2 7 982 798 Kč 

3 5 769 266 Kč 

4 1 661 495 Kč 

5 1 602 069 Kč 

X 18 263 249 Kč 
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Tabulka 6.5 Porovnání účetních a daňových odpisů HM ve společnosti XY, a.s. (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Skupina Účetní odpisy Daňové odpisy Rozdíl Snižující/Zvyšující 

1 1 006 247 Kč 1 247 621 Kč 241 374 Kč Snižující 

2 7 527 412 Kč 7 982 798 Kč 455 386 Kč Snižující 

3 5 235 106 Kč 5 769 266 Kč 534 160 Kč Snižující 

4 1 361 708 Kč 1 661 495 Kč 299 787 Kč Snižující 

5 1 285 644 Kč 1 602 069 Kč 316 425 Kč Snižující 

X 16 416 117 Kč 18 263 249 Kč 1 847 132 Kč Snižující 

 

Odpisy nehmotného majetku byly v účetní hodnotě 242 861 Kč a daňové měly hodnotu 

258 127 Kč, takže rozdíl, tj. 15 266 Kč, je položkou snižující základ daně, viz tabulka 

6.6. 

Tabulka 6.6 Porovnání účetních a daňových odpisů NHM ve společnosti XY, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Účetní odpisy Daňové odpisy Rozdíl Snižující/Zvyšující 

242 861 Kč 258 127 Kč 15 266 Kč Snižující 

 

554101 Tvorba ostatních rezerv 

Na tomto nákladovém účtu společnost účtuje o tvorbě a rozpouštění rezerv, které nejsou 

tvořeny na zákonem vymezené účely. Účetní jednotka tvoří na tomto účtu rezervu 

na reklamace, jelikož to není zákonem stanovený účel, je to daňově neúčinný náklad. 

558101 Tvorba zákonných opravných položek 

Na účtu 558101 je zachycena tvorba a rozpouštění opravných položek k pohledávkám 

podle zákona o rezervách, je to daňově uznatelný náklad. 

559 Tvorba opravných položek 

Zde se účtují o tvorbě a rozpouštění opravných položek podle nastavených směrnic 

v podniku, kde je určeno za jakých podmínek se snižuje hodnota pohledávek, zboží, vý-

robků a dlouhodobého majetku. Účetní opravné položky jsou daňově neuznatelné. 
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559101 Tvorba opravných položek k pohledávkám 

Společnost má ve směrnicích určenu následující tvorbu opravných položek 

k pohledávkám: 

Tabulka 6.7 Tvorba opravných položek k pohledávkám dle směrnic podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po splatnosti Výše opravné položky 

Více než 180 dnů 50% hodnoty pohledávky 

Více než jeden rok 100% hodnoty pohledávky 

Je-li společnost v konkursu Rovnou bez ohledu na splatnost 100% 

 

559201 Tvorba opravných položek k výrobkům 

Pro výrobky platí následující podmínky ze směrnic, je-li výrobek bez pohybu více než půl 

roku, vytvoří se opravná položka v hodnotě 50%, je-li bez pohybu více než rok, pak pří-

sluší tvorba opravné položky ve výši 100% hodnoty.  

559202 Tvorba opravných položek ke zboží 

Pro zboží platí stejná tvorba jako pro výrobky, tedy 50% hodnoty bez pohybu více než půl 

roku, při nehybnosti zboží v době delší než rok 100% hodnoty. 

559301 Tvorba opravných položek dlouhodobému hmotnému majetku 

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku se vytvářejí na základě roční inven-

tury. Dle posouzení výsledku inventarizace, kdy se porovnává účetní hodnota a použitelná 

hodnota pro podnik, inventární komise podá návrh na vytvoření opravné položky 

k dlouhodobému majetku. Návrh musí být schválen ekonomickým ředitelem.  

6.1.2 Položky zvyšující základ daně 

Na základě provedeného rozboru vybraných položek nákladů společnosti XY, a.s. jsou 

v tabulce 6.8 vyjmenovány položky zvyšující základ daně. V předchozím zdaňovacím ob-

dobí společnost vyloučila ze základu smluvní úroky, které jí nebyly v daném období zapla-

ceny, vzhledem k doplacení těchto úroků v roce 2013 se jedná o položku zvyšující základ 

daně podle §23 odst. 3 písm. a) bod 6. 
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Tabulka 6.8 Položky zvyšující základ daně (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Účet Název Částka 

513901 Náklady na reprezentaci 173 715 

538201 Ostatní daně a poplatky – daň z převodu nemovitostí 120 373 

541101 ZC Prodaného majetku 57 575 

543901 Dary 142 061 

545901 Ostatní pokuty a penále 8 332 

546901 Odpis pohledávky 3 540 

548901 Ostatní provozní náklady 121 698 

549101 Manka a škody 591 483 

554101 Tvorba ostatních rezerv 246 541 

559101 Tvorba opravných položek k pohledávkám 1 102 711 

559201 Tvorba opravných položek k výrobkům 6 397 841 

559202 Tvorba opravných položek ke zboží 1 902 089 

559301 Tvorba opravných položek k DHM 994 307 

 Celkem 11 862 266 Kč 

6.1.2.1 Zanesení do daňového přiznání 

Položky zvyšující základ daně se uvádějí v daňovém přiznání v řádcích č. 20 – 62, 

v případě společnosti XY, a.s. se vepsala hodnota 38 296 Kč do řádku č. 30. Základ daně 

se upravil o tuto částku na základě zákona o daních z příjmů §23 odst. 3 písm. a) bodu 6. 

 

Obrázek 6.2 Položky zvyšující základ daně v DP (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Řádek 40 je dále rozepsán v příloze č. 1 II. oddílu daňového přiznání, konkrétní rozdělení 

nákladů, které se neuznávají za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

ve společnosti XY, a.s. je na následujícím obrázku 6.3. 

 

Obrázek 6.3 Rozepsání ř. 40 v daňovém přiznání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady na reprezentaci byly přičteny k základu daně, neboť dle §25 odst. 1 

písm. t) ZDP se nepokládají za náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

totéž platí pro dary. 

Ostatní daně a poplatky, kde je uvedena dohadná položka daně z převodu nemovitosti, je 

položkou zvyšující základ daně, jelikož v §24 odst. 2 písm. ch) je podmínka, že musí být 

uhrazena, aby byla daňově účinná, což v tomto případě není.  

Zůstatková cena prodaného majetku protože účetní zůstatková hodnota majetku je větší 

než daňová zůstatková cena, je tento rozdíl daňově neúčinným.  

Ostatní pokuty a penále, daňově účinné jsou dle §24 odst. 2 písm. zi) pouze uhrazené 

pokuty a penále ze smluvních vztahů, pokuta zaplacená společností XY, a.s. byla udělena 

finančním úřadem. 
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Manka a škody, tato položka je daňově uznatelná dle §25 odst. 1 písm. n) do výše ná-

hrad, vzhledem k tomu, že manko nebylo předepsané k náhradě ani nebyly splněny pod-

mínky stanovené v §24 odst. 2 písm. l), je daňově neuznatelné. 

Odpis pohledávky je daňově účinný pouze do výše opravné položky tvořené podle zákona 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Jelikož odpis pohledávky ve společnosti 

XY, a.s. nesplňuje podmínky §24 odst. 2 písm. y) ani není krytý opravnými položkami je 

daňově neuznatelný. 

Ostatní provozní náklady, zde se nachází členské poplatky. Tyto poplatky byly placeny 

komoře, kde není povinné členství, dle společnosti s odkazem na §24 odst. 2 písm. d) 

nejsou daňově uznatelným nákladem. 

Tvorba ostatních rezerv, jelikož daňově uznatelné jsou pouze rezervy podle zákona 

o rezervách pro stanovení základu daně z příjmů, pak všechny ostatní jsou dle §24 odst. 2 

písm. i) daňově neúčinné. 

Tvorba opravných položek, opravné položky k pohledávkám, zboží, vlastní výrobě 

a i dlouhodobému majetku tvořené dle vnitřních směrnic podniku jsou daňově neúčinným 

nákladem podle §25 odst. 1 písm v). 

6.1.3 Položky snižující základ daně 

V následující tabulce 6.9 jsou položky snižující základ daně zjištěné ve společnosti XY, 

a.s.. 

Tabulka 6.9 Položky snižující základ daně (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Účet Název Částka 

551 Rozdíl účetních a daňových odpisů DM 1 862 398 

559101 Tvorba opravných položek k pohledávkám – rozpouštění 100 347 

559201 Tvorba opravných položek k výrobkům – rozpouštění 5 069 437 

559202 Tvorba opravných položek ke zboží – rozpouštění 146 079 

 Celkem 7 178 261 Kč 

6.1.3.1 Zanesení do daňového přiznání 

Položky snižující základ daně se do daňového přiznání uvádějí v řádcích č. 100 – 162. 

V našem případě je vyplněn řádek č. 112 a 150, jak je vidět na obrázku 6.4. Na ř. 150 se 
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jedná o rozdíl účetních a daňových odpisů majetku. Na řádku 112 je uvedeno rozpouštění 

nedaňových opravných položek. 

 

Obrázek 6.4 Položky snižující základ daně v DP (Zdroj: Vlastní zpracování) 

K problematice účetních a daňových odpisů, je věnována tabulka B. v Příloze č. 1 II. oddí-

lu daňového přiznání, kde jsou vypsány daňové odpisy za jednotlivé skupiny, viz. obrázek 

6.5. 

 

Obrázek 6.5 Daňové a účetní odpisy v DP (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tvorba opravných položek – rozpouštění, jelikož jde o rozpouštění opravných položek, 

jejichž tvorba nebyla daňově účinným nákladem, lze rozpouštění těchto opravných položek 

vyjmout ze zdanitelných výnosů podle §23 odst. 3 písm. c) bod 3. 

6.2 Základ daně po úpravách 

V předchozí podkapitole byly provedeny následující úpravy výsledku hospodaření: 

Tabulka 6.10 Úprava VH na základ daně I (Zdroj: Vlastní zpracování) 

výsledek hospodaření 1 520 548 Kč 
 + položky zvyšující základ daně 11 900 562 Kč 

 - položky snižující základ daně 7 178 261 Kč 

= základ daně I 6 242 849 Kč 

6.2.1 Výpočet maximálního hranice odpočtu daru 

Od základu daně I si společnost podle §20 odst. 8 ZDP může odečíst maximálně 5 % hod-

noty základu daně z titulu darů, neboť dary poskytla na zákonem stanovené účely a to obci 

na ochranu zvířat a jejich zdraví.  

6 242 849 * 0,05 = 312 142 Kč 

Porovnání maximální výše se skutečně darovanou: 

312 142 Kč > 142 061 Kč => Protože skutečně darovaná výše je menší než hranice, může 

si společnost odečíst celou hodnotu daru. 

Tabulka 6.11 Úprava základu daně I na základ daně II (Zdroj: Vlastní zpracování) 

základ daně I 6 242 849 Kč 
- odpočet darů - 142 061 Kč 

= základ daně II 6 100 788 Kč 

 

Celková hodnota poskytnutých darů se uvádí na straně 5 daňového přiznání, v tabulce 

„G. Celková hodnota poskytnutých darů“, viz. obrázek 6.6. Na obrázku 6.7 je ukázán od-

počet hodnoty daru od základu daně. 
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Obrázek 6.6 Uvedení poskytnutých darů v DP (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 6.7 Odpočet daru v daňovém přiznání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

6.2.2 Výpočet daňové povinnosti 

Vzhledem k tomu, že společnost už nemá další odpočitatelné položky, zaokrouhlí se základ 

daně II podle §21 ZDP na celé tisícikoruny dolů a stanoví se daňová povinnost. Sazba 

daně pro rok 2013 činí pro právnické osoby 19%.  

Tabulka 6.12 Výpočet daňové povinnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

základ daně II 6 100 787 Kč 

Zaokrouhlení 6 100 000 Kč 
Sazba daně 19 % 

Daň  1 159 000 Kč 

 

Na obrázku 6.8 je vidět zaokrouhlení základu daně, dále je v daňovém přiznání vepsána 

sazba daně a vypočtena daňová povinnost.  

 

Obrázek 6.8 Výpočet daně v daňovém přiznání (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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6.2.3 Sleva na dani z titulu zaměstnávání postižených zaměstnanců 

Společnost zaměstnávala 7 zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, z toho jeden za-

městnanec je s těžším zdravotním postižením. Tito zaměstnanci byli zaměstnáni celoročně 

na šestihodinovou pracovní dobu. Celkový roční fond pro rok 2013 byl 2 016 hodin 

a v tomto roce bylo 252 pracovních dnů. 

6.2.3.1 Výpočet slevy na dani 

Nejprve se spočítá koeficient, kterým se vynásobí částka pro jednotlivé skupiny postižení. 

(252*6)/2016 = 0,75; 0,75 * 6 = 4,5 

a) Pro osoby se zdravotním postižením podle §35 odst. 1 písm. a) ZDP je příslušná 

částka 18 000 Kč. Výsledná sleva na dani: 18 000 * 4,5 = 81 000 Kč 

b) Pro osoby s těžším zdravotním postižením podle §35 odst. 1 písm. b) ZDP je částka 

pro výpočet slevy 60 000 Kč. Výsledná sleva na dani: 60 000 * 0,75 = 45 000 Kč. 

Úhrn slevy na dani z titulu zaměstnávání postižených tedy je 126 000 Kč. Na obrázku 

6.9 je vidět odečtení slevy na dani v daňovém přiznání společnosti XY, a.s.. A na následu-

jícím vypočtená daňová povinnost společnosti XY, a.s. za rok 2013, tj. 1 033 000 Kč. 

 

Obrázek 6.9 Odpočet slevy na dani v DP (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 6.10 Výsledná daňová povinnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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7 ZHODNOCENÍ ANALÝZY A MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ 

7.1 Shrnutí analýzy 

Společnost XY, a.s., zabývající se zpracováváním plastů jako je PVC, PP, PET, dosáhla 

za rok 2013 výsledku hospodaření ve výši 1 520 548 Kč. Tento zisk není základem daně, 

neboť náklady a výnosy podniku obsahovaly daňově neúčinné položky, proto následoval 

proces úpravy VH na základ daně. Společnost měla za zdaňovací období přičitatelné po-

ložky ve výši 11 900 562 Kč a odčitatelné 7 178 261 Kč.  

Při zpracovávání daňového přiznání nelze opomenout vazbu na přiznání za předcházející 

období. Je nutné prověřit, zda nenastaly v daném zdaňovacím období skutečnosti, na zá-

kladě kterých má společnost dle §23 odst. 3 ZDP upravit dosažený výsledek hospodaření. 

Společnost XY, a.s. má přičitatelné položky z titulu jí neuhrazených smluvních pokut ve 

výši 38 296 Kč.  

Mezi nejvýznamnější položky zvyšující základ daně v případě akciové společnosti XY, a.s. 

lze pokládat tvorbu opravných položek, která v úhrnu tvořila 10 396 948 Kč, nejvíce se 

tvořily opravné položky. Dále významně ovlivnily základ daně manka, ve výši téměř 

600 000 Kč, která vznikla z důvodu inventarizace na dlouhodobém majetku.  

Z hlediska odpočitatelných položek byly největší částkou rozpouštěné daňově neúčinné 

opravné položky, a to ve výši 5 069 437 Kč. Dále významný vliv měly převyšující daňové 

odpisy nad účetními, základ daně se snížil o částku 1 862 398 Kč.  

Po přičtení respektive odečtení výše jmenovaných položek, byl stanoven základ daně 

ve výši 6 242 848 Kč, společnost uplatnila odpočet darů v částce 142 061 Kč, výsledný 

základ daně tedy činil 6 100 787 Kč. Z tohoto základu se vypočetla daňová povinnost 

1 159 000 Kč, vzhledem k tomu, že společnost zaměstnává zaměstnance se zdravotním 

postižením, může si uplatnit slevu z titulu zaměstnávání zdravotně postižených, tato sleva 

byla vypočtena ve výši 126 000 Kč. Daňová povinnost společnosti XY, a.s. za rok 2013 

tedy činí 1 033 000 Kč.  

7.2 Návrh zlepšení 

Na základě provedené analýzy zpracování výsledku hospodaření na základ daně ve společ-

nosti XY, a.s. jsem navrhla následující možnosti zlepšení procesu úpravy výsledku hospo-
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daření na základ daně. Myslím si, že navrhnout tak velké společnosti možnosti jak snížit 

daňovou povinnost, není jednoduchým úkolem, i tak jsem se o to pokusila. 

7.2.1 Členské příspěvky 

Jak je již popsáno výše, společnost hradí členské příspěvky do profesních komor, kde není 

povinná účast ze zákona, tudíž tyto příspěvky jsou podle zákona o daních z příjmu daňově 

neuznatelným nákladem. Podle znění §24 odst. 2 písm. d) ZDP: 

„d) příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního právního 

předpisu, nebo členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání (činnosti), 

… “ (Marková, 2013, s. 32) 

Na základě tohoto znění zákona se společnost rozhodla považovat tento typ nákladu za 

daňově neúčinný. 

Po nastudování poznatků k problematice daňové uznatelnosti členských příspěvků z portá-

lu daňových poradců, kteří se opírají o ustanovení §24 odst. 1 ZDP: „Výdaje (náklady) 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu 

daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvlášt-

ními předpisy.“ (Marková, 2013, s. 32, Novák, 2010) 

Daňoví poradci se v této problematice přiklánějí k názoru, že pokud společnost je schopna 

prokázat, že účast v dané komoře přispívá k dosažení, udržení a zajištění příjmů respektive 

výnosů společnosti měla by se klasifikovat jako daňově účinná. (Novák, 2010) 

S tímto názorem souhlasím a doporučuji společnosti, tento náklad překlasifikovat jako da-

ňově účinný. V následující podkapitole je vypočtena daňová úspora na základě přehodno-

cení uznatelnosti. 

7.2.1.1 Úprava základu daně o členské příspěvky 

V tabulce 7.1 je vypočten vliv členských příspěvků, pokud by je společnost XY, a.s. klasi-

fikovala jako daňově účinné. 
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Tabulka 7.1 Úprava daňové povinnosti o členské příspěvky (Zdroj: Vlastní zpra-

cování) 

Položka Částka 

Výsledek hospodaření 1 520 548 Kč 

Položky zvyšující Zd 11 778 864 Kč 

Položky snižující Zd 7 178 261 Kč 

Základ daně I 6 121 151 Kč 

Základ daně II 5 979 090 Kč 

Daň před slevou 1 136 010 Kč 

Daň po slevách 1 010 010 Kč 

 

Uplatnění tohoto tvrzení, tedy doložením, že účast v dané komoře je důležitá pro dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, a tedy příspěvek je daňově uznatelným, ušetří společnosti 

na dani z příjmu právnických osob 22 990 Kč.  

7.2.2 Výzkum a vývoj 

Při bližším rozhovoru se zaměstnanci společnosti bylo zjištěno, že společnost vykazuje 

činnosti, které naplňují charakter prací výsledků výzkumu a vývoje. Pokud by společnost 

zpracovala dokumentaci k těmto činnostem dle požadavků zákona o daních z příjmů, tak 

by si mohla tyto náklady charakteru výzkumu a vývoje dle §34 odečíst od základu daně. 

Proto společnosti navrhuji, aby těmto činnostem dala formální úpravu a začala tyto nákla-

dy sledovat. 

7.2.2.1 Úprava základu daně o náklady výzkumu a vývoje 

Po spočtení hodnoty těchto činnosti jsem došla k částce cca 1 500 000 Kč, které by splňo-

valy podmínky. Zahrnutí těchto výdajů do úpravy výsledku hospodaření, by se projevilo 

v daňovém přiznání v řádku 242, viz. obrázek 7.1. 

 

Obrázek 7.1 Zahrnutí výzkumu a vývoje v DP (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V tabulce 7.2 je zobrazena daňová úspora při zahrnutí těchto nákladu do úpravy VH. 

Tabulka 7.2 Úprava daňové povinnosti o náklady výzkumu a vývoje (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Položka Částka 

Výsledek hospodaření 1 520 548 Kč 

Položky zvyšující Zd 11 900 562 Kč 

Položky snižující Zd 7 178 261 Kč 

Základ daně I 6 242 849 Kč 

Odečtení darů 142 061 Kč 

Odečtení nákladů na výzkum a vývoj 1 500 000 Kč 

Základ daně II 4 600 788 Kč 

Daň před slevou 874 000 Kč 

Daň po slevách 748 000 Kč 

V případě přijetí tohoto návrhu by společnost na dani ušetřila 285 000 Kč, což si myslím, 

že není malá částka. I když prokazování finančnímu úřadu, že to, co společnost dělá, není 

jen inovace, ale opravdu věda a výzkum, je náročné, neboť dokumentace a činnosti musí 

splňovat požadavky zákona. Je škoda, když společnost má činnosti charakteru výzkumu 

a vývoje, nesledovat tyto činnosti a ušetřit na daňové povinnosti.  

7.2.3 Dary 

Přestože společnost v předcházejících letech měla výsledek hospodaření s rostoucím tren-

dem, nepatří mezi velké dárce. Zvýšení výdajů na dary by na jednu stranu společnosti zvý-

šilo možný odpočet od základu daně, který by tímto snížilo, a na druhou stranu by společ-

nost zvýšila svou společenskou odpovědnost, na kterou se v současné době velmi pohlíží. 

Společnost může zvýšit dary ve smyslu zvýšení hodnoty, například na dvojnásobek. Další 

možností je darovat příspěvek střední nebo vysoké škole, kde při splnění podmínek §20 

odst. 8 ZDP, se může odečíst dalších 5% ze základu daně.  

7.2.4 Rezervy na opravu dlouhodobého majetku 

Společnost je vlastníkem několika budov, je pravděpodobné, že v budoucnu bude potřeba 

tyto objekty opravit. Společnost doposud žádné rezervy z těchto důvodů netvořila. Rezervy 

na opravu dlouhodobého majetku jsou daňově účinnými náklady, takže tímto způsobem by 

si také mohla snižovat základ daně.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je věnována problematice procesu zpracování výsledku hospodaření na 

základ daně a následnému rozboru daňově neuznatelných nákladů. Cílem práce bylo poté 

tyto úpravy správně zanést do daňového přiznání. Práce je rozdělena na teoretickou a prak-

tickou část. 

V teoretické části se vycházelo z české legislativy, doporučené literatury a také z interne-

tových zdrojů. Tato část je vyčleněna na problematiku účetnictví, daní, dani z přidané hod-

noty a dále je věnována kapitola trendu poslední doby a to harmonizaci daní a účetnictví. 

V každé oblasti jsou vymezeny základní pojmy a seznámení s obecným postupem při 

úpravě výsledku hospodaření. Podrobněji je řešena oblast účetnictví, kde jsou více popsány 

problematické položky, z hlediska daňové uznatelnosti a jsou vysvětleny podmínky jejich 

účinnosti.  

Praktická část je, po krátké charakteristice podniku, zaměřena na analýzu zpracování vý-

sledku hospodaření na základ daně. Nejdříve je provedena krátká finanční analýza, která je 

zaměřena na horizontální a vertikální analýzu rozvahy a poté výkazu zisku a ztráty, která 

by měla posloužit k lepší představě o finančním zdraví společnosti XY, a.s.. Další kapitola 

se podrobně věnuje jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám, jejich charakteristi-

ce a daňové účinnosti ve vybrané společnosti. Po provedené analýze je provedeno zanesení 

jednotlivých položek do daňového přiznání, zároveň tato úprava výsledku hospodaření je 

odůvodněna jednotlivými paragrafy zákona o daních z příjmů. Po zanesení do daňového 

přiznání se vypočte daňová povinnost, je zjišťováno, zda si společnost může uplatnit slevy 

na dani a po odečtení slev je stanovena výsledná daňová povinnost za zdaňovací období.  

Po zpracované analýze je provedeno její zhodnocení, a na základě tohoto jsou společnosti 

navrhnuty možnosti zlepšení procesu zpracovávání výsledku hospodaření na základ daně. 

Společnosti bylo navrhnuto přehodnocení zaplacených členských příspěvků z položky da-

ňově neuznatelné na daňově uznatelnou, toto navržení bylo demonstrováno v tabulce, kde 

byla vyčíslena úspora na dani, která by byla dosažena v případě přijmutí návrhu zlepšení. 

Při analýze zpracování výsledku hospodaření bylo zjištěno, že společnost má činnosti ma-

jící charakter výzkumu a vývoje, proto jsem společnosti doporučila, aby tyto náklady sle-

dovala a tomuto sledování dala dokumentaci požadovanou zákonem, aby si mohla tyto 

náklady uplatnit jako odpočitatelnou položku, a ušetřit tak na dani. Výpočet daňové úspory 
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byl nastíněn v tabulce a zároveň bylo ukázáno, kde by se tato položka projevila v daňovém 

přiznání. 

Dále bylo společnosti doporučeno, aby vzhledem ke svému dlouhodobému majetku vytvá-

řela rezervu na opravy DM, což je daňově účinná položka, takže by si společnost nejen 

snížila základ daně, ale také odkládala prostředky na budoucí výdaje spojené s opravami. 

Společnosti jsem také doporučila, že by mohla zvýšit dary na zákonem stanovené účely. 

Dary jsou jednak položkou odčitatelnou, tudíž by došlo ke snížení daňové povinnosti 

a zároveň by společnost podpořila svou společenskou odpovědnost, na kterou se v dnešní 

době velmi pohlíží.  
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ČR  Česká republika 
D  Dal 

DM  Dlouhodobý majetek 
DFM  Dlouhodobý finanční majetek 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek 
DNM  Dlouhodobý nehmotný majetek 

DP  Daňové přiznání 
DPH  Daň z přidané hodnoty 

DPPO  Daň z příjmu právnických osob 
FO  Fyzická osoba 

FIFO  First In First Out; První do skladu, první ze skladu 
Ha  hektar 

IFRS  International Financial Reporting Standards – Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví 

KFM  Krátkodobý finanční majetek 
MD  Má dáti 

NHM  Nehmotný majetek 
OECD  Organization for Economic Cooperation and Development 

PET  Polyethylenteraftalát 
PO  Právnická osoba 
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PVC  Polyvinylchlorid 

VH  Výsledek hospodaření 
ZC  Zůstatková cena 

ZDP  Zákon o dani z příjmu 
ZoR  Zákon o rezervách 
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