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ABSTRAKT 

Daně a jejich problematika jsou velmi zajímavé téma, a proto jsem se rozhodla o jedné 

z nich zpracovat svoji bakalářskou práci. Chtěla bych seznámit čtenáře jak s naši českou 

daní, tak i s daní jiného státu Evropské unie. Pro tento případ jsem si vybrala daň z příjmů 

právnických osob a daňovou soustavou Rakouska. Na společnosti Závlahy 

Dyjákovice, s. r. o. jsem se snažila porovnat obě daňové soustavy a navrhnout, zda by bylo 

pro tuto společnost lepší podnikat a odvádět daně, z hlediska daně z příjmů právnických 

osob, na území České Republiky, nebo na území Rakouska. 

 

Klíčová slova: Daně, daň z příjmů právnických osob 

 

 

 

ABSTRACT 

Taxes and their problem are very interesting theme, and that I dicided to process abou of 

them my bachelorwork. I would like to get acquainted readers with our czech tax and with 

other taxes from Europe union. For this fall I chose legal entity income tax and tax from 

Austria. On the company Závlahy Dyjákovice, I try to compare both taxes and project, if is 

better for this company transact businnes in the Czech Republic or in Austria. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce: „Návrh volby optimální varianty daňového systému podle české a 

rakouské legislativy“, je práce zaměřená na porovnání daně z příjmů právnický osob ve 

dvou daňových soustavách Evropské unie. Pro tento případ byla zvolena daňová soustava 

České republiky a daňová soustava Rakouska.  

Albert Einstein jedou pronesl krásnou větu: „Věc, kterou na světě nejvíc nechápu, jsou 

daně z příjmů.“1 

Proto je úkolem této práce zaměřit se na všechny podstatné souvislosti týkajících se daní a 

především daně z příjmů právnických osob.  

Bakalářská práce má ukázat a informovat co je to např. daň a jak ji můžeme definovat, jaké 

daně rozeznáváme. Dále pak jak se daň z příjmů právnických osob počítá, podle jakých 

zákonů ji můžeme zjistit a zpracovat, jak bychom měli na příkladu jedné firmy vyplnit 

daňové přiznání a jak a kdy správně daň odvést finančnímu úřadu. To vše samozřejmě 

v obou daňových soustavách. 

Společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. má své sídlo podnikání jen pár kilometrů od 

Rakouských hranic a své služby také nabízí i našim jižním sousedům. Proto nebylo těžké 

zvolit se kterým státem Evropské unie se bude daňová legislativa České republiky 

porovnávat. 

Hlavním cílem této práce je zpracovat problematiku daně z příjmů právnických osob, jak 

v České republice, tak i v Rakousku a navrhnout, která z těchto dvou daňových soustav by 

byla pro tuto společnost výhodnější. Především je důležité zjistit ve které z uvedených 

soustav by byla daň z příjmu právnických osob nižší, tedy výhodnější, za jakých podmínek 

a zda by bylo tím pádem pro společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. perspektivnější mít své 

sídlo podnikání v České republice nebo v Rakousku. 

 

                                                 

 

1 Zdroj: Vlastní 

   



 

 

I. TEORETICKÁ ČÁST 
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2 ČESKÝ DAŇOVÝ SYSTÉM 

Daň je ….. „povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to 

platba neúčelová a neekvivalentní.“ [6, s. 9] 

Tato definice přesně zobrazuje vše, co o dani může být v jedné větě řečeno.  

Po podrobnějším rozebrání této definice, to například znamená, že daň je povinná jen 

v případě, že byli ve státě přijaty všeobecně závazné normy, které jsou v případě daní vždy 

zákony, tedy Daňové zákony. 

Daně plynou do rozpočtů státu, obcí či do státního fondu. Nyní i po vstupu do Evropského 

společenství jsou některé daně odváděny do nadnárodních rozpočtů. 

Daň je neúčelová, jelikož nikdo v okamžiku platby daně neví, na co bude přesně použita. 

Dále pak je neekvivalentní, protože dílem jakým se jednotlivec podílí na společných 

příjmech, nemá žádný vztah k tomu, v jaké výši se bude podílet na výdajích. 

V České republice jsou daně rozděleny na: 

2.1 Daně přímé 

2.1.1 Daně z příjmů  

� Daň z příjmů fyzických osob 

� Daň z příjmů právnických osob 

2.1.2 Daně majetkové 

� Daně z nemovitostí 

o Daň z pozemků 

o Daň ze staveb 

� Daň silniční 

� Daně převodové 

o Daň dědická 

o Daň darovací 
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o Daň z převodu nemovitostí 

2.2 Daně nepřímé 

2.2.1 Univerzální daň 

� Daň z přidané hodnoty 

2.2.2 Selektivní daň  

� Daně ze spotřeby 

o Daň z minerálních olejů 

o Daň z piva 

o Daň z vína a meziproduktů 

o Daň z lihu a lihovin 

o Daň z cigaret a tabákových výrobků 

� Cla 

2.3 Ostatní 

� Pojistné sociálního pojištění 

� Místní poplatky 
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3 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNÍCKÝCH OSOB 

Jak již bylo v předcházející části řečeno, tato práce je především zaměřena na DPPO. 

DPPO je upravena v zákoně o daních z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3.1 Poplatníci daně z příjmů právnických osob (§ 17 DZP) 

Poplatníky daně z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, ani organizačními 

složky státu podle zvláštního právního předpisu ( dále jen „poplatníci“) 

Poplatníci, kteří: 

� Mají na území České republiky své sídlo nebo místo vedení, tím se rozumí adresa 

místa, ze kterého je poplatník řízen. Mají povinnost, která se vztahuje jak na příjmy 

plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů 

v zahraničí, tedy daňoví rezidenti. 

� Nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se 

vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. 

Od daně z příjmů je osvobozena ústřední banka České republiky a též veřejná nezisková 

ústavní zdravotnická zařízení podle zvláštního právního předpisu. 

3.2 Zdaňovací období (§ 17a DZP) 

Zdaňovacím obdobím je: 

� Kalendářní rok 

� Hospodářský rok 

� Období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společník anebo rozdělení 

obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo 

hospodářského roku. 

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

dvanáct měsíců. 
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3.3 Předmět daně (§ 18 DZP) 

Všeobecně se dá říct, že předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a 

z nakládání s veškerým majetkem. Existuje však spousta výjimek a zvláštností na které 

upozorňuje § 18 odst. 2. DZP. 

3.4 Příjmy osvobozené od daně (§ 19 DZP) 

Kompletní výčet příjmů včetně podmínek, za kterých jsou osvobozeny od daně z příjmů 

právnických osob, nalezneme v § 19 DZP. 

3.5 Základ daně (§ 23 DZP) a položky snižující základ daně (§ 20 DZP) 

Základ daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje (náklady) a to při respektování jejich 

věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období.  

Základ daně právnických osob se odvozuje od výsledku hospodaření před zdaněním, který 

se, a to dosti podstatně upravuje 

Tab. č. 1 Obecné schéma zjištění základu daně PO [6, s. 161] 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ pře zdaněním 

 – příjmy vyňaté z předmětu daně 

 – osvobozené příjmy  

 – příjmy nezahrnované do základu daně (včetně samostatných základů daně) 

 – rozpuštění rezerv nebo opravných položek, jejichž tvorba nebyla daňově uznaným 
nákladem 

 + částky zkracující příjmy (nepeněžní a mimoúčetní příjmy) 

 + účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady 

 + částky pojistného sociálního pojištění sraženého zaměstnancům a neodvedené ve lhůtě 

 – mimoúčetní náklady, které lze uznat pro daňové účely 

 + – korekce základu daně předešlých zdaňovacích období 

 = ZÁKLAD DANĚ 
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3.6 Sazba daně (§ 21 DZP) 

Sazba daně pro roky 2006 a 2007 činí: 

� 24% 

o Tato sazba daně se vztahuje na základ snížený o položky podle § 34 a § 20 

zákona o DZP, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. 

� 5%  

o U investičního fondu, u podílového fondu a u penzijního fondu. Tato sazba 

daně se vztahuje též na základ snížený o položky podle § 34 a § 20 ZDP, 

který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. 

� 15% 

o Tato sazba daně se vztahuje na samotný základ daně podle § 20b ZDP 

zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů. 

Graf. č. 1 Vývoj sazby daně PO od roku 1999 až do roku 2010 

35

31 31 31 31 28

26 24 24

21 20 19

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

sazba daně  v %

Zdroj: [12] 

3.7 Úprava základu daně a stanovení daně 

Po zjištěni základu daně, je nutné ho ještě upravit a stanovit daňovou povinnost. Základ 

daně se snižuje o nestandardní odpočty, které se v české legislativě nazývají odčitatelnými 

položkami.Všechny odčitatelné položky upravuje § 34 DZP.  
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Mezi tyto odčitatelné položky patří: 

� Daňová ztráta – tu můžeme uplatnit v maximálně pěti následujících zdaňovacích 

obdobích po tom období, za které byla vyměřena. 

� Výdaje na výzkum a vývoj – jedná se především o experimentální, teoretické, 

projekční a konstrukční práce, návrhy technologií, výroba funkčních vzorků nebo 

prototypu produktů. Podmínkou je, že musí být současně náklady (výdaji) daňově 

uznatelnými. 

� Výdaje na účně – jde o odpočet 30% výdajů na výuku žáků ve studijních a 

učebních oborech středních odborných učilišť, které jsou součástí výchovně 

vzdělávací soustavy. 

Dále pak si může právnická osoba snížit základ daně o dary na veřejně prospěšné účely. 

Výše daru však nesmí přesahovat 5% z mezisoučtu. 

3.8 Slevy na dani (§ 35 DZP) 

Poplatníci, kteří jsou uvedení v § 17 DZP, si můžou snížit daň v případě, že zaměstnávají 

osoby se změnou pracovní neschopnosti a v případě, že si pořídili nebo technicky 

zhodnotili registrační pokladny. 

Jde o částky: 

� Absolutní 

o 18 000,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením 

o 60 000,- Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením 

� Relativní 

o Poloviční sazba daně pro právnické osoby zaměstnávající více než 50% 

zaměstnanců se zdravotním postižením a zároveň mají celkem minimálně 

25 zaměstnanců. 

V případě registračních pokladen si může poplatník snížit daň o 50% její pořizovací ceny, 

absolutní výše slevy je však u jedné registrační pokladny omezena částkou 8 000,- Kč. Při 

technickém zhodnocení registrační poklady se jedná pouze o 30% hodnoty technického 

zhodnocení, sleva však nesmí překročit částku 4 000,- Kč. 
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3.9 Placení daně a zálohy na daň  

Po zjištění daně z příjmů právnických osob, musí poplatník výpočet uvést v daňovém 

přiznání. To podávají právnické osoby do konce třetího měsíce po skončení zdaňovacího 

období. Pokud však právnické osoby podléhají povinnému auditu podávají daňové přiznání 

až do konce šestého měsíce po skončení zdaňovacího období. Daňové přiznání se podává i 

v případě, kdy je vykázaná daň ve výši 0, nebo vykázána daňová ztráta. Vše o daňovém 

přiznání k dani z příjmů právnických osob se nachází v §38m DZP. 

Částka, kterou bude muset poplatník zaplatit, se snižuje o zaplacené zálohy. Výše záloh se 

stanoví z poslední známé daňové povinnosti, tj. např. částka daně uvedená v daňovém 

přiznání, a to zpravidla s účinností ode dne následujícího po posledním dni lhůty pro 

podání daňového přiznání. Zálohy jsou objasněny v § 38a DZP. 

3.10 Reforma zákona o dani z příjmu právnických osob 

V tomto roce vstoupila v platnost nová vládní reforma veřejných financí s účinností od 

1. ledna 2008. Hlavní změnou je úprava parametrů daně z příjmů od roku 2009. Reforma 

má kladné, ale i záporné stránky. Např. se sníží daně, ale na oplátku budou zrušeny 

přídavky na děti pro bohaté, zruší se povinnost zavádět registrační pokladny a zruší se 

dědická daň pro příbuzné. Dále se pak zavede třicetikorunový poplatek u lékařů a poplatek 

za recept. Negativní dopad bude mít reforma na DPH, kdy se zvýší dolní hranice z 5% na 

9%, což by mělo zdražit potraviny o 3,8%. Kvůli požadavkům z Bruselu se zavádí daň 

z elektřiny a z uhlí a zvyšovat se bude i daň z cigaret. 

Daň z příjmu právnických osob projde největší změnou především snížením sazby daně. 

Kdy tato procentní sazba daně bude činit: 

� 21% pro rok 2008 

� 20% pro rok 2009 

� 19% pro rok 2010 

Toto snížení by mělo zatraktivnit ČR pro investice obecně, mělo by stimulovat příliv 

zahraničních investic a zohlednit vliv daňové konkurence. 
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4 RAKOUSKÝ DAŇOVÝ SYSTÉM 

Rakousko je pluralitní federativní republika a stejně tak jako u České republiky má svoje 

daně a k nim související daňové zákony a daňové definice. 

Daně jsou poplatky v penězích, které veřejně územní korporace (Stát, spolkové země 

a obce) vybírají ke krytí jejich finančních potřeb. [[[[1, s. 167]]]] 

Velký počet daní, jaký bezesporu Rakousko má, může být rozděleno podle různých 

hledisek. Např. jestli je daň vybírána pro státní rozpočet nebo pro obce, zda-li jsou 

vybírány osobní důchodové daně, nebo věcné daně, dále pak se dělí podle možnosti 

vybírání daní na daně přímé a nepřímé a mnoho dalších. Rakouský daňový systém je velmi 

podobný Českému daňovému systému. Proto může být rozdělen podobně jen s malými 

výjimkami: 

4.1 Daně přímé 

� Daň ze zisků korporací 

� Osobní důchodová daň s progresivní klouzavou sazbou 

� Daň z obratu 

� Majetkové daně, které v sobě zahrnují: 

o Daň ze staveb a pozemků 

o Daň z převodu nemovitostí 

o Daň dědická 

o Daň darovací 

4.2 Daně nepřímé 

� Daň z přidané hodnoty 

� Daně spotřební  

o Daň z piva 

o Daň z minerálních olejů 

o Daň z tabáku 
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o Daň z lihu  

o Daň z vína 

� cla 

4.3 Ostatní daně a poplatky 

� Sociální pojištění 

� Daň z motorových vozidel 

� Místní poplatky (jedná se o celou řadu místních daní např. komunální daň, daň za 

psa, odvoz odpadu a jeho následná recyklace, nebo nejznámější daň, která je nyní 

v Evropě typická jen pro Rakousko daň „kostelní“.) 
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5 DAŇ ZE ZISKŮ KORPORACÍ (DIE KÖRPERSCHAFTSTEUER) 

KSt je právně upravena zákonem o daní ze zisků korporací z roku 1988, BGB. 

Nr. 401/1988. KSt je výnosová (důchodová, příjmová) daň PO (korporací). 

5.1 Poplatníci daně ze zisků korporací (§ 1 KStG) 

Osoby povinné k dani jsou korporace, které mají na území Rakouska své sídlo a místo 

vedení. Společnost založena podle rakouského obchodního práva musí mít své právní sídlo 

na území Rakouska. Mezi takové společnosti patří: 

� PO soukromého práva, tedy akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným 

� Soukromé nadace 

� Obchodní podniky provozované veřejnými subjekty 

� Asociace, instituce, nadace bez závislé právní existence a sdružení majetku pro 

vybrané účely 

Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost nepodléhají KSt, protože jejich 

příjem je zdanitelný na úrovni společníků, jedná se o tzv. průnikový princip. 

Od KSt jsou osvobozeny, např. Společensky prospěšné, dobročinné a církevní zařízení. 

Státní monopoly, Centrální banka Rakouska aj. uvedené v § 5 KStG. 

5.2 Zdaňovací období (§ 7 KStG) 

Zdanitelným obdobím je: 

� Kalendářní rok  

� Fiskální rok (v případě, že je odlišný od kalendářního roku)  

Pokud je zdanitelným obdobím fiskální rok, musí tuto změnu schválit správce daně. 

5.3 Předmět daně  

Předmětem daně z příjmů korporací je veškerý příjem, ať už z hlavní nebo doplňkové 

činnosti,obdržený v penězích či naturáliích nebo jiné nepeněžní podobě získaný za 

kalendářní nebo fiskální rok. Zdanitelný příjem je potom celkový příjem z jednoho nebo 

více zdrojů. Snížený o vybrané výdaje a ztráty z těchto zdrojů. 
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Stanovení příjmů korporací jako vyměřovacího základu se v zásadě řídí podle zákona 

o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz z roku 1988 BGB. Nr. 400/1988). 

Náklady a výdaje, které nemůžou být započitatelné pro stanovení předmětu daně jsou 

uvedeny v § 18 a v § 20 EStG a dále pak v § 12 KStG. 

Například se může jednat o: 

� Náklady, které byly vynaloženy na domácnost daňového poplatníka nebo jiné 

výdaje rodinných příslušníků 

� Cestovní náklady, nesouvisející s činností podniku 

� Náklady na dopravu mezi místem výkonu práce a trvalým bydlištěm 

� Náklady a výdaje na reprezentaci 

� Peněžní nebo věcné zákonem stanovené pokuty 

� Daně z příjmů nebo jiné osobní daně 

5.4 Příjmy osvobozené od daně 

Příjmy osvobozené od daně jsou všechny příjmy stanovené v § 3 EStG. 

5.5 Sazba daně (§ 22 KStG) 

Sazba daně od roku 2005 činí. 

� 25% 

o Tato sazba daně je základní a vztahuje se na příjmy podle § 7 odst. 2 KStG 

a i na kapitálové zisky. 

� 12,5% 

o Tato sazba je snížená a vztahuje se na kapitálové výnosy a příjmy plynoucí 

ze soukromých nadací, podle § 13 odst. 3 a 4 KStG. 

U akciových společností a společností s ručením omezeným existuje minimální daň 

z příjmu právnických osob ve výši 5%. Počítá se ze zákonné minimální výše základního a 

kmenového kapitálu. Pro akciovou společnost je tato daň stanovena ve výši EUR 3 500,- a 

pro společnost s ručením omezeným činí EUR 1 750,-. 
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Minimální daň je splatná předem a může být započtena proti finální skutečné daňové 

povinnosti. 

Graf. č. 2 Vývoj sazby daně z příjmu korporací v letech 1999–2007 

34 34 34 34 34 34

25 25 25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

sazba daně v %

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.6 Stanovení daně 

Jakmile je zjištěn základ daně, muže by�t ještě upraven o položky, které pozměňují základ 

daně. Jde například o: 

� Daňové ztráty – ty mohou být přeneseny do dalších let bez časového omezení, není 

však povoleno přenášet ztráty na jiného poplatníka. Pouze ten poplatník, který 

realizuje ztrátu si může nárokovat ve formě odpočtu. 

� Výdaje vynaložené na vzdělávání a školení zaměstnanců – patří mezi daňově 

uznatelné výdaje, které si společnost může započíst. Hodnota zápočtu je 20% 

kvalifikovaných výdajů, tj. výdajů přímo spojených se vzděláním (tedy ne např. 

cestovné). Uznatelné jsou pouze výdaje placené oficiálně uznatelný institucím 

nabízejícím vzdělání a školení. 

5.7 Placení daně a zálohy na daň 

Poplatníci jsou povinni za zdaňovací období odevzdat přiznání k dani ze zisků korporací a 

to do 30. dubna následujícího roku. Pokud je přiznání podáno elektronicky, je lhůta 

prodloužena do 30. června. Lhůta může být také automaticky prodloužena o jeden 

rok v případě, je-li přiznání podáváno daňovými poradci. 
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Poplatník je však povinen platit zálohy na daň. A to ve čtyřech stejných splátkách, 

k 15. únoru, 15. květnu, 15. srpnu a k 15. listopadu. Jejich výše je stanovena na základě 

povinnosti za běžný rok. Může být však výrazně nižší než byla předcházející daňová 

povinnost. Minimální výše záloh činní EUR 875,- pro akciovou společnost a 

EUR 475,50,- pro společnost s ručením omezeným. 

Vyměřená daň je běžně splatná do 1 měsíce od data vydání platebního výměru. Odklad je 

možný jen v případě podání odvolání. 
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II. ANALYTICKÁ ČÁST 
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6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKU 

Obchodní firma: Závlahy Dyjákovice, s. r. o. 

 Zápis do OR: 1994 

Sídlo: Dyjákovice, 313, okres Znojmo, PSČ 671 26 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Závlahy Dyjákovice, s. r. o. je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně. Firma je 

držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. 

Hlavní obor podnikání:  

� Provoz závlahových stanic a trubních sítí 

Firma provozuje 20 závlahových čerpacích stanic zabezpečující závlahu na 14 032 ha 

zemědělské půdy, délka podzemních trubních řádů je 364 km. Dále pak firma zabezpečuje 

služby související se zavlažováním pozemků a nově se budují i podzemní trubní sítě jako i 

kapková závlaha do sadů a vinic. 

Historie podniku: 

Firma byla založena v roce 1994 za účelem provozu hlavního melioračního zařízení 

vybudovaného v jižní části Znojemského okresu. Zakládajícími členy společnosti byli 

jednotlivé zemědělské závody hospodařící v této oblasti. 

Postupně byl rozšiřován předmět podnikání o: 

� Nákup zboží za účelem prodeje 

� Agrotechnické práce 

� Silniční a motorová doprava nákladní 

� Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich 

odstraňování 

� Zámečnictví 

� Ubytovací služby 

Základní kapitál firmy pří zápisu do OR v roce 1994 byl 260 000,- Kč, který byl však 

v roce 1999 zvýšen na 1 885 000,- Kč. 
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7 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Pro zjištění a výpočet daně z příjmů právnických osob se analytická část bude držet pokynů 

týkajících se vyplněním daňového přiznání a podklady poskytnutými společností Závlahy 

Dyjákovice, s. r. o. 

Jelikož účetní jednotka nemá ještě za rok 2007 zjištěn výsledek hospodaření, informace 

zde poskytnuté a vypočítané se týkají roku 2006. 

Vyplněné daňové přiznání viz. Příloha P I. 

 

7.1 Přehled účetních případů 

Společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. vykázala za rok 2006 účetní výsledek hospodaření 

96 449,55 Kč. 

Celková suma: 

� Nákladů činila 11 110 702,95,-  Kč 

� Výnosů činila  11 207 152,50,-  Kč 

7.1.1 Náklady vynaložené na dosažení a zajištění příjmů 

Společnosti Závlahy Dyjákovice, s. r. o. nastaly během účetního období 2006 tyto náklady, 

kterými byl dosažen a zajištěn příjem společnosti.Účetní jednotka používá pro evidenci 

nákladu, příslušnou účtovou osnovu a k ní náležející čísla účtů.  

� 501 – Náklady na spotřebu materiálu ⇒ 222 124 Kč 

� 502 – Náklady na spotřebu energie ⇒ 89 999,5 Kč 

� 504 – Náklady na prodané zboží ⇒ 2 128 141 Kč 

� 511 – Náklady na opravy a udržování ⇒ 75 777 Kč 

� Na účtu 512 bylo v roce 2006 evidováno cestovné. Společnost však již od začátku 

účetního období 2006 rozčlenila tento účet analyticky. 

o 512 – 100 Cestovné v limitu zákona DZP ⇒ 242 666 Kč 

o 512 – 900 Cestovné nad limit zákon DZP ⇒ 2 562 Kč 
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� 513 – Náklady poskytnuté na reprezentaci ⇒ 18 523 Kč 

� 518 – Náklady na ostatní služby ⇒ 185 627,5 Kč 

� 521 – Mzdové náklady ⇒ 5 184 989 Kč 

� 524 – Zákonné sociální pojištění (35 % z mzdových nákladů) 

o 524 ⇒ 1 814 746,15 Kč 

� 527 – Zákonné sociální náklady (společnost přispívá svým zaměstnancům na 

stravování. Tento příspěvek činí 25 Kč na osobu a den) ⇒ 302 400 Kč 

� 532 – Zaplacená daň z nemovitosti ⇒ 77 560 Kč 

� 531 – Daň silniční ⇒ 28 890 Kč 

 

Závlahy Dyjákovice, s. r. o. během roku 2006 věnovala tyto dary, které jsou 

zaúčtovány na účet 543: ⇒ 12 000 Kč 

� Dar místnímu fotbalovému družstvu (SK Ajax Dyjákovice) ⇒ 8 000 Kč 

� Dar na místní charitativní akci zvanou „Topinkiáda“ ⇒ 4 000 Kč 

Pozn. 

U obou darů, které byly poskytnuty, splnila společnost podmínku minimální výše hodnoty 

poskytovaného daru a to 2 000 Kč. 

Maximální odečet darů je stanoven na 5 % ze sníženého základu daně. Jak je vidět 

v daňovém přiznání (příloha P I). 

 

� 551 – Odpisy hmotného a nehmotného majetku ⇒⇒⇒⇒ 589 745,50 Kč 

 

Účetní jednotka účtuje o dlouhodobém hmotném majetku a drobném DHM a DNM pouze 

daňové odpisy. Dlouhodobý nehmotný majetek, do kterého je zařazen Software – Geo, 

Software – Bentley a certifikáty ISO, je odepisován pomocí účetních odpisů. 

Ve společnosti jsou u dlouhodobého hmotného majetku prováděny pouze daňové odpisy 

zrychleným způsobem. Pro společnost je důležité aby v prvních letech po investici do 
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dlouhodobého hmotného majetku byla návratnost této investice co nejvyšší, z toho důvodu 

společnost účtuje zrychleným způsobem. 

Za rok 2006 došlo k těmto daňovým odpisům2: 

� Osobní auto Mazda (1a. odpisová skupina) ⇒ 29 769 Kč 

� Osobní auto Škoda Octavia (1a. odpisová skupina) ⇒ 31 250 Kč 

� Speciální nákladní auto MIX (2. odpisová skupina) ⇒ 8 089 Kč 

� Nákladní auto LIAZ (2. odpisová skupina) ⇒ 8 833,50 Kč 

� Nákladní auto Avia 31.1 N (2 odpisová skupina) ⇒ 7 456 Kč 

� Hladička betonu (2. odpisová skupina) ⇒ 5 020 Kč 

� Čerpací stanice (4. odpisová skupina) ⇒ 35 820 Kč 

� Administrativní budova (5. odpisová skupina) ⇒ 99 557 Kč 

� Ubytovna (5. odpisová skupina) ⇒ 80 444, 50 Kč 

� Výrobní hala (5. odpisová skupina) ⇒ 61 765 Kč 

 

� Dlouhodobý nehmotný majetek ⇒ 39 667,10 Kč 

� Drobný DHM a DNM ⇒ 192 074,40 Kč 

Pozn. 

Společnosti mají ze zákona povinnost počítat a účtovat pouze daňové odpisy. Zda budou 

společnosti účtovat i účetní odpisy je ponecháno zcela na jejich uvážení. Podmínkou však 

je, že společnost stanový způsob odpisování majetku hned při jeho zařazení do užívaní. 

Samozřejmostí je také současné zařazení do odpisové skupiny. V tomto momentě se také 

společnost rozhoduje, zda bude počítat pouze daňové nebo také účetní odpisy. 

                                                 

 

2 Zdroj: Karty majetku společnosti Závlahy Dyjákovice, s. r. o. 
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Společnost již dříve zvažovala, zda-li má počítat i účetní odpisy u DHM. Z provedených 

výpočtu však bylo zřejmé, že se společnosti Závlahy Dyjákovice, s. r. o. nevyplatí tyto 

odpisy počítat. Pokud by o účetních odpisech účtovala došlo by k zvýšení daně. Z toto je 

zřejmé, že z hlediska snižování základu daně jedná společnost v tomto případě správně. 

 

Společnost nabízí své služby i Rakouským zemědělcům a jelikož byly služby zaplaceny 

v cizí měně,vznikly na konci roku kursové ztráty. 

� 563 – Kursové ztráty ⇒ 557, 30 Kč 

 

Účetní jednotka chce v roce 2009 částečně zrekonstruovat výrobní halu a ubytovací 

zařízení, proto již od roku 2004 tvoří povinnou zákonnou rezervu na rekonstrukci DHM. 

Očekávaná je částka 200 000 Kč, tedy každý rok po dobu 5 let bude rezerva přenesena do 

nákladů v hodnotě 25 000 Kč. 

� 552 - Tvorba zákonných rezerv ⇒ 25 000 Kč 

 

� 562 – Úroky z úvěru ⇒ 64 626 Kč 

� 582 – Škody způsobené známým pachatelem ⇒ 16 524 Kč 

� 591 – Daň z příjmů ⇒ 28 245 Kč 

7.1.2 Společníci – vliv na základ daně 

Společnost Závlahy Dyjákovice s. r. o. má 4 společníky. Na tři z nich připadá 20 % podílu 

na zisku, tak i podílu na ztrátách společnosti. Na jednoho z nich připadá 40 % podílu na 

zisku a ztrátách společnosti. 

Vliv na základ daně mají také tyto skutečnosti: 

� Společníci jsou zároveň zaměstnanci společnosti 

� Společníci nejsou zaměstnanci v této společnosti 
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Pro společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. platí možnost první .To znamená, že společníci 

jsou zároveň zaměstnanci a tím pádem se jim nevyplácí podíl na zisku a čistý zisk je tak 

použit na další reinvestice. 

V tomto případě jedná společnost správně, jelikož mzdové náklady, které jsou společníkům 

vypláceny si může plně zahrnout do daňově uznatelných nákladů, tzn. že o tuto částku je 

snížen výsledek hospodaření, který samozřejmě ovlivňuje i základ daně. 

Pokud by společníci nebyli zároveň i zaměstnanci dostali bychom nový hospodářský 

výsledek zvýšený o 874 800 Kč.3 

Tab. č. 2 – Srovnání hospodářského výsledku 

 

Hospodářský výsledek – společníci jsou 

zaměstnanci 

 

Hospodářský výsledek – společníci nejsou 

zaměstnanci 

96 449,55 Kč 971 249,55 Kč 

Zdroj: Zpracováno dle podkladů společnosti Závlahy Dyjákovice, s. r. o. 

 

Také z hlediska společníka je výhodnější být zároveň zaměstnancem. V případě, že by 

nebyli společníci zároveň zaměstnanci, vyplácel by se podíl na zisku, který je zdaňován 

srážkovou daní 15 %. Takto sražená daň a odvedená je i vypořádaná, to znamená, že se 

nepodává daňové přiznání. 

7.1.3 Další možnosti snížení základu daně 

Účetní jednotka by si dále mohla snížit základ daně a tím odvádět i nižší daň, kdyby např. 

využila možnosti odpočtu nákladů, které by vynaložila na výuku žáku. Nebo možnosti 

odpočtu při pořízení nebo technickém zhodnocení registrační pokladny. Společnost však, 

žádnou z těchto možností v roce 2006 nevyužila a zároveň taky nezaměstnávala osoby se 

sníženou pracovní schopností. 

                                                 

 

3 Zdroj: Mzdové výkazy společnosti Závlahy Dyjákovice, s. r. o. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 30 

 

7.2 Výpočet daně z příjmů právnických osob 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (Výnosy – Náklady) 96 449,55 Kč 

Účetní náklady, které nejsou zároveň daňovými náklady 

�  512 – 900 Cestovné nad limit zákona DZP +  2 562 Kč 

� 513 – Náklady na reprezentaci +  18 523 Kč 

� 543 – Dary +  12 000 Kč 

� 591 – Daň z příjmů +  28 245 Kč 

_______________________________ 

ZÁKLAD DANĔ (MEZISOUČET)  157 779,55 Kč 

Po zjištění mezisoučtu musíme vypočítat, v jaké výši si může účetní jednotka odečíst 

poskytnutý dar. Zda-li si smí odečíst celou výši daru, tj. 12 000,-  Kč, avšak podle DZP si 

smí odečíst pouze 5% z mezisoučtu.  

Budeme vycházet z toho výpočtu: 

Výše daru = Mezisoučet * 5 % 

Výše daru = 157 779,55 * 5% 

Výše daru = 7 888,9775 

Výše daru (zaokrouhleno) = 7888,98 Kč 

Z výpočtu vyplívá, že si účetní jednotka smí odečíst pouze částku 7 888,98,- Kč. 

 

MEZISOUČET  157 779,55 Kč 

Dary na veřejně prospěšné účely – 7 888,98 Kč 

_____________________________ 

ZÁKLAD DANĚ SNÍŽENÝ O ODPOČTY  149 890,57 Kč 

_____________________________ 

ZÁKLAD DANĚ ZAOKROUHLENÝ  149 800 Kč 
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Ze zjištěného a zaokrouhleného základu daně může by�t již vypočítaná daň z příjmů 

právnických osob, v tomto případě za zdaňovací období 2006. 

Pro potřeby výpočtu daně společnosti Závlahy Dyjákovice, s. r. o. se bude vycházet ze 

základní sazby podle § 21 DZP, tj. 24 %. 

Vzorec pro výpočet daně: 

Daň z příjmů PO = Základ daně zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů * sazba daně 

Daň z příjmů PO =  149 800 * 24 % 

 

Daň z příjmů PO v roce 2006 =  35 952,- Kč 

Společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. neuplatnila v roce 2006 žádné slevy na dani. Proto 

její výsledná daň z příjmů právnických osob činila 35 952,- Kč. Jelikož na zálohách bylo 

odvedeno 28 245,- Kč, zbývá uhradit 7 707,- Kč. 

7.3 Vyplnění daňového přiznání 

Na řádek 10 v daňovém přiznání bude opsán účetní výsledek hospodaření před zdaněním. 

Tato položka budeme samozřejmě dále upravována tak, aby byl zjištěn základ daně. 

V daňovém přiznání na řádku 40 bude uvedena částka 61 330,- Kč. Je to součet daňově 

neuznatelných nákladů z přílohy č. 1 II. oddílu. V tomto oddílu budou dále uvedeny i 

odpisy: 

� Do 1a. odpisové skupiny uvedeme částku  ⇒ 61 019 Kč 

� Do 2. odpisové skupiny ⇒ 29 398,5 Kč 

� Do 4. odpisové skupiny ⇒ 35 820 Kč 

� Do 5. odpisové skupiny ⇒ 241 766,5 Kč 

Dále se pak na řádku 200 uvede základ daně zvýšený o daňově neuznatelné náklady, tj. 

157 779,55,- Kč. A až na řádku 260 se odečte hodnotu daru. Na řádku 270 je již uveden 

zaokrouhlený základ daně. 149 800,- Kč a z něho se pak jen pomocí procentní sazby 

vypočítá daň. Na poslední straně se uvedou zaplacené zálohy a výše nedoplatku. 

Vyplněné daňové přiznání viz. Příloha P I. 
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7.4 Reforma zákona o dani z příjmů právnických osob 

Jelikož od roku 2008 vstoupí v platnost nová vládní reforma financí, je proto zajímavé 

vypočítat jaký dopad bude mít nová daňová sazba na společnost 

Závlahy Dyjákovice, s. r. o. 

Jako přiklad je použit zaokrouhlený daňový základ z roku 2006, za předpokladu stejných 

podmínek provozu. 

� V roce 2008 bude daňová sazba 21% 31 458  Kč 

� V roce 2009 bude daňová sazba 20% 29 960 Kč 

� V roce 2010 bude daňová sazba 19% 28 462 Kč 

Daňová reforma přinese společnostem velkou výhodu a to snížení daně, kterou budou 

muset platit a odvádět. V roce 2010 to bude snížení o 5 % což na příkladu teto firmy 

ukazuje absolutní ušetřenou částku 7 490,- Kč. 
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8 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ V RAKOUSKU 

Jelikož Rakousko nemá stejné účetní normy a postupy jako Česká republika bude se v této 

části bakalářské práce vycházet z podkladů společnosti Závlahy Dyjákovice, s. r. o. 

Všechny poskytnuté informace, jako je např. hospodářský výsledek a náklady na dosažení a 

zajištění příjmů budou přepočítány na Rakouskou měnu, tedy budou převedeny na měnu 

euro. Pro účel lepší přehlednosti jsou ponechána i čísla účtové osnovy, tak jak ji účetní 

jednotka využívá. Dále se už bude postupovat podle KStG. 

Kurz byl ke dni 26. 10. 2007 ⇒⇒⇒⇒ 26,960 Kč za 1 euro [[[[15]]]] 

Zaokrouhlovat se bude pro lepší přehlednost a orientaci v textu na 1 desetinné místo. 

8.1 Informace podstatné pro výpočet daně ze zisků korporací 

Hospodářský výsledek pro rok 2006 činil  ⇒⇒⇒⇒ 3 577,50 EUR 

Náklady, které si společnost nesmí započítat do daňově uznatelných nákladů: 

� 513 Náklady na reprezentaci ⇒ 687,10 EUR 

� 527 Zákonné sociální náklady ⇒ 11 216,60 EUR 

o EStG definuje tyto sociální náklady jako nedaňové, proto je musíme při 

výpočtu zpět přičíst k hospodářskému výsledku.  

� 543 Dary ⇒ 445,10 EUR 

� 591 Daň z příjmů ⇒ 1 047,70 EUR 

Stejně tak jako u českého daňového systému, osobní daň z příjmů nesmí být zahrnuta do 

daňově uznatelných nákladů. V Rakousku je to daň ze zisků korporací. 

U Rakouské daňové legislativy si smí účetní jednotka započítat do daňových nákladů 

veškeré náklady, které byly vynaloženy na cestovné. 

Ostatní z předem uvedených nákladů si smí společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. odečíst 

od zjištěných výnosů. 

Jedinou opravdu velkou výjimkou, kterou si nesmí dát do daňově uznatelných výdajů jsou 

v tomto případě odpisy. 

� 551 Odpisy DHM a DNHM ⇒ 21 874,80 EUR 
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Odpisům podléhá veškerý majetek používaný k podnikání, neodepisuje se jen ten majetek, 

jehož hodnota se nesnižuje. Odpisovat majetek lze po jeho vložení do podnikání a může ho 

odepisovat pouze vlastník majetku. Pro daňové účely jsou povoleny pouze rovnoměrné 

odpisy. Budovy se odepisují sazbou 2 %, 2,5 % a 3 %, automobily se odepisují 8 let. 

Hmotný movitý majetek , jehož hodnota nepřesahuje EUR 400,- může být plně odepsán do 

nákladů v roce pořízení. 

Jelikož společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. využívá pro výpočet odpisů zrychlený 

způsob, nemůžou být odpisy v tomto případě uvedeny v daňově uznatelných nákladech. 

Proto si musí společnost zvýšit hospodářský výsledek o EUR 21 874,80,-. 

 

Tab. č.3 - Porovnání hospodářského výsledku 

 

Hospodářský výsledek zvýšený o odpisy 

majetku 

 

Hospodářský výsledek snížený o odpisy 

majetku 

EUR 25 452,30,- EUR 3 577,50,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

8.2 Společníci – vliv na základ daně 

Ve společnosti Závlahy Dyjákovice, s. r. o. jsou společníci zároveň i zaměstnanci, to 

znamená, že jim nejsou vypláceny podíly na zisku Jejich mzdové náklady jsou započítány 

do daňově uznatelných nákladů. V tomto případě jde o stejný případ jako u české daňové 

soustavy. Jediný rozdíl se týká výše srážkové daně. V případě, že by byly vypláceny podíly 

na zisku společníkům, kteří nejsou zároveň zaměstnanci, srážková daň by byla ve výši 

25 %, což je o 10 % více jak v České Republice. Proto je z hlediska společníků, kterým 

je vyplácen podíl na zisku výhodnější český daňový systém. 
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8.3 Výpočet daně ze zisků korporací 

Výsledek hospodaření za rok 2006 ⇒⇒⇒⇒3 577,50 EUR 

Účetní náklady, které si společnost nesmí odečíst: 

� 513 – Náklady na reprezentaci + 687,10 EUR 

� 527 – Zákonné sociální náklady +11 216,60 EUR 

� 543 – Dary + 445,10 EUR 

� 551 – Odpisy DHM a DNM +21 874,80 EUR 

� 591 – Daň z příjmů +1 047,70 EUR 

________________________________ 

MEZISOUČET ⇒⇒⇒⇒38 848,80 EUR 

 

Po zjištění mezisoučtu, má účetní jednotka nárok si odečíst dary poskytnuté na veřejně 

prospěšné účely. Podle § 23 KStG může být odečten dar v maximální výši EUR 7 300,-. 

Závlahy Dyjákovice, s. r. o. poskytla v roce 2006 dary v celkové hodnotě EUR 445,10,-. 

Což v tomto případě znamená, že si smí celou částku darů odečíst od zjištěného 

mezisoučtu a tím tak získat snížený základ daně. 

 

MEZISOUČET ⇒38 848,80 EUR 

Dary na neveřejně prospěšné účely – 445,10 EUR 

_________________________________ 

ZÁKALAD DANĚ SNÍŽENÝ O ODPOČTY ⇒38 403,70 EUR 

Pro potřeby výpočtu daně ze zisků korporací se u Rakouského daňového systému základ 

daně nezaokrouhluje, ale vypočítá se daň přímo ze sníženého základu daně. 

Pro výpočet daně ze zisků korporací bude využita základní daňová sazba podle § 22 

KStG, která pro rok 2006 činila 25 %. 
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Vzorec pro výpočet daně: 

Daň ze zisků korporací = Základ daně snížený o odpočty * procentní sazba daně 

Daň ze zisků korporací= 38 403,70 * 25 % 

 

Daň ze zisků korporací činí pro rok 2006 = 9 600,90 EUR 

Podle daňového systému Rakouska by daň ze zisků korporací pro společnost Závlahy 

Dyjákovice, s. r. o. činila EUR 9 600,90,-, což je v přepočtu na českou měnu 

258 840,30 Kč.  

V Rakousku je stanovena minimální výše záloh u Společnosti s ručením omezeným na 

EUR 475,50,-.  

Na zálohách však bylo již odvedeno v přepočtu EUR 1 047,70,-, to znamená, že 

společnosti ještě zbývá zaplatit nedoplatek daně ve výši EUR 8 553,20,-. 

8.4 Vyplnění daňového přiznání 

V Rakousku je vyplnění daňové přiznání zcela odlišné od daňového přiznání České 

republiky. 

V České Republice se uvádí jen ty přesné informace a data pro získání daně z příjmů 

právnických osob. V Rakousku je požadováno uvedení všech podstatných údajů, které jsou 

součástí účetnictví podniku. Tedy např. bilanční položky, ziskové a ztrátové položky, 

náklady, které během roku v podniku vznikly, různé druhy příjmů a zvláštní výdaje. 

Jelikož nebyli poskytnuty všechny dostupné informace, které jsou pro vyplnění 

Rakouského daňového přiznání nutné, je ponecháno toto přiznání z větší části nevyplněno. 

Vyplněny jsou pouze výnosové a nákladové položky na straně 1 a 2, výše daně na str.3 a 

výše zaplacených záloh na str. 4. 

Viz. Příloha P II Körperschaftsteuererklärung für 2006. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 37 

 

9 ANALÝZA OPTIMÁLNÍ VARIANTY VÝBĚRU DAŇOVÉHO 

SYSTÉMU 

V předchozích částech bakalářské práce byly zjištěny všechny podstatné informace pro 

výběr optimální varianty daňového systému. Ze zjištěných výsledků může být nyní vybráno 

a navrhnuto, který ze dvou zvolených států má optimálnější daňový systém a zda bude pro 

společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. výnosnější mít své sídlo podnikání na území České 

republiky nebo na území Rakouska. 

Zjištěné výsledky tak můžou být srovnány v následující tabulce. 

 

Tab. č. 4 Porovnání daně z příjmů právnických osob v ČR a v Rakousku 

 Hospodářský výsledek 

v Kč 

Daňově neuznatelné 

náklady v Kč 

Základ 

daně v Kč 

 

Daň v Kč 

Česká rep. 96 449,55 61 330 149 800 35 952 

Rakousko 96 449,50 950 914,20 1 035 363,80 258 840,30 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, jak velký rozdíl je mezi daní podle daňových zákonů 

v České republice a jaký je podle daňových zákonů v Rakousku. 

Největší rozdíl nastal při určování daňově uznatelných a neuznatelných nákladů, kdy podle 

rakouské daňové legislativy nejsou daňově uznatelnými náklady odpisy, které jsou počítány 

zrychleným způsobem. Kdyby společnost účtovala odpisy lineárním způsobem byl by její 

základ daně nižší o 589 745,50 Kč a výše daně by tak činila jen 111 404,60 Kč. 

Z toho to výsledku vyplívá, že společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. v roce 2006 ušetřila 

na dani z příjmů právnických osob 222 888,30 Kč.  

I kdyby účetní jednotce vyšla při výpočtu rakouské daně z příjmů nižší daňová povinnost, 

než byla vypočítána pro Českou Republiku stále by výhodnost rakouského systému 

snižovala jedna podstatná skutečnost. A to, že Rakousko má určenu minimální daňovou 

povinnost pro společnosti s ručením omezeným ve výši EUR 1 750,-, což je v přepočtu na 

českou měnu 47 180 Kč. 
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Tab. č. 5 Rozdíl v daňové povinnosti České republiky a Rakouska 

Rakouská daňová povinnost v Kč Česká daňová povinnost v Kč 

47 180 35 952 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Je proto pro tuto společnost výhodnější mít místo svého podnikání na území České 

republiky a ne na území Rakouska. Ušetřená částka, která by teoreticky vznikla v rozdílu 

obou daňových povinností, mohla by být dále reinvestována nebo rozdělena mezi 

společníky této firmy. 
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ZÁVĚR 

Tato Bakalářská práce se měla zabývat daní z příjmů právnických osob ve dvou rozdílných 

státech Evropské unie. Jejím hlavním cílem bylo navrhnou a určit, který z těchto dvou 

států, má lepši podmínky pro podnikání, z hlediska této daně. 

Společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. , se sídlem v Dyjákovicích poskytla dostatek 

informací pro toto srovnání a souhlasila s tím, že se na základě těchto materiálů zpracuje, 

jestli by pro ni bylo výhodnější podnikat na území České republiky nebo na území 

Rakouska. 

Práce byla zpracována podle dvou daňových zákonů, a to podle zákona o dani z příjmů, 

který byl využit pro výpočet daně z příjmů právnických osob v České republice a podle 

Körperschaftsteuergesetz, určený pro výpočet daně ze zisků korporací v Rakousku. 

Teoretická i analytická část je v podstatě rozdělena na dvě části. Kdy vždy v první části je 

informováno a počítáno o dani české a v druhé části vždy o dani Rakouské. V konečné fázi 

této práce jsou pak výpočty dány do jedné společné tabulky, z které je vidět jaký rozdíl je 

při výpočtu daně z příjmů právnických osob v České republice a jaký v Rakousku. 

Ze zjištěných výsledků a výpočtů, kterými se celá práce zabývala, je jasně zřejmé, že 

Rakouský daňový systém by byl pro společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. značně 

nevýhodný. 

Především je to dáno, tím, že daňově neuznatelné náklady a daňová sazba v Rakousku, 

jsou značně vyšší, než náklady daňově neuznatelné a daňová sazba zjištěná v České 

republice. Jelikož také v Rakouské daňové legislativě nejsou definovány, žádné slevy na 

dani, nemohla by si společnost z tohoto ohledu ani snížit daň.  

Z této práce je proto zřejmé, že jako nejoptimálnější daňový systém je systém České 

republiky, proto by společnost Závlahy Dyjákovice, s. r. o. neměla měnit sídlo svého 

podnikání ani přecházet na Rakouský daňový systém. 

Z dlouhodobějšího pohledu se dá také říci, že v následujících 3 let bude výhodnější 

podnikat na území České republiky, jelikož s očekávanou reformou zákona o dani 

z příjmů, vstoupí v platnost nové daňové sazby, které budou v roce 2010 sníženy až o 5 %. 
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RESUME 

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Körperschaftsteuer zwei verschiedener 

Länder in der Europäischen Union. Das Hauptziel ist es, durch ein Konzept den 

Unterschied zwischen den beiden Steuersystemen aufzuzeigen und welches Land die 

besseren Bedingungen für den Betrieb bietet. 

Die Firma Závlahy Dyjákovice GmbH mit ihrem Sitz in Dyjákovice hat genügend 

Informationen zur Verfügung gestellt und war damit einverstanden, dass diese für die 

Bachelorarbeit verwendet werden. Diese Arbeit bassiert auf zwei unterschiedlichen 

Steuergesetzen, dem tschechischen Körperschaftsteuergesetz und dem österreichischen 

Körperschaftsteuergesetz. 

Zur besseren Orientierung wurde diese Arbeit in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe 

beschäftigt sich mit der tschechischen Körperschaftsteuer, die zweite Gruppe mit der 

österreichischen Körperschaftsteuer. Am Ende werden diese beiden Systeme zum 

Vergleich gegenüber gestellt. Diese Gegenüberstellung zeigt den deutlichen Unterschied 

zwischen den tschechischen und den österreichischen Steuern.  

Aus diesen Ermittlungen und Berechnungen ergibt sich, dass das östereichische System für 

die Firma Závlahy Dyjákovice GmbH ein erheblicher Nachteil währe. Die Haupgründe für 

den grossen Unterschied sind die nicht abzugsfähigen Posten und der höhere 

Körperschaftsteuersatz in Österreich.  

In Österreich ist eine Minimalsteuer für Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der 

Höhe von EUR 1 750,- festgelegt, das bedeutet zum Vergleich mit der tschechischen 

Steuer immer einen größeren Abgabenbetrag für diese Firma. 

Ein grosser Vorteil des tschechischen System sind die Steuerrabatte für die Einstellung von 

behinderten Personen, für die Registrationskasse, und für einige Andere. 

Aus dieser Bachelorarbeit ergibt sich, dass die Firma Závlahy Dyjákovice GmbH ihren 

Standort nicht nach Österreich verlegen sollte. 

Aufgrund der Reform des tschechischen Körperschaftsteuergesetzes sollten die Firmen 

längerfristig ihren Standort in der Tschechische Republik halten, da der 

Körperschaftsteuersatz um 5 % bis 2010 sinken wird. 
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