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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit současné daňové zatížení daní z příjmů 

právnických osob ve společnosti ABC s.r.o. a na jeho podkladě navrhnout daňovou 

optimalizaci.  

V teoretické části práce je popsán daňový systém ČR a vymezena daň z příjmů 

právnických osob, její výpočet a možnosti optimalizace. Tyto poznatky jsou následně 

využity v analytické části práce. V úvodu analytické části je představena společnost, u 

které je analyzováno daňového zatížení daní z příjmů právnických osob. Na základě této 

analýzy je provedena daňová optimalizace a navrženy změny a závěrečná doporučení. 

Klíčová slova: daň z příjmů právnických osob, daňová optimalizace, daňově uznatelné 

náklady, daňově neuznatelné náklady, základ daně, daňové zatížení.   

ABSTRACT 

The main aim of this bachelor’ thesis was to assess a current income tax burden of legal 

entity in ABC company s.r.o. and on its basis to suggest tax optimization.  

In the theoretical part were describes Tax system of the Czech Republic and define legal 

entity income tax with, its calculation and possibilities of the optimization. Subsequetly 

were all these findings are then used in the analytical part. At the beginning of analytical 

part was briefly presented the company in which were  income tax burden of legal entity 

analyzed. As a closing reset of this analysis were performed tax optimization and 

suggested changes with final recommendations. 

Keywords: legal entity income tax, tax optimization, tax costs, non-taxable costs, tax base, 

tax burden.  
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ÚVOD 

Výběr daní provází lidstvo od samotných počátků jeho existence. Ve starověku byly 

nazývány berní. Většinou nebyly vybírány v penězích, nýbrž v naturáliích. Jedná se tedy o 

velmi starý institut, který se v čase měnil a zdokonaloval. Daňový systém se vyvíjel 

v závislosti na společnosti a hospodářské situaci. Zajímavostí zůstává to, že do dnešního 

dne není definice pojmu „daň“ zakomponovaná do českého právního řádu.  

Současná podoba daní je upravena národní legislativou jednotlivých států. Po vstupu naší 

republiky do Evropské unie bylo nutné daňové zákony aktualizovat tak, aby odpovídaly 

směrnicím EU. Daně tvoří největší část příjmů veřejných rozpočtů a jsou povinnou 

platbou, se kterou se setkává každý z nás.  

Již ze samotné lidské přirozenosti vychází to, že člověk chce hradit, co nejnižší daňový 

závazek. Proto dochází k nejrůznějším pokusům, jak snižovat nejen základ daně z příjmů 

právnických osob, ale i ostatních daní. Ty činnosti, které vedou ke snižování základů daní, 

musí být v rámci zákona. Velmi často se jedná o využívání mezer v zákoně. Ovšem 

dochází i k situacím, kdy optimalizování daně hranice zákona překročí. Tyto činnosti jsou 

pokládány za daňový únik. Ten může být způsoben pouhou nedbalostí a nepozorností, ale 

také vykonán úmyslně. V tomto případě se jedná o trestný čin, za který hrozí i několik let 

vězení.  

Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Bezesporu se pro podnikatele jedná o velmi důležitou oblast a je pro ně nutné správně 

vyčíslovat daňovou povinnost v souladu s platnou legislativou. Daň z příjmů právnických 

osob představuje pro stát významný příjem do veřejného rozpočtu. A to i přesto, že se 

objevují tendence sazbu této daně snižovat.   

Z důvodu velmi široké daňové problematiky se v mé bakalářské práci budu zabývat pouze 

daní z příjmů právnických osob a optimalizací této daně. I tato dílčí část daňového systému 

je velmi rozsáhlá a není možné ji v bakalářské práci komplexně obsáhnout. Především 

bych chtěla poukázat na možnosti legálního snižování základu daně v českých 

společnostech a také upozornit na možné rizika vyplývající z daňových úniků.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 UVEDENÍ DO DAŇOVÉHO SYSTÉMU  

1.1 Základní daňové pojmy 

1.1.1 Definice daně 

Existuje mnoho definic daně od různých autorů. Velmi známá a obecná je definice daně od 

organizace OECD, která zní: Daň je povinná nenávratná platba do veřejného rozpočtu. 

Veřejným rozpočtem je myšlen rozpočet nejen státní, ale také krajský, obecní a rozpočet 

EU. Povinnost je v moderních demokratických státech uložena legislativou. Nenávratností 

je chápáno to, že daňový subjekt nemá nárok na ekvivalentní protihodnotu, tzn., že velikost 

daně nezávisí na skutečnosti, jaké veřejné statky poplatník využívá. (Kubátová, 2009) 

Široký (2008) preferuje definici daně jako povinnou, zákonem předem stanovenou částku, 

kterou se odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického 

subjektu.  

1.1.2 Daňový subjekt 

Daňový subjekt je osoba, která musí na základě zákona daň strpět, odvádět, příp. platit. 

Existují dva druhy daňových subjektů: 

 poplatník daně – takový subjekt daně, jehož předmět (zpravidla příjem nebo 

majetek) dani podléhá. Je zamýšleným nositelem daňového břemena. Z toho 

vyplývá, že je to právě on, jehož disponibilní zdroje se daňovým zatížením krátí.  

 plátce daně – daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést daň, která je 

vybraná od jiných subjektů nebo sražená jiným poplatníkům pod svou majetkovou 

odpovědností. Plátce daň sice odvede, avšak má reálnou možnost ji přenést na jiný 

daňový subjekt (poplatníka), tzn., nesníží se jeho disponibilní zdroje. Plátce daně je 

jediným daňovým subjektem u daní ze spotřeby.  

(Vančurová a Láchová, 2010) 

1.1.3 Předmět daně 

K výpočtu základu daně je třeba vědět, co je předmětem daně. Pro efektivní vybírání daní 

je nutné předmět daně přesně vymezit a definovat. (Kubátová, 2009, str. 40) 

Toto vymezení je zpravidla velmi široké, proto je třeba doplnit vynětí z předmětu daně. 
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Vynětí z předmětu daně přesně určuje předmět daně tím, že definuje, co již do předmětu 

daně nespadá. Vynětí se používá také u případů, kde nelze přesně vymezit předmět daně. 

Jeho hlavní funkcí je zajištění, aby poplatník nepociťoval právní nejistotu, že předmětem 

daně je i to, co do něho logicky nenáleží. 

Část předmětu daně může být také osvobozeno. Tuto část nezahrnuje daňový subjekt do 

základu daně. Z toho logicky vyplývá, že nemůže zahrnout ani položky, které snižují 

základ daně a vztahují se k osvobozené části předmětu daně (např. v případě, že je daný 

příjem osvobozen od zdanění, nelze od základu daně odečíst ani výdaje, které s ním 

souvisí). (Vančurová a Láchová, 2010) 

1.1.4 Základ daně 

Jedná se o veličinu, ze které se vybírá daň. Základ daně musí být vyjádřen v měrných nebo 

v peněžních jednotkách. Vymezení daňových základů jednotlivých daní lze najít 

v daňových zákonech. (Kubátová, 2009, str. 41) 

1.1.5 Zdaňovací období 

Jedná se o časový interval, za který se stanovuje daňový základ, daň se počítá a vybírá. 

Daně z příjmů se vybírají za kalendářní rok. U DPH je zdaňovacím období kalendářní 

měsíc nebo čtvrtletí. Některé daně zdaňovací období nemají. Jedná se například o daň 

darovací nebo dědickou. (Vančurová a Láchová, 2010) 

1.1.6 Sazba daně 

Pomocí sazby daně zjišťujeme, kolik má být na dani zaplaceno. Jedná se o algoritmus, 

pomocí kterého vyčíslíme výši daňové povinnosti.  

Daňové sazby je možné rozdělit na: 

 jednotné – používají se na všechny základy daně nerozdílně. 

 diferencované – odlišná sazba daně pro různé základy daně nebo subjekty. 

(Kubátová, 2009, str. 42) 

1.1.7 Správce daně 

Nejvýznamnějším správcem daně je ministerstvo financí, územní finanční orgány (finanční 

úřady, finanční ředitelství) a celní správa. Toto však nejsou jediní správci daně. Lze mezi 
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ně zařadit také orgány obcí, které vykonávají správu místních poplatků a veškeré státní 

úřady, jejichž úkony podléhají placení správních poplatků.  

K činnostem správce daně nepatří pouze správa daní, ale celá řada dalších úkonů. Územní 

finanční orgány provádějí například i finanční kontroly a správu dotací. Celní správa má na 

starost kromě správy daní také sběr informací o obchodu uvnitř Evropské Unie, kontroly 

vozidel atd. (Daně, 2006)  

1.2 Funkce daní 

 Fiskální – schopnost daní plnit veřejné rozpočty. Z těchto příjmů jsou poté 

financovány veřejné výdaje. Daně mají pro veřejné rozpočty velký význam, protože 

jejich podíl na celkových příjmech je více než 90%. (Kubátová, 2006, s. 19) 

 Alokační – zahrnuje problematiku umísťování vládních výdajů a optimální 

rozdělení mezi veřejnou a soukromou spotřebu. Uplatňuje se v případě projevů 

neefektivnosti v alokaci zdrojů. (Široký, 2008, s. 12) 

 Redistribuční – vychází z toho, že veřejné finance musí plnit funkci přerozdělování 

důchodů směrem od bohatších k chudším obyvatelům.  

 Stabilizační – na tuto funkci existují značně rozdílné názory. Týká se zmírňování 

cyklických jevů v ekonomice. Odpůrci tvrdí, že snaha o stabilizování je příčinou, 

která vyvolává nestabilitu. (Kubátová, 2006) 

1.3 Z historie daní 

Začátky výběru daní jsou spojovány se vznikem organizovaných států a se vznikem 

peněžního hospodářství. Už ve starověku a středověku existovaly propracované daňové 

systémy. Ovšem v dávných dobách nebyly příjmy plynoucí z daní hlavním příjmem 

panovníků. Daně byly pro ekonomiku pouze příležitostný druhořadý příjem vybíraný 

v naturální podobě. Důležitějšími příjmy panovníkovy pokladny byly válečné kořisti, 

příjmy z vlastní polnosti a jiného majetku a příjmy z jeho výsostných práv (regál mincovní, 

regál celní). Daně byly zpravidla vybírány nepravidelně, často v případech kdy poddaní 

vyjadřovali svou úctu a podřízenost panovníkovi.  

K nejstarším daním patřily domény (odvody z výnosů panovníkova majetku) a regály 

(poplatky za propůjčení práv, které patřily výhradně panovníkovi). Ve 12. století k těmto 

daním přibyly kontribuce a akcízy. 
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Kontribucí je nazývána stará přímá daň, která byla vybírána zpočátku nepravidelně. Na 

našem území byla nejstarší přímou daní daň z míru. Tato daň byla uzákoněna knížetem 

Boleslavem I. Tento panovník začal s ražbou mincí, a proto se daň vybírala v peněžní 

podobě. Zvláštností bylo, že šlechta a církev byly od placení daní osvobozeni.  

Akcíz je první nepřímá daň. Akcízy měly dvě formy. Akcíz ve smyslu spotřební daně 

postihoval jednotlivé druhy zboží v oběhu, jeho výše se odvíjela od množství nebo užitné 

hodnoty. Druhou formou byl akcíz v podobě obchodové daně. Podstatou bylo zaplacení 

daně z právního převodu zboží dle výše jeho ceny.  

V období liberalismu se mění pohled na daňovou problematiku. Končí vyjmutí šlechty a 

církve z placení daní. Daně se stávají povinnou a periodickou platbou. Vyvíjí se daňové 

systémy a vznikají nové typy daní. V anglosaských oblastech začal být kladen důraz na 

důchodové daně, ve Francii, Německu a Rakousku-Uhersku byly využívány především 

daně obchodové.  

Na přelomu 19. a 20. stol. docházelo v evropských zemích k rozsáhlým daňovým 

reformám. Tyto reformy již daly základ dnešním daňovým systémům.  

V první polovině 20. století docházelo k neustálému zvyšování daní. Bylo to způsobeno 

válkami, ve kterých bylo potřeba peněz na zbrojení a po válkách na obnovu zpustošených 

zemí.  

K nejnovějším daním, které byly za poslední desetiletí 20. stol. zavedeny je daň z přidané 

hodnoty a daně ekologické. (Kubátová, 2009; Široký, 2009) 

1.4 Daňový systém v ČR 

Jednotlivé národní ekonomiky nepoužívají k naplnění veřejných rozpočtu jednu 

významnou daň, ale několik menších daní. V této souvislosti se jedná o daňový systém 

nebo daňovou soustavu.  

Daňový systém je možno vymezit jako souhrn a strukturu všech daní, které se na určitém 

území, zejména státu vybírají.  

V českém daňovém systému jsou daně rozčleněny dle kritéria, zda se při výběru daně 

využívá prostředník – plátce daně. Jedná se o daně přímé (jsou hrazeny přímo 

poplatníkem) a daně nepřímé (daň odvádí plátce, který ji vybral od poplatníka). 

(Hamerníková a Maaytová, 2010) 
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Obr. 1 Daňová soustava ČR (Vlastní zpracování) 
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2 VYMEZENÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 

Daň z příjmů právnických osob, resp. daň z korporací je mladou daní v moderních 

daňových systémech. Jejím cílem není postihovat hrubý zisk, ale zisk disponibilní, tedy 

ten, který poplatníkovi zůstane k dispozici. Lze o ní hovořit jako o dani univerzální, které 

podléhají veškeré právnické osoby. (Vančurová a Láchová, 2010) 

Dochází k postupnému snižování podílu daně z příjmů právnických osob na celkových 

daňových výnosech. Důvodem je nejen tržní konkurence, ale také snaha o podporování 

podnikatelských aktivit v zemi. (Hamerníková a Maaytová, 2010) 

Další možnou příčinou je mobilní kapitál. V dnešní globalizované ekonomice dochází 

k přesunu kapitálu do zemí, které mají lepší podmínky zdanění. (Vančurová a Láchová, 

2010) 

2.1 Poplatníci daně 

Dle zákona o daních z příjmů jsou poplatníky daně: 

 osoby, které nejsou fyzickými osobami 

 organizační složky státu 

 podílové fondy 

Od daně z příjmů právnických osob je osvobozena ústřední banka České republiky a 

veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení zřízena podle zvláštního právního 

předpisu.  

Daňoví rezidenti 

Poplatníci, kteří mají na území ČR sídlo nebo místo vedení, kterým se rozumí adresa 

místa, ze kterého je poplatník řízen, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na 

příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, tak na příjmy plynoucí ze zahraničí.  

Daňoví nerezidenti 

Poplatníci, kteří nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje 

pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR.  

(Daň z příjmů, 2011, s. 147) 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob lze dělit na podnikatelské a nepodnikatelské 

subjekty.  
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Podnikatelské subjekty byly založeny za účelem podnikání. U takových poplatníků 

podléhají dani z příjmů právnických osob veškeré příjmy z činností a z nakládání 

majetkem. 

Nepodnikatelské subjekty nebyly založeny za účelem dosahování zisku. Zdanění příjmů 

podléhají pouze příjmy z vedlejších výdělečných činností (příjmy z pronájmu, reklamy).  

(Vančurová a Láchová, 2010, s. 85) 

2.2 Předmět daně 

Předmětem daně u podnikatelských subjektů jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s 

veškerým majetkem. 

Předmětem daně u nepodnikatelských subjektů jsou vždy příjmy z reklam, z členských 

příspěvků a příjmy z nájemného.  

2.2.1 Příjmy vyňaté z předmětu daně 

 Příjmy z majetku, který byl získán darováním nebo děděním. U daně z příjmu 

právnických osob nejsou předmětem daně veškeré přijaté dary bez výjimky. 

(Vančurová a Láchová, 2010, s. 87) 

 Příjmy z vlastní činnosti správy uložišť radioaktivních odpadů s výjimkou příjmů 

podléhající zvláštní sazbě daně vybírané srážkou. 

 Příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznané Evropským soudem 

pro lidská práva, ve výši, kterou je ČR povinna uhradit, nebo z titulu smírného 

urovnání záležitostí před Evropským soudem ve výši, kterou se ČR zavázala 

uhradit. (Daňové zákony, 2011, s. 9) 

U nepodnikatelských subjektů nejsou předmětem daně příjmy: 

 z činností, které vyplývají z jejich poslání. Toto poslání stanovuje zvláštní zákon a  

 zřizovatelské a zakladatelské listiny.  

 Z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor z veřejných rozpočtů na základě 

zákona o rozpočtových pravidlech 

 Z úroků z vkladů na běžných účtech 

 Z úplatných převodů a úplatného užívání státního majetku mezi organizačními 

složkami státu a státními organizacemi a z prodeje a pronájmu majetku ve 

vlastnictví státu. (Pavlásek a Hejduková, 2010) 
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2.3 Osvobození od daně 

Některé příjmy, které jsou od daně osvobozeny: 

Příjmy tvořící samostatné základy daně 

Příjmy státních fondů 

Příjmy z úroků přeplatků na dani zaviněném správcem daně 

Členské příspěvky podle stanov a zakladatelských listin 

Výnosy kostelních sbírek 

Příjmy plynoucí z odpisu závazku při oddlužení 

(Daň z příjmů, 2011, s. 152) 

2.4 Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím může být: 

 Kalendářní rok  

 Hospodářský rok – začíná jiným dnem než 1. ledna. 

 Období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení 

družstva nebo obchodní společnosti po konec kalendářního nebo hospodářského 

roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení 

zapsány do obchodního rejstříku. 

 Účetní období, které je kratší nebo delší než 12 měsíců, pokud bezprostředně 

předchází změně účetního období 

(Daňové zákony, 2011, s. 21; Zákon o účetnictví, 2012) 

2.5 Sazba daně 

Sazba daně z příjmů právnických osob je lineární. Tato sazba je často využívána pro 

mezinárodní srovnání při hodnocení atraktivity České republiky pro investory, i když to 

není nejdůležitější ukazatel. Významnější je efektivní daňová sazba, která je vyjádřena 

jako podíl daně na účetním zisku společnosti. Tato sazba zohledňuje také slevy, odpočty a 

další úpravy daňového základu, které ovlivňují výši konečné daně. Ve světě dochází 

k neustálému snižování sazby daně z příjmů právnických osob. V současné době je tato 

sazba v České republice 19%.  (Hamerníková a Maaytová, 2010) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 
 

Speciální sazba daně se uplatní: 

 U investičních, podílových fondů a zahraničních fondů kolektivních investování ve 

výši 5% 

 U penzijních fondů nebo u instituce penzijního pojištění ve výši 5 % 

 U samostatných základů daně zaokrouhlených na tisícikoruny dolů ve výši 15% 

(Daň z příjmů, 2011, s. 175) 

Obr. 2 Vývoj sazby daně z příjmů PO 

(Danarionline, © 2012; Vlastní zpracování) 
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3 ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A 

STANOVENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

Má-li hospodářský výsledek zjištěný v účetnictví pravdivě zobrazit hospodaření daného 

subjektu, musí se do něho zahrnout veškeré náklady a výnosy bez ohledu na jejich 

daňovou uznatelnost. Z toho vyplývá, že daňový základ nelze zjistit přímo z účetního 

výsledku hospodaření.  

(Štohl, 2009) 

Základ daně se z účetního výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) bez vlivu 

mezinárodních účetních standardů nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří 

nevedou účetnictví. Účetní výsledek hospodaření je třeba upravit o zákonem stanovené 

položky.  

Do základu daně se nezahrnují příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně 

osvobozeny. 

Základ daně se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů. (Šebestíková, 2011) 

Tab. 1 Schéma výpočtu základu daně z příjmů PO 

 Výnosy (příjmy) za zdaňovací období – Náklady (výdaje) za zdaňovací období 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM 

+  ÚČTOVÁ SKUPINA 59 
+ POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ DAŇOVÝ ZÁKLAD 
- POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ DAŇOVÝ ZÁKLAD 
= ZÁKLAD DANĚ 

(ipodnikatel.cz, © 2011; Vlastní zpracování) 

3.1 Struktura položek zvyšujících daňový základ 

V této části práce jsou uvedeny nejčastější položky, které zvyšují základ daně. 

 Částky neoprávněně zkracující příjmy 

 Částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích jako náklad (výdaj) na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud následně došlo k porušení podmínek 

pro jejich uplatnění jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

 Částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

nezaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které byly 

zaměstnavatelem sraženy, avšak neodvedeny do 31. ledna následujícího roku.  
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 Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy dlouhodobého majetku v případě, že jsou 

účetní odpisy vyšší než odpisy daňové.  

 Částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka, který odpovídá 

pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela.   

 Hodnota nepeněžních příjmů, pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření 

 Daňově neuznatelné náklady 

(Daňové zákony, 2011, s. 26) 

3.1.1 Daňově neuznatelné náklady (výdaje) 

Jedná se o náklady (výdaje), které nebyly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů. Proto je nutné tyto náklady (výdaje) připočítat k daňovému základu.  

K daňově neuznatelným nákladům lze zařadit: 

 Náklady na reprezentaci 

 Pojištění nad rámec zákonné výše 

 Dary 

 Nesmluvní pokuty a penále 

 Daň dědická a darovací 

 Tvorba a zúčtování rezerv 

 Tvorba a zúčtování opravných položek 

 Manka a škody, které přesahují náhrady za ně. Výjimku tvoří živelné pohromy a 

škody způsobené neznámým pachatelem na základě sdělení policie 

 Pohledávky odepsané bez soudního rozhodnutí (Vachtová, © 2012) 

3.2 Struktura položek snižující daňový základ 

 Příjmy, které nejsou předmětem daně a osvobozené příjmy, pokud byly zahrnuty do 

výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji. 

 Částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

nezaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které byl zvýšen 

výsledek hospodaření u poplatníka, dojde-li k jejich odvedení.  

 Částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na 

zajištění, dosažení a udržení příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich 

zaplacení v jiném zdaňovacím období. 
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 Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy dlouhodobého majetku v případě, že 

účetní odpisy jsou nižší než odpisy daňové.  

 Částky související s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba 

nebyla nákladem (výdajem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

 Záporný oceňovací rozdíl při přeměnách společností a oceňovací rozdíl vzniklý 

jinak než koupí majetku.  

 Příjmy zdaňované v rámci samostatného základu daně  

 Příjmy zdaňované srážkovou daní u zdroje (úroky, dividendy) 

 (Daňové zákony, 2011, s. 24) 

3.3 Samostatný základ daně  

Do samostatného základu daně se zahrnují příjmy z dividend, podílů na zisku, 

vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, která 

plynou poplatníkům ze zdrojů v zahraničí v daném zdaňovacím období. Do samostatného 

základu daně nelze zahrnout příjmy, které jsou od daně osvobozeny. Samostatný základ 

daně se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů a vztahuje se na něho daňová sazba 15 %. 

(Daňové zákony, 2011, s. 25) 
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3.4 Výpočet daňové povinnosti 

Tab. 2 Schéma výpočtů daně z příjmů PO 

 ZÁKLAD DANĚ 
- ODPOČET DAŇOVÉ ZTRÁTY 
- ODPOČET NÁKLADŮ NA VÝZKUM A VÝVOJ 
= MEZISOUČET 
- ODEČET DARŮ NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ÚČELY (max. 5% z mezisoučtu) 
= ZÁKLAD DANĚ PO SNÍŽENÍ O ODPOČTY (zaokrouhlený na celé tisíce Kč dolů) 
* SAZBA DANĚ 
= DAŇ 
- SLEVY NA DANI 
= DAŇ PO SLEVĚ 
- ZÁPOČET DANĚ ZAPLACENÝ V ZAHRANIČÍ 
= DAŇ PO SLEVÁCH A ZÁPOČTU 
+ DAŇ ZE SAMOSTATNÉHO ZÁKLADU DANĚ (zaokrouhlená na celé Kč nahoru) 
= CELKOVÁ DAŇ 

(Vančurová a Láchová 2010, s. 126; Vlastní zpracování) 

Poplatníci, kteří nejsou založeni za účelem podnikání, mohou základ daně snížit o dalších 

30%, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li tyto prostředky získané daňovou úsporou, 

ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, jejichž příjmy nejsou předmětem daně.  

Tento odpočet je možný, pokud tyto prostředky použijí v následujících třech zdaňovacích 

období. (Daňové zákony, 2011, s. 24) 

3.4.1 Daňová ztráta 

Od základu daně lze uplatnit jako nestandardní odpočet daňovou ztrátu. Jedná se o ztrátu, 

která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období. Lze ji odpočítat od základu 

daně maximálně v 5 následujících zdaňovacích obdobích následující po období, ve kterém 

byla vyměřena. V rámci uvedených pěti období ji daňový subjekt může odpočítat celou 

nebo po částech v tom zdaňovacím období, ve kterém je to pro něho nejvýhodnější.  

Odpočet ztráty od základu daně je jednou z forem podpory podnikání, protože omezuje 

podnikatelské riziko, neboť stát se prostřednictvím odpočtu podílí na uhrazení této ztráty.  

(Vančurová a Láchová, 2010) 
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3.4.2 Náklady na výzkum a vývoj 

Od roku 2005 má poplatník daně z příjmů právnických osob možnost odpočítat od základu 

daně náklady (výdaje), které uplatnil při realizaci projektu výzkumu a vývoje v 100% výši. 

Odpočet nelze provést: 

 na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

 na náklady (výdaje), které nejsou prostředkem k zajištění, dosažení a udržení 

příjmů.  

 na náklady (výdaje), na které byla byť jen z části poskytnuta podpora z veřejných 

rozpočtů 

Uplatnit odpočty nákladů (výdajů) na výzkum a vývoje lze v následujících třech 

zdaňovacích období. 

Od daňového základu lze odečíst projekty výzkumu a vývoje, které mají podobu 

experimentálních a teoretických prací, systematického tvůrčího využití poznatků výzkumu, 

výrobu funkčních vzorů či prototypů, zkoušky nových nebo inovovaných výrobků, 

zkušební provozy a výroby, patentované a licenční práce atd. (Avo.cz, © 1997-2012) 

3.4.3 Dary  

Stát se snaží prostřednictvím daní stimulovat daňové subjekty, aby se podílely na 

financování neziskových organizací. Aby bylo možné dar uznat pro daňové účely, musí být 

poskytnut na veřejně prospěšné účely právnické osobě, obci, kraji nebo organizační složce 

státu.  

Poplatníci daně mohou od základu odečíst dary, které mají hodnotu minimálně 2000 Kč, 

přičemž musí být darovány jednomu subjektu. Nejvíce lze odečíst 5% ze základu daně, 

který je již snížen o ztrátu a náklady na výzkum a vývoj. 

V případě poskytnutí daru vysokým školám nebo veřejným výzkumným institucím, lze 

snížit základ daně o dalších 5%. Důvodem je snaha o zvyšování daňové preference 

vysokého školství, vědy a výzkumu.  

Odpočet darů ze základu daně si nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny nebo 

zřízeny za účelem podnikání.  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 26 
 

Je možné odpočítat dary poskytnuté nejen subjektům se sídlem nebo bydlištěm na území 

ČR, nýbrž na území celé EU, Norska nebo Islandu, pokud jsou splněny podmínky 

stanovené zákonem. (Vančurová a Láchová, 2010) 

3.4.4 Slevy na dani 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob mohou uplatnit slevy na zaměstnance se 

zdravotním postižením a to: 

 Částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením 

 Částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením 

 50% ze základu daně u právnických osob, které zaměstnávají více než 50% 

přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením a zároveň mají 

minimálně 25 zaměstnanců 

Pro výpočet slev je rozhodný průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním 

postižením, který se počítá samostatně za každou skupinu zaměstnanců vymezenou výše. 

Tyto slevy nelze uplatňovat u daní, které se vztahují k samostatným základům daně.  

Další možností uplatňování slev na dani je z titulu investičních pobídek za splnění 

podmínek stanovených zákonem. Sleva je ve výši součinu sazby daně a základu daně, 

který je snížený o odpočty na základě zákona.  

Částka slevy na dani se zaokrouhluje na celé Kč dolů. (Daňové zákony, 2011, s. 46) 

3.5 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 

Samotný výpočet daně provádí poplatník ve formuláři daňového přiznání. Tento formulář 

podávají právnické osoby do konce třetího měsíce po zdaňovacím období. Pokud daná 

právnická osoba má povinný audit nebo využívá k podání přiznání služby daňového 

poradce, tato lhůta se prodlužuje do konce šestého měsíce po zdaňovacím období. Běžné 

zdaňovací období trvá 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Ovšem mohou nastat výjimečné případy stanovené zákonem, kdy může zdaňovací období 

trvat déle. 

Subjekty, které nemají povinnost podávat daňové přiznání: 

 Veřejná obchodní společnost 

 Poplatník, který má pouze příjmy od daně osvobozené 
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 Zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo v období od 

rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

Daňové přiznání podávají i subjekty, které vykazují základ daně nula nebo je vykázána 

daňová ztráta. ((Daňové zákony, 2011, s. 58) 

 

Obr. 3 Počet daňových přiznání k dani z příjmů PO v letech 1993-2010 

(Mfcr.cz, © 2010; Vlastní zpracování) 

 

3.6 Placení daně z příjmů právnických osob 

Daň lze hradit zejména: 

 Bezhotovostním převodem z účtu na příslušný účet správce daně 

 V hotovosti na pokladně správce daně nebo poštovním poukazem na příslušný účet 

správce daně 

 Kolkovými známkami 

 Přeplatkem na jiné dani 

Daň z příjmů právnických osob se neplatí, pokud její výše nepřesáhne 200 Kč. (Daň 

z příjmů, 2011, s. 191) 
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3.6.1 Zálohy na daň  

V průběhu zálohového období se platí zálohy na daň. Zálohové období začíná první den po 

dni, kdy je povinnost poplatníka podat daňové přiznání za minulé zdaňovací období a 

končí posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání za dané zdaňovací období. Při 

stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti.  

Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nebyla vyšší než 

30 000 Kč, dále také obce a kraje. (Daňové zákony, 2011, s. 51) 

Tab. 3 Výše zálohy na daň z příjmů PO 

Poslední známá daňová 
povinnost (PZDP) 

Zálohy 
výše v % z PZDP splatnost do 15. dne 

Do 30 000 Kč 0 ------- 
30 000 Kč – 150 000 Kč 40  6., 12 měsíce 
Nad 150 000 Kč 25 3.; 6.; 9; 12 měsíce 

(Daňové zákony, 2011, s. 51; Vlastní zpracování) 
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4 OPTIMALIZACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 

V každé moderní ekonomice se velký podíl finančních prostředků odvádí ve formě daně. 

Je tedy logické, že snaha poplatníků bude vždy směřovat k minimalizování daňového 

zatížení.  

4.1 Možnosti minimalizace daňové povinnosti 

4.1.1 Legální minimalizace daňové povinnosti, 

Jedná se o tzv. efektivní optimalizaci daně, která má podobu různých osvobození, slev, 

volbou mezi formou odpisů atd. Tyto právní instituty byly úmyslně zakomponovány do 

daňového zákona s cílem daňově zvýhodnit určitou skupinu daňových subjektů nebo 

podpořit konkrétní činnosti (vědu a výzkum). Do této skupiny minimalizace daně náleží 

také optimalizování daně na základě nedostatků v legislativě.  

Problém je v posouzení, co měl zákonodárce v úmyslu a co lze již považovat za obcházení 

zákona. 

4.1.2 Nelegální minimalizace daňové povinnosti 

Jedná se o tzv. daňový únik. Tato skupina minimalizování daňové povinnosti zahrnuje 

aktivity, které sice vedou ke snížení daňové povinnosti, ale zároveň porušují legislativu. 

Může jít o vědomé i nevědomé porušování zákonů.  

Většinou bývá za daňový únik uložena sankce ve formě pokuty nebo penále, které jsou 

vyměřeny příslušnými správci daně.  

Jen malá část daňových úniků je definována jako trestní čin. Pro určení daňového úniku 

jako trestného činu je zpravidla nutné, aby se jednalo o čin úmyslný a zároveň vzniklá 

škoda překročila určitou hranici.  

Ne všechny nelegální úniky musí být záměrně podvodnou činností. Mnoho se může odvíjet 

od neznalosti zákonů, nepozornosti či neopatrnosti, kterým nepřehlednost legislativy 

nahrává. (Široký, 2009) 
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Tab. 4 Možnosti minimalizace daňové povinnosti 

Legální Nelegální = daňový únik 
minimalizace daně 

v souladu s legislativou 
neúmyslné 

porušení zákona 
úmyslný únik 

menšího rozsahu trestný čin 

(Široký, 2009, s. 242; Vlastní zpracování) 

4.2 Odpisy dlouhodobého majetku pro daňové účely 

Optimalizovat daňovou povinnost je možné zvolením vhodné metody odpisování, příp. 

přerušení odpisů v určitém zdaňovacím období.  

4.2.1 Daňové odpisy 

Daňové odpisy stanovuje zákon o daních z příjmů pro všechny poplatníky stejným 

způsobem. Jsou odlišně oproti daňovým odpisům, do jisté míry se liší odpisující účetní 

jednotky, odpisovaný majetek a metody daňových odpisů. Tyto odlišnosti jsou dány 

především jejich rozdílným účelem.  Účetní odpisy jsou nástrojem k dodržení zásady 

věrného zobrazení a jsou regulovány účetními předpisy, zatímco daňové odpisy jsou 

nástrojem, který slouží k ovlivnění daňového základu a tím také výše daňové povinnosti. 

Daňové odpisy jsou regulovány zákonem o dani z příjmů.  (Pilařová, 2011) 

Metody daňového odpisování: 

 Rovnoměrné 

 Zrychlené  

 Časové  

 Odpisování nehmotného majetku 

 Shoda účetních odpisů s daňovými  

 Mimořádné odpisy 

Každému konkrétnímu majetku musí daňový subjekt správně přiřadit odpisovou skupinu. 

Tato skupina se určí podle charakteru majetku. Určení odpisové skupiny se provádí 

v prvním roce odpisování a po celou dobu odpisování se nemění. (Prudký a Lošťák, 2011, 

s. 109) 
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Tab. 5 Odpisové skupiny a doba odpisování 

Odpisová 
skupina 

Doba 
odpisování 

1 3 
2 5 
3 10 
4 20 
5 30 
6 50 

(Daňové zákony, 2011, s. 42; Vlastní zpracování) 

4.2.2 Vztah účetních a daňových odpisů 

Účetní odpisy vyjadřují míru opotřebení majetku. Tyto odpisy jsou závislé na jeho 

předpokládané životnosti a způsobu využívání. Tedy účetní odpisy musí odrážet reálné 

opotřebení majetku. Účetní odpisy si stanovuje účetní jednotka sama ve svém odpisovém 

plánu.  

Výše uvedená pravidla neplatí pro odpisy daňové. Ty jsou nezávislé na skutečné životnosti 

majetku, stejně tak i na způsobu užívání. Jejich účelem je stanovení základu daně. O 

daňových odpisech se neúčtuje, ovšem do základu daně vstupují. (Pilařová, 2007, s. 69) 

Účetní odpisy jsou daňově neznatelný náklad, daňové odpisy jsou naopak daňové 

uznatelné. Zohlednění rozdílů účetních a daňových odpisů probíhá v daňovém tvrzení 

takto: 

 rozdíl vyšších účetních odpisů a nižších daňových odpisů zvyšuje základ daně 

 rozdíl vyšších daňových odpisů a nižších účetních odpisů snižuje základ daně 

(Pilařová, 2011) 

4.3 Daňový pohled na nedobytné pohledávky 

Výnos z nedobytné pohledávky, který se pravděpodobně nikdy nestane příjmem, vstupuje 

do základu daně. Je tedy třeba zaplatit daň z jiných zdrojů, nikoliv z peněz dlužníka.  Proto 

je nutné využívat obranný mechanismus proti negativním dopadům do základu daně 

z příjmů. V případě, že dojde ke splnění zákonných podmínek, má daňový subjekt možnost 

zaúčtovat daňově uznatelných náklad, který snižuje základ daně.  
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Konkrétně se jedná o tyto daňově účinné náklady: 

 Tvorba zákonných opravných položek  

 Daňově účinný odpis pohledávky 

(Pilařová, 2011) 

4.3.1 Opravné položky k pohledávkám 

Tvorba zákonných opravných položek je upravena zákonem o rezervách. Rozumí se tím 

opravné položky vytvořené k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek. 

Podmínky stanovené zákonem pro tvorbu daňově účinných opravných položek: 

 Pohledávka musí být splatná po 31. 12. 1994 

 Pohledávka musí být řádně evidovaná v účetnictví 

 Nesmí se jednat o pohledávku z titulu úvěrů, půjček, cenných papírů, ručení, záloh, 

smluvních pokut, penále atd. 

 V případě nabytí pohledávky postoupením může postupník tvořit opravné položky 

k pohledávkám pouze v případě, pokud uhradil pořizovací cenu. 

 Nelze tvořit opravnou položku k pohledávkám, jestliže má k dlužníkovi současně 

splatné závazky a neprovede vzájemný zápočet závazků a pohledávek.  

(Daň z příjmů, 2011, s. 218) 

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 

Lze vytvářet až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek ve zdaňovacím 

období, ve kterém je poplatník přihlásil u soudu do insolvenčního řízení. Lhůta pro 

přihlášení této pohledávky je stanovena od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty 

stanovené rozhodnutím soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona, 

spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení.  

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 

Častěji vytváří poplatník daňové opravné položky k pohledávkám postupně. Je možné 

vytvářet daňově uznatelné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatných po 

31. 12. 1994.  

Poplatník musí dbát o právní prostředky vymáhání pohledávky, např. podat návrh na 

soudní nebo rozhodčí řízení. (Vančurová a Láchová, 2010, s. 92) 
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Daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota je nižší než 

200 000 Kč a uplynulo 6 měsíců od konce splatnosti pohledávky, lze tvořit ve výši 20% 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.  

Vyšší opravné položky je možné vytvářet, pokud bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno 

soudní, insolvenční nebo správní řízení, kterého se poplatník řádně účastní.  

Daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota je vyšší než 

200 000 Kč, lze vytvářet, pokud bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno insolvenční, 

správní nebo soudní řízení. (Zákon o rezervách, 2012) 

Tab. 6 Pohledávky do 200 000 Kč 

Doba po 
splatnosti 

Výše opravné 
položky 

12 měsíců 33% 
18 měsíců 50% 
24 měsíců 66% 
30 měsíců 80% 
36 měsíců 100% 

 

Tab. 7 Pohledávky nad 200 000 Kč 

Doba po 
splatnosti 

Výše opravné 
položky 

6 měsíců 20% 
12 měsíců 33% 
18 měsíců 50% 
24 měsíců 66% 
30 měsíců 80% 
36 měsíců 100% 

(Zákon o rezervách, 2012; Vlastní zpracování) 

Opravné položky k pohledávkám malé hodnoty 

Poplatník může u nepromlčené pohledávky vytvořit opravnou položku až do výše 100% 

její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství, pokud: 

 Rozvahová hodnota bez příslušenství nepřesáhne 30 000 Kč 

 Od konce splatnosti uplynulo více než 12 měsíců 

 Celková hodnota pohledávek bez příslušenství k témuž dlužníkovi nepřesáhne 

30 000 Kč (Zákon o rezervách, 2012) 
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4.3.2 Odpis pohledávky 

Některé pohledávky lze zahrnout přímo a jednorázově do daňových nákladů. Jde převážně 

o pohledávky, které byly postoupeny nebo prodány. Pokud poplatník k této pohledávce 

vytvořil opravnou položku, může v její výši hodnotu odepsané pohledávky zahrnout do 

základu daně. (Vančurová a Láchová, 2010) 

Daňová uznatelnost odpisu pohledávky je možná u daňových subjektů, kteří vedou 

účetnictví, pokud o pohledávce: 

 bylo účtováno ve výnosech 

 jednalo se o příjem, který byl zdanitelný a nebyl od daně osvobozen 

 nejedná se o pohledávku nabytou bezúplatně nebo pohledávku, která vznikla mezi 

spojenými osobami (Daň z příjmů, 2011, s. 222)  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Pro účely této bakalářské práce mi údaje potřebné k zjištění daňového zatížení poskytla 

společnost s ručeným omezeným. Tato společnost si nepřála být jmenována.  

5.1 Základní informace 

Společnost ABC s.r.o. byla dne 21. července 1999 zapsána do obchodního rejstříku, který 

je vedený Krajským soudem v Brně. K tomuto datu také zahájila svou činnost v oblasti 

zámečnictví a zednictví. Od začátku svého působení se jedná o společnost pouze s jedním 

společníkem. Od vzniku došlo již dvakrát ke změně vlastníka. Ten je zároveň statutárním 

orgánem. Základní kapitál společnosti je 500 000 Kč.  

Do roku 2006 měla společnost sídlo v Hodoníně, následně ve Vracově. V současné době se 

sídlo nachází na brněnské adrese, provozovny ve Vracově a Brně.  

Společnost vykonávala celou řadu činností. Začínala zámečnictvím a zednictvím, poté 

pokračovala provozováním velkoobchodu, zprostředkováním obchodu a služeb a výrobou, 

instalací a opravováním elektrických strojů a přístrojů.  

V současné době je předmětem podnikání:  

 zámečnictví, nástrojařství 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 provozování autodopravy 

Společnost je účetní jednotkou a zásoby eviduje způsobem B. K vedení účetnictví využívá 

účetní software JEŽEK STEREO. V roce 2001 překročila zákonné limity a ze zákona se 

stala měsíčním plátcem DPH. Protože má společnost povinný audit, podává přiznání k dani 

z příjmů právnických osob až k 1. 7. 2012. následujícího zdaňovacího období.  

Ve společnosti pracuje 22 zaměstnanců. Mzdy dělníků jsou úkolové, ostatní zaměstnanci 

jsou odměňování fixní měsíční mzdou. Mzdovou problematiku zpracovává externí mzdový 

účetní, který dojíždí do společnosti jednou týdně.  
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5.2 Činnost společnosti 

Společnost vyrábí ocelové stavební zárubně. Tento produkt je určen pro ohraničení 

průchozího dveřního otvoru ve stěně a slouží zpravidla k zavěšení dveřních křídel. 

Základní vstupní surovinou jsou otevřené válcované ocelové profily. Hotové produkty 

firma sama expeduje vlastními vozidly. 

Dodavatelé válcových profilů jsou. 

 AGRO Podnik Valašské Meziříčí s.r.o. 

 KERVAL Karlštejn s.r.o. 

Další potřebnou surovinou jsou panty, které společnosti dodává TKZ Polná a.s.  

Dokončený produkt se před expedicí natírá přepravním tmavě červeným nátěrem. Barvu 

kupuje společnost od PILSCOLOR Plzeň s.r.o. a od společnosti COLORLAK Staré Město 

a.s. Ostatní prvky pro ocelové zárubně si společnost vyrábí sama ze speciální ocelové 

pásky. Tyto pásky se na začátku výroby řežou na pásových pilách, poté lisují na 

mechanických a pneumatických lisech. Nakonec dochází ke svařování v ochranné 

atmosféře CO2. 

Stavební zárubně jsou vyráběny v souladu se zákonem podle § 13 č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a podle NV ČR č. 163/2001 Sb., Vyhovují normě ČSN 74 6501. 

Společnost zabezpečuje shodu výrobků uváděných a trh s technickou dokumentací. Kromě 

typizovaných zárubní je schopna vyprodukovat také dle požadavku i zárubně atypických 

rozměrů nebo konstrukce.  

 

K činnostem společnosti patří i provoz autodopravy. 

Tuto činnost provádí prostřednictvím brněnské 

provozovny. Společnost poskytuje kompletní servis 

v oblasti nákladní dopravy. Jedná se o přepravu jak 

tuzemskou, tak i mezinárodní a kombinovanou v rámci 

celého území Evropy. Společnost má široký vozový park. 

Využívá automobily značek SCANIA, MERCEDES a 

IVECO. Má k dispozici vozy sklápěcí, valníkové a 

speciální. Všechny nákladní vozy jsou sledovány za Obr. 4 Kamionová přeprava 
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pomocí satelitního systému GPS, proto je společnost schopna kdykoliv poskytnout 

zákazníkovi informaci o aktuální poloze vozidla. Společnost zajišťuje mimo jiné také 

přepravu volně loženého materiálu. Nejčastěji se jedná o obiloviny, krmiva, posypové soli, 

zeminy, uhlí a zemědělské komodity.  Dále přepravuje tekuté a paletové materiály, odpady 

a nadrozměrné náklady.  

 

K předmětům činnosti společnosti patří i výroba, instalace a opravy elektrických strojů a 

přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Nejrozšířenější jsou opravy 

elektromotorů a čerpadel, které společnosti dodává firma LISI AUTOMOTIVE a.s. Další 

aktivitou společnosti je obchodování se šrotem a s kovovým materiálem. 
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6 ANALÝZA DAŇOVÉ POVINNOSTI ZA ROK 2011 

Aby byla snaha o optimalizování daňové povinnosti možná, je nutné nejprve analyzovat 

současnou situaci zatížení daní z příjmů právnických osob ve společnosti.  

6.1 Výsledek hospodaření společnost 

Tab. 8 Výpočet účetního HV (v tis. Kč) 

Položka Rok 2011 

Tržby za prodej zboží 117 033  

Náklady na prodané zboží 109 542 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 42 837 

Aktivace 105 

Spotřeba materiálu a energie 17 292 

Služby 19 753 

Osobní náklady 4 447 

Daně a poplatky 1 304 

Odpisy DHM  a DNM 1 288 

Tržby z prodeje materiálu 778 

Ostatní provozní výnosy 75 262 

Ostatní provozní náklady 75 359 

Provozní HV 7 030 

Nákladové úroky 1 403 

Ostatní finanční výnosy 162 

Ostatní finanční náklady 1 091 

Finanční HV -2 332 

Mimořádné výnosy 36 

Mimořádný HV 36 

VH před zdaněním 4 734 

(Interní zdroje společnosti; Vlastní zpracování) 

Tržby za prodej zboží a náklady na prodané zboží eviduje společnost z obchodování se 

šrotem a s kovovým materiálem.  
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V položce tržby za prodej vlastních výrobků a služeb lze nalézt výnosy z prodeje 

ocelových stavebních zárubní a výnosy z titulu provedených oprav elektrických strojů a 

přístrojů.  

Společnost má výnosy z aktivace vnitropodnikových služeb. Tyto výnosy plynou z vlastní 

přepravy materiálu, který je potřebný pro výrobu ocelových stavebních zárubní.  

Ostatní finanční náklady zahrnují kromě poplatků za vedení účtů, kterých společnost 

vlastní devět, také značně vysoké poplatky za faktoring a revolving a bankovní úvěr.  

V položce odpisů se nachází kromě odpisů dosavadního majetku, také majetek nově 

pořízený v roce 2011. Jedná se o nový osobní automobil a tahač návěsů. 

Společnost musela nový majetek zařadit do vhodných odpisových skupin a stanovit 

odpisový plán. Veškerý majetek je odepisován daňově rovnoměrně, přičemž daňově 

odpisy se rovnají odpisům účetním.  

Osobní automobil Volkswagen Golf combi 

Vstupní cena 378 745 Kč 

Společnost je prvním vlastníkem tohoto automobilu. Pro osobní automobily uvádí zákon o 

daních z příjmů konkrétní výčet, kdy je možné v prvním roce uplatnit zvýšený odpis. U 

osobního automobilu, který je využíván danou společností k podnikání, není možné 

v prvním roce zvýšený odpis uplatnit. Tento majetek zařadila společnost do 2 odpisové 

skupiny a bude ho daňově odepisovat 5 let. 

Tab. 9 Odpisový plán osobního automobilu 

Rok Sazba (%) Odpis Oprávky Zůstatková 
cena 

2011 11,00 41 662 41 662 337 083 

2012 22,25 84 271 125 933 252 812 

2013 22,25 84 271 210 204 168 541 

2014 22,25 84 271 294 475 84 270 

2015 22,25 84 270 378 745 0 

Z tabulky vyplývá, že společnost uplatní v roce 2011 daňový odpis ve výši 41 662 Kč. 

Tento odpis eviduje zároveň jako účetní odpis. Proto je mezi nimi nulový rozdíl a 

nevznikne připočitatelná, resp. odpočitatelná položka od základu daně.  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 41 
 

Tahač návěsů IVECO AS 440S45 T 

Vstupní cena 885 000 Kč 

U tohoto majetku není společnost prvním majitelem, proto není možné uplatňování 

zvýšeného odpisu v prvním roce. Byl zařazen do 2. odpisové skupiny a bude odepisován 5 

let. Jedná se o tahač, který bude společnost využívat při provozování mezinárodní 

kamionové přepravy.  

Tab. 10 Odpisový plán tahače návěsů  

Rok Sazba Odpis Oprávky Zůstatková 
cena 

2011 11,00 97 350 97 350 787 650 
2012 22,25 196 913 294 263 590 737 

2013 22,25 196 913 491 176 393 824 

2014 22,25 196 913 685 089 196 911 
2015 22,25 196 911 885 000 0 

 

Ve zdaňovacím období 2011 uplatní společnost daňový odpis v hodnotě 97 350 Kč. 

Zároveň hodnotu 97 350 Kč zaúčtuje na nákladový účet odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku.  
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6.2 Výpočet základu daně 

Jak bylo již uvedeno v teoretické části práce, hospodářský výsledek je výchozí pro výpočet 

daně z příjmů právnických osob. Účetní výsledek hospodaření zahrnuje veškeré náklady a 

výnosy, bez ohledu na daňovou uznatelnost. Proto je nutné ho upravit o položky, které 

vyplývají ze zákona o daních z příjmů.  

Tab. 11 Výpočet základu daně 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4 734 000 

Položky zvyšující základ daně 279 610 

Položky snižující základ daně 0 

ZÁKLAD DANĚ 5 013 610 

6.3 Položky zvyšující základ daně 

Společnost daňově odepisuje majetek v souladu se zákonem o daních z příjmů. Na základě 

vnitřní účetní směrnice se rovnají tyto daňové odpisy odpisům účetním. Z toho důvodu 

nevzniká mezi účetními a daňovými odpisy rozdíl. Společnost si proto nemůže odečíst 

resp. přičíst tento rozdíl od základu daně.  

Veškeré částky pojistného i příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které byly 

zaměstnavatelem sraženy, byly do 31. ledna také odvedeny. 

6.3.1 Daňové neuznatelné náklady 

Účet 518.09 – Ostatní služby 

Na tento analytický účet společnost eviduje daňově neuznatelné náklady za 

telekomunikační služby. 25% měsíčně z celkové výše fakturované částky za tyto služby je 

účtována do nedaňových nákladů. 

Celková výše za celý rok činí 92 512 Kč.  

Účet 528 – Ostatní sociální náklady 

Na daném účtu eviduje společnost nedaňové náklady z titulu obědů technicko-

hospodářských pracovníků, účetní a jednatele společnosti. Na tyto obědy chodí 

zaměstnanci do nedaleké restaurace a společnost jim je hradí v plné výši. Z celkové ceny 

obědu účtuje 45% hodnoty do daňově neuznatelných nákladů. 

Částka na tomto účtu je 36 432 Kč. 
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Účet 542 – Dary 

Společnost poskytla v roce 2011 dar ve výši 5000 Kč. 

Účet 548.09 – Ostatní provozní náklady 

Na tento analytický účet eviduje společnost daňové neuznatelné náklady z titulu 

ztracených dokladů a nesrovnalostí v účetnictví. Jako příklad můžu uvést ztracený doklad 

za nákup navigace v hodnotě 12 900 Kč. Dále na tento účet eviduje společnost daňově 

neuznatelné nákupy řidičů na benzinových pumpách. Jedná se především o nákup jídla a 

nápojů.  

Celková hodnota tohoto účtu činí 145 666 Kč.  

6.4 Položky snižující základ daně 

Společnost nemá žádné položky, které by snižovaly daňový základ.  

6.5 Výpočet daňové povinnosti 

Tab. 12 Výpočet daně 

 ZÁKLAD DANĚ 5 013 610 
- ODPOČET DAŇOVÉ ZTRÁTY 0 
- ODPOČET NÁKLADŮ NA VÝZKUM A VÝVOJ 0 

= MEZISOUČET 5 013 610 

- ODEČET DARŮ NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ÚČELY (max. 5% 
z mezisoučtu) 5 000 

= ZÁKLAD DANĚ PO SNÍŽENÍ O ODPOČTY (zaokrouhlený na 
celé tisíce Kč dolů) 5 008 000 

* SAZBA DANĚ 19% 
= DAŇ 951 520 

- SLEVY NA DANI 0 
= DAŇ PO SLEVĚ 951 520 

 

Společnost poskytla v roce 2011 jezdeckému oddílu TJ MORAVIA DUBŇANY finanční 

dar v hodnotě 5000 Kč. Jedná se o občanské sdružení, což je právnická osoba.  Proto je 

splněna první podmínka pro uplatnění daru.  Vzhledem k nízké hodnotě daru, je možné 

celou hodnotu uplatnit a odečíst od základu daně.  

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 44 
 

7 NÁVRH NA OPTIMALIZACI DAŇOVÉ POVINNOSTI 

V předchozí kapitole jsem analyzovala daňové zatížení daní z příjmů právnických osob 

společnosti. Daňová povinnost před optimalizací je 933 090 Kč. Zpočátku se zdálo, že jsou 

využívány všechny možnosti pro minimalizaci daňového zatížení. Po podrobné analýze 

jsem zjistila, že společnost eviduje spoustu pohledávek, které jsou déle než 6 měsíců po 

splatnosti.  V této oblasti se nabízí prostor pro daňovou optimalizaci. Další možností, jak si 

může společnost zmenšit daňovou povinnosti z titulu daně z příjmů právnických osob, je 

uplatnění daňové ztráty z roku 2009.  

Proto bych se v této kapitole mojí práce chtěla soustředit na podrobnější rozpracování výše 

uvedených možností optimalizace daňové povinnosti.  

7.1 Daňové řešení nedobytných pohledávek 

Společnost se dlouhodobě potýká se špatnou platební morálkou svých odběratelů. Problém 

tkví pravděpodobně v tom, že jdou prodávány nadále zboží, výrobky a služby i těm 

subjektům, u kterých jsou evidovány pohledávky po splatnosti. Tento nedostatek je 

znázorněn v následující tabulce. Do dosavadního zdaňovacího období společnost 

nevytvářela odpisy ani opravné položky k pohledávkám.   

Tab. 13 Přehled nedobytných pohledávek 

Odběratel Doklad Rozvahová 
hodnota 

Datum splatnosti 

BLATINIE a.s. f5/250874 2 810 28. 07. 2005 

DENDRA Břeclav s.r.o. f6/260705 32 946 22. 03. 2006 

Martin Štvrtecký f6/263843 15 029 25. 12. 2006 

RELLSTAV s.r.o. 

f8/280171 

f8/280712 

f8/280745 

f8/280922 

42 941 

66 677 

38 672 

35 869 

11. 02. 2008 

21. 04. 2008 

22. 04. 2008 

21. 05. 2008 

SAVANAH – EKO 
Ivančice s.r.o. 

f9/190472 

f9/190612 

17 089 

24 812 

10. 04. 2009 

08. 05. 2009 
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Odběratel Doklad Rozvahová 
hodnota 

Datum splatnosti 

STAVOSERVIS Kyjov 
spol. s r.o.  f10/1100973 6 533 27. 07. 2010 

OLPET Pardubice s.r.o. f11/1110222 20 615 11. 03. 2011 

BAUMAT CB a.s. 
f11/1110366 

f11/1110711 

5 096 

23 536 

28. 03. 2011 

06. 06. 2011 

Celkem ___ 332 625 ___ 

(Interní zdroje společnosti; Vlastní zpracování) 

Všechny výše uvedené pohledávky získala společnost z titulu prodeje zboží, výrobků nebo 

služeb. Žádná nebyla získána postoupením. 

7.1.1 BLATINIE a.s. 

Tato pohledávka byla splatná 28. 07. 2005. Celá rozvahová hodnota ve výši 2 810 Kč je 

doposud neuhrazena. Jedná se o pohledávku, která vznikla z titulu nákupu ocelových 

betonových zárubní. Daný závazkový vztah se řídil obchodním zákoníkem, kde je běžná 

promlčecí lhůta 4 roky po splatnosti. Vzhledem ke splatnosti v roce 2005 je pohledávky již 

promlčena a není možné k ní tvořit daňově účinné opravné položky.  

7.1.2 DENDRA Břeclav s.r.o. 

Splatnost dané pohledávky byla 22. 03. 2006.  Tato pohledávka vznikla z titulu oprav 

elektrický motorů. Vycházela z režimu obchodního zákoníku, proto je délka promlčecí 

lhůty 4 roky po splatnosti. Z toho vyplývá, že se opět jedná o promlčenou pohledávku. 

Společnost nemůže tvořit daňově uznatelnou opravnou položku.  

7.1.3 Martin Štvrtecký 

Splatnost této pohledávky byla 25. 12. 2006. Tohoto odběratele se nedaří již několik let 

kontaktovat. Daná pohledávka je z titulu nákupu stavebních ocelových zárubní. Vychází 

z obchodního zákoníku a je již promlčena. Proto ani k této pohledávce není možné tvořit 

daňově účinnou opravnou položku.  
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K žádné z výše uvedených pohledávek nebylo napsáno uznání dluhu od dlužníka, ani 

nedošlo k soudnímu vymáhání. Proto je u všech promlčení lhůta 4 roky po splatnosti 

pohledávky a jsou tedy promlčeny. Vzhledem k nízkým hodnotám uvedených pohledávek 

by vymáhání soudní cestou bylo velmi neekonomické  

Z promlčení vyplývá, že je oslabené právo na jejich vymáhání. To znamená, že dlužník 

může vznést námitku, že je daná pohledávka již promlčena. Protože společnost nevytvářela 

k daným pohledávkám daňově uznatelné opravné položky před jejich promlčením, není 

možné tyto pohledávky daňově odepsat. Na základě posouzení reálné situace, kdy 

neexistuje možnost, že by došlo k úhradě daných pohledávek, může společnost k daným 

promlčeným pohledávkám tvořit odpis, který neovlivní základ daně.  

7.1.4 RELLSTAV s.r.o. 

K danému subjektu eviduje společnost 4 pohledávky v celkové hodnotě 184 159 Kč.  Tyto 

pohledávky vznikly z titulu nákupu ocelových stavebních zárubní. Jejich splatnost je 

v roce 2008, a jsou tedy nepromlčeny. V roce 2011 byla podána na společnost  

RELLSTAV s.r.o. hromadná žaloba. Na základě dané žaloby bylo zahájeno soudní řízení o 

úhradě závazku.  Společnost ABC s.r.o. má důkazní břemeno ve formě uznání dluhu od 

dlužníka. Protože bylo zahájeno soudní řízení, je možné postupovat podle §8a zákona o 

rezervách. Protože jsou pohledávky po splatnosti déle než 36 měsíců, je možné tvořit 

daňově účinnou opravnou položku ve výši 100%.  

Tab. 14 Opravné položky k pohledávkám RELLSTAV s.r.o. 

Rozvahová hodnota Splatnost 
Daňově účinná OP 
% Kč 

42 941 11. 02. 2008 100 42 941 
66 677 21. 04. 2008 100 66 677 
38 672 22. 04. 2008 100 38 672 
35 869 21. 05. 2008 100 35 869 

7.1.5 SAVANAH – EKO Ivančice s.r.o. 

K tomuto subjektu eviduje společnost dvě pohledávky v celkové hodnotě 41 901 Kč. Obě 

vznikly z titulu nákupu ocelových stavebních zárubní. Protože podléhají režimu 

obchodního zákoníku, nejsou promlčeny. Jejich splatnost je v roce 2009. V roce 2011 byla 

na majetek společnosti SAVANAH-EKO Ivančice s.r.o. nařízena exekuce. Exekuční řízení 

bylo zastaveno pro nedostatek majetku.  
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Na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je možné hodnotu daných 

pohledávek plně zahrnout do daňově účinných nákladů, protože se jedná o dlužníka, jehož 

majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí.  

Tab. 15 Odpis pohledávky SAVANAH-EKO Ivančice s.r.o. 

Rozvahová hodnota Splatnost Daňově účinný odpis 
17 089 10. 04. 2009 17 089 
24 812 08. 05. 2009 24 812 

 

7.1.6 STAVOSERVIS Kyjov spol. s r.o. 

Tato pohledávka v hodnotě 6 533 Kč je splatná k 27. 07. 2010. Pohledávka je z titulu 

nákupu ocelových betonových zárubní. Na danou společnost bylo podáno hromadné trestní 

oznámení, protože neuhradila své závazky více dodavatelům. Společnost STAVOSERVIS 

Kyjov spol. s r.o. odebírala výrobky, přičemž si byl jednatel společnosti v daném 

okamžiku již vědom, že nemůže zaplatit. Vzhledem k nízké hodnotě pohledávky je možné 

postupovat na základě § 8c zákona o rezervách.  

K této pohledávce lze tvořit daňově účinnou opravnou položku ve výši 100%, protože: 

 její rozvahová hodnota bez příslušenství je nižší než 30 000 Kč 

 od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 12 kalendářních měsíců 

 celková hodnota pohledávek bez příslušenství ke společnosti STAVOSERVIS 

Kyjov spol. s r.o. nepřesahuje více než 30 000 Kč 

Společnost eviduje k danému subjektu pouze jednu uvedenou pohledávku. 

Tab. 16 Opravná položka k pohledávce STAVOSERVIS Kyjov spol. s r.o. 

Rozvahová hodnota Splatnost 
Daňově účinná OP 
% Kč 

6 533 27. 07. 2010 100 6 533 

O této pohledávce je nutné vést samostatnou evidenci, protože výše uvedené ustanovení 

zákona o rezervách tuto skutečnost nařizuje. 

7.1.7 OLPET Pardubice s.r.o. 

Daná pohledávka v hodnotě 20 615 Kč je splatná 11. 03. 2011. Vznikla z titulu nákupu 

ocelových zárubní. Protože je splatnost pohledávky méně než 12 měsíců, není možné tvořit 

opravnou položku na základně ustanovení §8c zákona o rezervách.   
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V tomto případě je možné postupovat podle § 8a zákona o rezervách a tvořit opravnou 

položku ve výši 20 % rozvahové hodnoty. Pohledávka nebyla přihlášena do správního, 

soudního či insolvenčního řízení. Z důvodu dodržení zásady opatrnosti vytvoří společnost 

účetní opravnou položku ve výši 16 492. Tato opravná položka není daňově uznatelným 

nákladem.  

Tab. 17 Opravná položka k pohledávce OLPET Pardubice s.r.o. 

Hodnota 
pohledávky Splatnost 

Daňově účinná OP 
% Kč 

20 615 11. 03. 2011 20 4 123 

7.1.8 BAUMAT CB a.s. 

U daného subjektu eviduje společnost pohledávky dvě v celkové hodnotě 28 632 Kč 

z titulu nákupu ocelových stavebních zárubní. V roce 2011 byly tyto pohledávky, ve lhůtě 

stanovené insolvenčním soudem, přihlášeny do insolvenčního řízení. K daným 

pohledávkám může společnost využít dva způsoby tvorby OP:  

 daňově účinné opravné položky ve výši 100% na pohledávky v insolvenčním řízení 

 tvorba opravné položky ve výši 20%, protože uplynulo 6 měsíců od konce 

splatnosti pohledávky 

Pro společnost je v dané situaci nejvýhodnější využít §8 zákona o rezervách a vytvářet 

daňově účinné opravné položky ve výši 100% na pohledávky v insolvenčním řízení.  

Tab. 18 Opravná položka k pohledávce BAUMAT CB a.s. 

Hodnota 
pohledávky Splatnost 

Daňově účinná OP 
% Kč 

5 096 28. 03. 2011 100 5096 
23 536 06. 06. 2011 100 23 536 
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7.1.9 Vliv odpisů a opravných položek na daňový základ 

Tab. 19 Přehled vytvořených opravných položek 

Odběratel Doklad Rozvahová 
hodnota 

Datum 
splatnosti 

Účetní 
OP 

Daňová 
OP 

RELLSTAV 

s.r.o. 

f8/280171 

f8/280712 

f8/280745 

f8/280922 

42 941 

66 677 

38 672 

35 869 

11. 02. 2008 

21. 04. 2008 

22. 04. 2008 

21. 05. 2008 

42 941 

66 677 

38 672 

35 869 

42 941 

66 677 

38 672 

35 869 

STAVOSERVIS 

spol. s r.o.  f10/1100973 6 533 27. 07. 2010 6 533 6 533 

OLPET 

Pardubice s.r.o. f11/1110222 20 615 11. 03. 2011 20 615 4 123 

BAUMAT CB 

a.s. 
f11/1110366 

f11/1110711 

5 096 

23 536 

28. 03. 2011 

06. 06. 2011 

5 096 

23 536 

5 096 

23 536 

Celkem __ 239 939 __ 239 939 223 447 

 

 

Obr. 5 Rozdělení OP dle použitého ustanovení zákona o rezervách 
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Z daného výsečového grafu vyplývá, že nejvíce zákonných opravných položek bylo 

vytvořeno k nepromlčeným pohledávkám, které jsou splatné po 31. 12. 1994. Dvě 

pohledávky byly přihlášeny do insolvenčního řízení a postupovalo se podle §8 zákona o 

rezervách. Nejmenší podíl mají opravné položky k pohledávkám, které mají hodnotu nižší 

než 30 000 Kč na základě §8c zákona o rezervách. 

Tab. 20 Přehled vytvořených odpisů 

Do účetního výsledku hospodaření zahrne společnost náklady ve výši 332 625 Kč. Jedná se 

o součet vytvořených odpisů ve výši 92 686 Kč a opravných položek ve výši 239 939 Kč.  

Ne všechny tyto náklady jsou daňově účinné, proto dojde k transformaci účetního 

hospodářského výsledku na základ daně tím, že se k němu přičte hodnota daňově 

neuznatelných nákladů ve výši 67 277 Kč.   

7.1.10  Odložená daň 

Protože je společnost ABC s.r.o. povinna sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu a tato 

účetní závěrka podléhá auditu, má povinnosti účtovat o odložené dani.  

Společnost podléhá auditu od roku 2010. Z předcházejícího roku odložená daň z žádného 

titulu nevznikla, a to ani z rozdílu mezi zůstatkovými cenami dlouhodobého majetku. Jak 

jsem již dříve v práci uváděla, daňové odpisy jsou evidovány zároveň jako odpisy účetní.  

Po vytvoření opravných položek k pohledávkám vzniká přechodný rozdíl. 

  

Odběratel Doklad Rozvahová 
hodnota 

Datum 
splatnosti 

Účetní 
odpis 

Daňový 
odpis 

BLATINIE a.s. f5/250874 2 810 28. 07. 2005 2 810 0 

DENDRA Břeclav 
s.r.o. f6/260705 32 946 22. 03. 2006 32 946 0 

Martin Štvrtecký f6/263843 15 029 25. 12. 2006 15 029 0 

SAVANAH – EKO 
Ivančice s.r.o. 

f9/190472 

f9/190612 

17 089 

24 812 

10. 04. 2009 

08. 05. 2009 

17 089 

24 812 

17 089 

24 812 

Celkem __ 92 686 __ 92 686 41 901 
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Tab. 21 Výpočet odložené daně 

Odběratel Účetní OP Daňová OP Přechodný 
rozdíl 

Odložená daň. 
pohledávka 

RELLSTAV  s.r.o. 184 159 184 159 0 - 
STAVOSERVIS 

 
6 533 6 533 0 - 

OLPET Pardubice 

s.r.o. 
20 615 4 123 16 492 3 134 

BAUMAT CB a.s. 28 632 28 632 0 - 

Celkem 16 492 223 447 16 492 3 134 

Odložená daňová pohledávka vznikla z přechodného rozdílu z opravných položek 

k pohledávkám tvořených podle ustanovení §8a zákona o rezervách. Z opravných položek 

tvořených podle §8 zákona o rezervách – pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení 

přechodný rozdíl nevzniká, protože je daňově uznatelných 100% opravné položky. Stejně 

tomu je i u opravných položek k pohledávkám malé hodnoty. Z odpisů pohledávek 

nevznikl žádný přechodný rozdíl, proto se z nich odložená daň počítat nebude.  

Odložená daňová pohledávka byla vypočtena v hodnotě 3 134 Kč. Je to hodnota téměř 

zanedbatelná a společnost nemá, na rozdíl od daňového závazku, o daňové pohledávce 

povinnost účtovat. 
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7.2 Uplatnění daňové ztráty 

 

Obr. 6 Vývoj účetního hospodářského výsledku v letech 2001-2011 

(Interní zdroje společnosti; Vlastní zpracování) 

Z grafu vyplývá, že společnost byla od roku 2001 do roku 2003 ztrátová. V období 2004-

2008 dosahuje zisku, ale v dalším roce dochází k velké ztrátě. Ta je způsobena zaváděním 

další činnosti společnosti, a to provozování autodopravy. Tato ztráta poskytuje prostor pro 

daňovou optimalizaci.  

Je velmi důležité podotknout, že v grafu je vyčíslena ztráta účetní. Tato ztráta vychází 

z výkazu zisku a ztráty a je zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru.  Pro uplatnění ztráty jako 

odčitatelné položky od základu daně je nutné účetní ztrátu přetransformovat na ztrátu 

daňovou.  

Daňovou ztrátu si může společnost odpočítat od základu daně v 5 následujících období po 

vzniku této ztráty. Jak vyplývá z grafu, ve společnosti vznikla ztráta v roce 2009.   

7.2.1 Transformace účetní ztráty na daňovou 

Pro výpočet daňové ztráty za rok 2009 se vychází z DPPO společnost ABC s.r.o.  Od 

účetní ztráty se odečetla částka pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 

příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti, které bylo uhrazeno až po 31. lednu 
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v hodnotě 43 813 Kč. Přičtena byla částka, která zahrnuje výdaje, jež nejsou výdaji 

vynaloženými na dosažení, udržení a zajištění příjmů.  

Konkrétně se jedná o tyto daňově neuznatelné náklady: 

Účet 518.09 – Ostatní služby 76 683 Kč 

Účet 528 – Ostatní sociální náklady 85 164 Kč 

Účet 548.09 – Ostatní provozní náklady 168 076 Kč 

Tab. 22 Výpočet daňové ztráty 

 Účetní ztráta za rok 2007 - 2 021 949 

- Položky snižující ZD  43 813 

+ Položky snižující ZD  329 923 

= Daňová ztráta - 1 735 839 
 

Daňová ztráta byla vyčíslena ve výši – 1 735 839 Kč. Protože společnost očekávala 

vzrůstající výsledek hospodaření, neuplatnila v roce 2010 celou hodnotu ztráty. Do roku 

2015 zbývá společnosti uplatnit 867 920 Kč hodnoty ztráty. Společnost má možnost ve 

zdaňovacím období 2011 odpočítat od základu daně celou zatím neuplatněnou hodnotu 

ztráty. Další variantou je uplatnění pouze 1/4 zbývající hodnoty ztráty.  
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8 DAŇOVÁ POVINNOST PO OPTIMALIZACI  

8.1 Účetní hospodářský výsledek po optimalizaci 

Protože většina účetních výnosů a nákladů zůstává i po optimalizaci ve stejné výši, uvádím 

v následující tabulce pouze položky, u kterých došlo ke změně.  

Společnosti nově vznikly náklady: 

Odpisy pohledávek ve výši 92 686 Kč 

Opravné položky k pohledávkám ve výši 239 939 Kč 

V důsledku zvýšení nákladů se snížil provozní výsledek hospodaření o částku 332 625 Kč. 

Tab. 23 Účetní výsledek hospodaření po optimalizaci 

Provozní HV 6 697 375 

Finanční HV - 2 332 000 

Mimořádný HV 36 000 

HV před zdaněním 4 401 375 

8.2 Výpočet základu daně 

Tab. 24 Základ daně po optimalizaci 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4 401 375 

Položky zvyšující základ daně 346 887 

Položky snižující základ daně 0 

ZÁKLAD DANĚ 4 748 262 
 

Položky, které se přičítají k základu daně, se zvýšily o částku 67 277 Kč. Jedná se o 

hodnotu daňově neuznatelných nákladů z titulu opravných položek a odpisů pohledávek.  

  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 55 
 

8.3 Výpočet daňové povinnosti 

Tab. 25 Výpočet daňové povinnosti při uplatnění celé zbývající hodnoty ztráty 

 ZÁKLAD DANĚ 4 748 262 
- ODPOČET DAŇOVÉ ZTRÁTY 867 920 
- ODPOČET NÁKLADŮ NA VÝZKUM A VÝVOJ 0 
= MEZISOUČET 3 880 342 

- ODEČET DARŮ NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ÚČELY (max. 5% 
z mezisoučtu) 5 000 

= ZÁKLAD DANĚ PO SNÍŽENÍ O ODPOČTY (zaokrouhlený na 
celé tisíce Kč dolů) 3 875 000 

* SAZBA DANĚ 19% 

= DAŇ 736 250 

- SLEVY NA DANI 0 
= DAŇ PO SLEVĚ 736 250 

 ZAPLACENO NA ZÁLOHÁCH 371 520 

 DOPLATEK 364 730 

 

Tab. 26 Výpočet daňové povinnosti při uplatnění ¼ zbývající hodnoty ztráty 

 ZÁKLAD DANĚ 4 748 262 
- ODPOČET DAŇOVÉ ZTRÁTY 216 980 
- ODPOČET NÁKLADŮ NA VÝZKUM A VÝVOJ 0 

= MEZISOUČET 4 531 282 

- ODEČET DARŮ NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ÚČELY (max. 5% 
z mezisoučtu) 5000 

= ZÁKLAD DANĚ PO SNÍŽENÍ O ODPOČTY (zaokrouhlený na 
celé tisíce Kč dolů) 4 526 000 

* SAZBA DANĚ 19% 

= DAŇ 859 940 

- SLEVY NA DANI 0 

= DAŇ PO SLEVĚ 859 940 
 ZAPLACENO NA ZÁLOHÁCH 371 520 

 DOPLATEK 488 420 
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Obr. 7 Porovnání daňové povinnosti před a po optimalizaci 

8.4 Výpočet záloh na daň z příjmů právnických osob pro rok 2012 

Poslední známá daňová povinnost po optimalizaci činí: 

 736 250 Kč při uplatnění celé zbývající hodnoty ztráty 

 859 940 Kč při uplatnění ¼ zbývající hodnoty ztráty 

Protože jsou obě daňové povinnosti vyšší než hraniční hodnota na základě zákona  

150 000 Kč, budu počítat 25% z poslední známé daňové povinnosti.  

Záloha na daň z příjmů po optimalizaci činí: 

 184 063 Kč při uplatnění celé zbývající hodnoty ztráty 

 214 985 Kč při uplatnění ¼ zbývající hodnoty ztráty 

Tuto zálohu společnost odvede finančnímu úřadu do 15. dne: 

 3. měsíce  

 6. měsíce  

 9. měsíce  

 12. měsíce  

Lhůta začíná běžet prvním dnem, po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového 

přiznání. 
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9 VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

Při realizaci optimalizace v případě uplatnění celé zbývající hodnoty ztráty by společnost 

ušetřila 215 270 Kč. Tato varianta výrazně sníží daňové zatížení pro zdaňovací období 

2011. Úsporou daně získá společnost zdroj financování pro další rozvoj podnikání. 

Pokud by se společnost rozhodla uplatnit pouze ¼ zbývající hodnoty ztráty, ušetřila by na 

dani 91 580 Kč. V dalších letech předpokládá společnost další rozvoj, a proto se tato 

varianta jeví být opatrnější do budoucnosti. Je očekáván další růst hospodářského výsledku 

a tím také zvyšování daně z příjmů PO. Proto rovnoměrné rozvržení ztráty do následujících 

4 zdaňovacích období se zdá být vhodnějším řešením.  

Je na místě připomenout jednu právní nepříjemnost, která se týká uplatnění daňové ztráty 

jako odpočtu od daňového základu. Pokud společnost daňovou ztrátu uplatní, dojde u ní 

k prodloužení lhůty pro vyměření, resp. doměření daňové povinnosti. Toto prodloužení 

lhůty se týká veškerých zdaňovacích období, ve kterých společnost ztrátu uplatní.  

Dále si dovoluji navrhnout zvážení metody odpisování. Protože společnost eviduje odpisy 

daňové zároveň v účetnictví, nevykazuje žádný rozdíl mezi těmito odpisy. Je to 

samozřejmě pro společnost značné zjednodušení, ale dnešní účetní software je schopný 

odpisy automaticky vypočítat a evidovat. Protože daňové odpisy nevyjadřují skutečné 

opotřebení majetku, může docházet k porušování zásady věrného a poctivého zobrazení 

účetnictví. Protože společnost ABC s.r.o. podléhá auditu, může se daný způsob odpisování 

zdát auditorovi značně nevhodný.  

V rámci zjednodušení účetnictví neevidovala společnost do zdaňovacího období 2011 

žádné opravné položky a odpisy pohledávek. To mohlo vést k porušování zásady 

opatrnosti a nadhodnocování aktiv. Protože eviduje společnost více nedobytných 

pohledávek, byly vytvořeny opravné položky a odpisy k daným pohledávkám. Většina 

opravných položek byla vytvořena na základě ustanovení zákona o rezervách, proto se 

jedná o daňově uznatelný náklad. I některé odpisy pohledávek splňovaly podmínky 

ustanovení zákona o daních z příjmů a bylo možné je zahrnout do daňových nákladů.  

Dovoluji si společnosti doporučit pečlivější sledování pohledávek po splatnosti, aby 

předcházela situaci, kdy dojde k promlčení pohledávek. Dále doporučuji lépe využívat 

prostředky vymáhání pohledávek a evidovat snížení hodnoty prostřednictvím odpisů a 

opravných položek. 
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ZÁVĚR 

Stěžejním cílem této bakalářské práce bylo stručně a srozumitelně vymezit problematiku 

daně z příjmů právnických osob. Následně tyto teoretické poznatky aplikovat na konkrétní 

společnost a provést optimalizaci daně z příjmů právnických osob. 

V úvodu teoretické části práce jsou definovány základní daňové pojmy, funkce, historii 

daní a daňový systém České republiky. Další kapitoly se hlouběji zabývají daní z příjmů 

právnických osob. Východiskem pro tuto problematiku je zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů. Tento zákon zahrnuje také daň z příjmů fyzických osob a v mnoha místech je 

nepřehledný. Neustále dochází k novelám daného zákona, a proto je nezbytná velmi přesná 

orientace. Často je novelizována právě oblast odpisů, která nabízí široký prostor pro 

daňovou optimalizaci. 

V praktické části bakalářské práce je nejprve charakterizována společnost, ve které je 

analyzováno daňové zatížení. Po důkladném vyhodnocení daňové povinnosti a situace 

společnosti, byl nalezen prostor pro daňovou optimalizaci v nedobytných pohledávkách. 

Společnost se dlouhodobě potýká se špatnou platební morálkou svých odběratelů. 

Nedobytné pohledávky zpravidla nejsou včas řešeny a kupí se v účetnictví společnosti. 

Vzhledem k tomu, že některé pohledávky měly hodnotu nižší než 30 000 Kč a splňovaly 

další podmínky stanovené zákonem, bylo možné k celé jejich rozvahové hodnotě tvořit 

daňové opravné položky, aniž by došlo k využívání vymáhacích prostředků. V poslední 

kapitole je vyčíslena daň z příjmů právnických osob po provedení optimalizace a její 

srovnání s daňovým zatížením před optimalizací.  

Věřím, že tato bakalářské práce bude pro danou společnost přínosem a stane se určitým 

vodítkem při výpočtu daně z příjmů právnických osob. Praktický význam lze spatřovat 

nejen u konkrétní společnosti, na kterou byla tato práce aplikována, nýbrž se může stát 

inspirací i pro ostatní společnosti, které řeší problematiku minimalizace zatížení daní 

z příjmů právnických osob.  
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