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Anotace v  eštin! 

Cílem práce je navrhnout kroky jak optimalizovat da ovou povinnost právnických osob 

v !eské republice s ohledem na zm"ny zp#sobené reformou v letech 2007-2010; 

charakterizovat da ové zatížení a možnosti, jak da ovou povinnost co nejvíce snížit a v 

záv"ru navrhnout optimální zdan"ní. 

 

 

 

 

 

Anotace v angli tin! 

The goal of the submitted thesis is how to optimalize the tax burden of corporations 

with a view to reform from 2007 to 2010; to describe tax avoidance and possibilities 

how to reduce tax burden as much as possible and in the end to recommend optimal 

taxation. 
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Úvod 

Jedním z hlavních cíl  každé spole!nosti, by" ne mnohdy explicitn# prezentovaných, je 

dosažení co nejv#tší tržní hodnoty podniku. Tato hodnota je pochopiteln# neodd#liteln# 

spojena se snahami o generování zisku a s tím spojenou optimalizací da$ové zát#že. Je 

v zájmu každého, kdo se rozhodne podnikat, optimalizovat !ástku, kterou musí zaplatit 

na daních.  V roce 2007 nabyl ú!innosti zákon !. 261/2007 Sb., který p%inesl spoustu 

zm#n v zákon# 586/1992 Sb., o daních z p%íjmu, ve zn#ní p. p. (dále jen ZDP). 

V souvislosti s uvedeným zákonem majícím dopad do celé %ady dalších zákon  

spojených s ve%ejnými financemi se hovo%í o tzv. da$ové reform#. Pojem reforma lze 

definovat jako zm#nu, nápravu, zlepšení !i p%etvo%ení v#tšího rozsahu; takže si myslím, 

že ozna!ení reforma je pro uvedené zm#ny a jejich rozsah adekvátní, a proto jej budu 

v dalším textu používat. Analýzu stavu p%ed reformou a po reform# lze s ohledem na 

její dopad považovat za p%ínosnou.  

 

Proto jsem se rozhodla p%ehledn# shrnout a analyzovat situaci p%ed a po reform# 

v ustanoveních pro právnické osoby a dále navrhnout kroky vedoucí k optimalizaci 

da$ové povinnosti. Na základ# poznatk  uvedených v mé práci m že !tená% zjistit, jak 

legáln# optimalizovat da$ovou povinnost p%i podávání p%iznání k dani. 

 

Práce je strukturována do p#ti základních !ástí. V první !ásti identifikuji a  specifikuji 

základní pojmy související se zdan#ní právnických osob (nap%. poplatník dan#, základ 

dan#, atd.), zárove$ zde popisuji trendy, jimiž se ubírá zdan#ní v naší republice a 

srovnávám ho se zdan#ním v ostatních vybraných zemích. Ve druhé !ásti zhodnocuji 

reformu, která prob#hla a stále probíhá. Dále zde uvádím nejd ležit#jší výhody a 

nevýhody, které reforma p%inese.  

 

V úvodních kapitolách bude !tená% rovn#ž seznámen se zp sobem ur!ování da$ové 

povinnosti u právnických osob spolu s nejvýznamn#jšími dopady da$ové reformy. T%etí 

!ást bude zam#%ena na optimalizaci da$ové zát#že, tzn. možnosti, jimiž si m že 

právnická osoba minimalizovat svou da$ovou zát#ž  p%i respektování zákonem 

stanovených omezení a podmínek. Záv#re!ná, praktická !ást bude obsahovat názorné 
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p%íklady. Tato !ást bude zam#%ena na aplikaci teoretických poznatk  z oblasti da$ových 

zákon . Na n#kolika p%íkladech prezentuji, jaké je da$ové zatížení p%i r zných 

základech dan# a jakou !ástku muže podnikatel ušet%it na daních, pokud dob%e využije 

znalosti da$ových zákon . V této !ásti také uvedu n#kolik doporu!ení pro právnické 

osoby, které jim pomohou optimalizovat jejich da$ovou povinnost. 

 

Cíle bakalá ské práce 

Ve své bakalá%ské práci !tená%e stru!n# obeznámím se základními pojmy v da$ové 

oblasti, protože je budu užívat v dalším textu. Jedním z d ležitých cíl  je shrnout a 

porovnat da$ovou situaci p%ed reformou a po reform#, která se uskute!$uje v letech 

2007-2010. Hlavním cílem je poradit právnickým osobám, které si sestavují da$ové 

p%iznání samy a nenechávají si ho zpracovat da$ovým poradcem, jak nejlépe využít 

možnosti optimalizace v zákon# o daních z p%íjm  a co nejvíce optimalizovat svou 

da$ovou povinnost. 

 

 

Metody použité p i zpracování bakalá ské práce 

Hlavní metodou použitou v mojí bakalá%ské práci je analýza, kterou rozeberu da$ovou 

situaci na díl!í !ásti, tzn. základ dan#, nezdanitelné !ásti, slevy na dani, které potom 

syntézou sestavím v celek, tedy vypo!ítám konkrétní da$ovou povinnost. Další 

metodou je komparace, tedy porovnávání ur!itého stavu v minulosti a nyní !i 

porovnávání r zných 2 p%ípad . Tuto metodu využiji p%i porovnávání sazby dan# v &R 

a v zahrani!í v r zných letech a dále k vy!íslení rozdíl  v da$ových zákonech v letech 

p%ed reformou a po reform#. 



 

-      -  12

1 Teoretická východiska 

Právnické osoby jsou um#le vytvo%ené subjekty, které se ú!astní právních vztah  a jako 

celek mohou vlastním jménem vstupovat do právních vztah  a brát na sebe práva a 

povinnosti. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, jsou právnické osoby zapsány 

v obchodním nebo jiném p%íslušném rejst%íku. Pojem právnická osoba se používá vedle 

termínu fyzická osoba pro ozna!ení jednoho ze dvou typ  právních subjekt . Právnická 

osoba je bu' sdružení osob - korporace, nebo majetku - nadace.1 

1.1 Vymezení pojmu právnická osoba 

V !eském právním %ádu jsou právnické osoby rámcov# vymezeny v zákon#  

!. 40/1964 Sb., ob!anský zákoník, ve zn#ní p. p. (dále jen OZ). Tento zákon rozlišuje ve 

svém § 18 odst. 2 následující entity: 

  sdružení fyzických nebo právnických osob, 

takovýmito sdruženími mohou být ob!anská sdružení jako politická hnutí a strany, 

odbory, zájmová a církevní sdružení, komory notá% , lékárník , da$ových poradc  atd; 

 

  ú!elová sdružení majetku, 

v#tšinou jsou to r zné nadace !i fondy z%ízené k ve%ejn# prosp#šným cíl m; 

 

  jednotky územní samosprávy, 

jsou to jednotky z%ízené zákonem upravujícím samosprávu obce, týká se vyšších i 

nižších samosprávních jednotek; zahrnuje organiza!ní složky státu, subjekty z%ízené 

zákonem; 

 

  jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon, 

jde o právnické osoby, které nelze za%adit do výše vyjmenovaných skupin. Jedná se o 

nejr zn#jší právnické osoby vzniklé na základ# r zných zákon . Do této kategorie 

spadají i obchodní spole!nosti, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (nap%. 

ve%ejná obchodní spole!nost, spole!nost s ru!ením omezeným, akciová spole!nost a 

družstvo).  

                                                 
1 Slovní ek pojm! z oblasti podnikání. [online]. [cit. 2008-16-09]. Dostupné z: 
http://www.ipodnikatel.cz/slovnicek-pojmu-z-oblasti-podnikani.html.  
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N#které další zákony upravují vznik a fungování konkrétních  právnických osob, nap%. 

z. !. 483/1991 Sb., o &eské televizi, ve zn#ní p. p. N#které toto upravují pro typ 

právnické osoby, nap%. z. !. 77/1997 Sb., o státním podniku, z. !. 248/1995 Sb., o 

obecn# prosp#šných spole!nostech, z. !. 227/1997 Sb., o nadacích a nada!ních fondech, 

z. !. 83/1990 Sb., o sdružování ob!an , apod.2 

1.2 Pojmy3 

Pro správné ur!ení dan# z p%íjmu je nutné znát základní pojmy spojené se zdan#ním.  

1.2.1 Poplatník dan! z p íjm" právnických osob 

Zákon !. 337/1992 Sb., o správ# daní a poplatk  ve svém § 6 odst. 2 definuje poplatníka 

následovn#: „Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž p"íjmy, majetek nebo úkony jsou p"ímo 

podrobeny dani.“ Poplatníkem dan# z p%íjm  právnických osob, tj. osobou jejíž p%íjmy 

jsou podrobeny dani z p%íjmu právnických osob, jsou všechny právnické osoby. 

Poplatníky této dan# z p%íjm  jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami a také 

organiza!ní složky státu podle zvláštního právního p%edpisu. 

1.2.2 Da#ové rezidentství 

Právnická osoba je v &eské republice rezidentem, jestliže v ní má své sídlo nebo místo 

svého vedení neboli adresu místa, ze kterého je poplatník %ízen. Da$ová povinnost 

da$ového rezidenta je v daném stát# neomezená. Znamená to, že v daném stát# jsou 

zdan#ny jeho celosv#tové p%íjmy, a to bez ohledu na to, zda jejich zdroj je v tomto stát# 

!i ve státech jiných.  

Da$ový nerezident je subjekt, který v daném stát# nespl$uje podmínky stanovené pro 

rezidenta. Jeho da$ová povinnost v daném stát# je omezená a vztahuje se pouze na 

p%íjmy, jejichž zdroj je v daném stát#. V &eské republice se tedy da$ová povinnost 

nerezidenta vztahuje pouze na p%íjmy, jejichž zdroj je na území &R. 

                                                 
2
 RONOVSKÁ, K. Právnické osoby pojmy a kategorizace. [online]. [cit. 2008-11-23]. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/el/1456/jaro2006/KVPRNO/PRAVNICKE_OSOBY_-_pro_ESF.txt?fakulta=1456; 
obdobi=3164;kod=KVPRNO. 
3 Zpracováno dle z. !. 586/1992 Sb., o daních z p%íjm , ve zn#ní p. p. 
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1.2.3 P edm!t dan! 

P%edm#tem dan# m že být d chod, majetek, spot%eba, p%evod práv atd. P%edm#t dan# je 

již velmi !asto vystižen p%ímo v názvu dan#, nap%. da$ z p%íjmu právnických osob, da$ 

z p%evodu nemovitostí, apod. Co se tý!e p%edm#tu dan# z p%íjm  právnických osob, 

zákon stanoví: „P"edm#tem dan# jsou p"íjmy (výnosy) z veškeré  innosti a z nakládání 

s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak.“
4 

1.2.4 P íjmy osvobozené od dan!  

Osvobozením od dan# se rozumí p%ípad, kdy se ur!itá !ást nebo ur!itý druh p%edm#tu 

dan# nezahrnuje do základu dan#. Znamená to, že z dané !ásti p%edm#tu dan# nebude ve 

skute!nosti vypo!ítána ani zaplacena da$. 

1.2.5 Zda#ovací období  

Zda$ovacím obdobím je !asové období, za které se stanovuje základ dan# a výše dan# 

(nap%. kalendá%ní rok, hospodá%ský rok, kalendá%ní m#síc apod.). Zda$ovací období 

dan# z p%íjm  právnických osob vymezuje § 17a ZDP. 

1.2.6 Sazba dan! 

Sazba je procento, jehož prost%ednictvím se stanoví velikost konkrétní dan# konkrétního 

da$ového subjektu z jeho základu dan#. Sazba dan# je vždy upravena p%íslušným 

da$ovým zákonem. Aktuální sazbu dan# z p%íjm  právnických osob najdeme v § 21 

ZDP. Pro rok 2008 !inila sazba dan# 21 % a za rok 2009 budeme da$ z p%íjm  

právnických osob po!ítat se sazbou 20 %. 

1.2.7 Základ dan! 

Základem dan# je p%edm#t dan# vyjád%ený v pen#žních nebo naturálních jednotkách, z 

n#hož se po!ítá da$. P%i ur!ování základu dan# z p%íjmu se berou v úvahu p%íjmy, 

dosažené za celé dané zda$ovací období, které se na!ítají. Úprava základu dan# 

z p%íjm  právnických osob je upravena v § 23 ZDP. 

                                                 
4 § 18 odst. 1 zákona !. 586/1992 Sb., o daních z p%íjm , ve zn#ní p. p., 
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1.2.8 Samostatný základ dan! 

U stanovených p%íjm  je da$ z p%íjm  fyzických osob a da$ z p%íjm  právnických osob 

vybírána srážkou p%i výplat#. V#tšinou se jedná o p%íjmy plynoucí da$ovým 

nerezident m, a také o kategorie p%íjm  vyjmenované v § 36 ZDP.  

1.2.9 Da#  

Jak uvádí K. Kubátová: „Da$ je obecn# definována jako povinná, nenávratná, zákonem 

ur ená platba do ve"ejného rozpo tu. Je to platba neú elná a neekvivalentní. Da$ se 

pravideln# opakuje v  asových intervalech (nap". každoro ní placení dan# z p"íjm!), 

nebo je nepravidelná a platí se za ur itých okolností (nap". p"i každém p"evodu 

nemovitosti).“5 

 

Z hlediska praxe je d ležité identifikovat i stávající trendy v oblasti zdan#ní, nebo" 

mohou významn# ovlivnit rozhodovací procesy da$ových poplatník  vztahující se 

k jejich budoucím aktivitám. 

1.3 Trendy 

V %ad# Evropských zemí prob#hly, probíhají nebo jsou na r zných úrovních 

diskutovány da$ové reformy r zného rozsahu, které by m#ly sm#%ovat zpravidla k 

jednoduššímu a spravedlivému da$ovému systému, který by zárove$ umožnil zachovat 

stávající nebo požadovanou výši p%íjm  ve%ejných rozpo!t . Strategie EU v oblasti daní, 

která má vyjad%ovat odraz nových podmínek tvorby jednotného trhu, je obsažena 

v mezinárodním dokumentu z roku 1996 SEC(96) 478 – Taxation in the European 

Union. (Dostupné z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/ 

taxation_sec(1996)487_en.pdf) 

V sou!asnosti existují celkem dva dominantní trendy v da$ové politice a to snižování 

daní a zárove$ rozši%ování základu dan# a odklon od p%ímých daní k daním nep%ímým. 

Oba tyto aspekty se projevují také v rámci EU. Nejvíce se snižování daní projevuje v 

zemích st%ední a východní Evropy, které se snaží zvyšovat konkuren!ní výhodu oproti 

                                                 
5 KUBÁTOVÁ, K. Da$ová teorie a politika. Praha, Eurolex Bohemia. 2000. ISBN 80-902752-2-2. 
 str. 13.  
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okolním stát m a p%itáhnout tak nové investory. Snižování daní se prování 

prost%ednictvím snižování sazby d chodových daní, rozši%ováním da$ového základu u 

d chodových daní nebo odstra$ování progresivnosti d chodových daní. Také v &eské 

republice je evidentní tendence ke snižování dan# z p%íjmu právnických osob. Jen za 

poslední rok tato da$ klesla o celá t%i procenta. Se sazbou 21 procent se tak &eská 

republika pohybovala pod celoevropským pr m#rem.6 

 

Obrázek 1 – Pr"m!rné sazby dan! právnických osob v zemích EU7 

 

Dalším významným trendem je zavedení stejné procentní sazby pro všechny druhy daní 

neboli rovné dan#. Zavedení rovné dan# v &R je p%edevším politickým problémem. 

Podle mého názoru by zavedení rovné dan# snížilo spoustu byrokratických náklad , 

administrativních, informativních, apod. 

 

Následující tabulka ukazuje, ve kterých státech je zavedena rovná da$ a také rok, ve 

kterém byla zavedena. 

 

                                                 
6 Sazby dan# z p"íjmu právnických osob po celém sv#t# klesají. [online]. [cit 2008-12-03]. 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-z-prijmu/sazby-dppo-po-celem-svete-klesaji/1001654/50207. 
7 Sazby dan# z p"íjmu právnických osob po celém sv#t# klesají. [online]. [cit 2008-12-03]. 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-z-prijmu/sazby-dppo-po-celem-svete-klesaji/1001654/50207. 
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Tabulka 1 - Zem!, ve kterých je zavedena rovná da# v$etn! roku jejího zavedení8 

Zem! Zavedena rovná da# Sazba DPPO 

Estonsko  1994 0-24 

Lotyšsko  1995 15 

Litva 1994 15 

Rusko  2001 24 

Ukrajina  2004 25 

Gruzie  2005 20 

Srbsko  2003 10 

Slovensko  2004 19 

Rumunsko  2005 16 

 

1.3.1 Sazba dan!  

Podle trendu snižování dan# se %ídí i sazba dan# v &R. Dle § 21 !inila da$ z p%íjmu 

právnických osob 24 % pro zda$ovací období roku 2007. V následujících letech sazba 

klesla na 21 %  v roce 2008, na 20 % v roce 2009 a pokud nedojde k legislativní zm#n#, 

bude !init 19 % v roce 2010.  

Tato sazba se vztahuje na základ dan# snížený o položky ode!itatelné od základu dan# 

(§ 34) a o položky snižující základ dan# (§ 20). Základ dan# se zaokrouhluje na celé 

tisícikoruny dol .  

Níže uvedená tabulka obsahuje historický p%ehled dan# z p%íjmu právnických osob od 

vzniku &eské republiky, tj. od roku 1993. 

 

 

                                                 
8Rovná da$: Podfuk nebo cesta k prosperit#. [online]. [cit. 2009-04-21].  
Dostupné z: http://www.fragmenty.cz/j1077.htm. 
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Tabulka 2 - Historický p ehled sazeb DPPO v %eské republice9 

Rok 
Sazba 
DPPO 

 Rok 
Sazba 
DPPO 

 Rok 
Sazba 
DPPO 

1993 45 %  1999 35 %  2004 28 % 

1994 42 %  2000 31 %  2005 26 % 

1995 41 %  2001 31 %  2006 24 % 

1996 39 %  2002 31 %  2007 21 % 

1997 39 %  2003 31 %  2008 20 % 

1998 35 %  2004 28 %    

 
 
Pro srovnání uvádím v následující tabulce p%ehled da$ových sazeb ve vybraných 
státech. 
 
 

Tabulka 3 - P ehled sazeb ve vybraných zahrani$ních zemích pro roky 2007 – 2009 (v %)10 

  2007 2008 2009   2007 2008 2009 

Austrálie 30 30 30  Ma'arsko 16 16 16 

Rakousko 25 25 25  Island 18 15 15 

Belgie 33 33 33  Irsko 12,5 12,5 12,5 

Kanada 21 19,5 28  Itálie 33 27,5 27,5 
&eská 
republika 

24 21 20  Japonsko 30 30 30 

Dánsko 25 25 25  Korea 25 25 25 

Finsko 26 26 26  Lucembursko 22 22 21 

Francie 34,43 34,43 34,43  Mexiko 28 28 28 

N#mecko 25 15 15  Nizozemí 25,5 26 25,5 

(ecko 25 25 25  Nový Zéland 33 30 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9Sazby DPPO. [online]. [cit. 2009-04-21]. Dostupné z : http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp? 
cd=74&typ=r&levelid=da_429.htm. 
10 ŠIROKÝ, J. Dan# v Evropské Unii. 2007. 256 s. ISBN 80-7201-649-0. 
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 2007 2008 2009

Norsko 28 28 28 

Polsko 19 19 19 

Portugalsko 25 25 25 

Slovensko 19 19 19 

Špan#lsko 32,5 30 30 

Švédsko 28 28 26,3 

Švýcarsko 8,5 8,5 8,5 

Turecko 20 20 20 
Velká 
Británie 

30 28 28 

USA 35 35 35 
 
 

Sazba dan# ze samostatného základu dan# 

Sazba dan# ze samostatného základu DPPO byla zavedena v roce 1998 ve výši 25 %. 

Od roku 2000 byla snížena na 15% a platí až do nyn#jška.  

 

Tabulka 4 - P ehled sazeb dan! ze samostatného základu dan!11 

Rok 
sazba DPPO 
podle § 21 

odst. 4 ZDP 

1998 a 1999 25 % 

od 2000 15 % 

 

1.4 Schéma výpo$tu dan!  z p íjm"  právnických osob 

P%i stanovování základu dan# a poté samotné dan# vycházíme z výsledku hospoda%ení !i 

z rozdílu mezi p%íjmy a výdaji, pokud poplatník nevede ú!etnictví. Pak následují úpravy 

tohoto výsledku hospoda%ení na základ dan#. Základ dan# m žeme snížit o další 

položky, nap%. da$ová ztráta !i reinvesti!ní odpo!et. Pak následuje vypo!tení dan# dle 

p%íslušné sazby, pop%ípad# snížení této !ástky o slevy na dani. 

                                                 
11 International Bureau of Fiscal Documentation IBFD. [online]. [2008-12-03]. Dostupné z: 
http://www.ibfd.org/portal/Product_gth.html. 
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Obrázek 2 - Zjednodušené schéma výpo$tu dan! z p íjmu PO12 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Zdroj: vlastní zpracování. 
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2 Dopad da#ové reformy v oblasti zdan!ní právnických osob 

Novela zákona !. 586/1992 Sb., o daních z p%íjm , je sou!ástí zákona o stabilizaci 

ve%ejných rozpo!t . Úpravy v zákon# o dani z p%íjm  tedy tvo%í pouze jednu !ást 

z celku opat%ení ke zlepšení ve%ejných financí. Krom# zákona o daních z p%íjm , byly 

novelizovány i další zákony (zákon o rezervách, zákon o dani z p%idané hodnoty, zákon 

o správ# daní a poplatk  a zákon o ú!etnictví), které spolu se zákonem o DPPO velmi 

významn# souvisí. 

 

Ú!innost této novely byla rozd#lena do 4 období. N#které zm#ny zasáhly již zda$ovací 

období roku 2007, nejv#tší zm#ny však nabyly ú!innosti od 1. 1. 2008, n#které nabyly 

ú!innosti k 1. 1. 2009 a n#které z nich nabydou ú!innosti, pokud nedojde 

k legislativním zm#nám, ke dni 1. 1. 2010. 

2.1 Zm!ny v oblasti ustanovení pro právnické osoby 

Zákon !. 586/1992 Sb., o daních z p%íjm  je rozd#len do 6 !ástí. V této !ásti své práce 

se budu v#novat !ásti II., ve které jsou uvedeny jen ustanovení, týkající se právnických 

osob. 

2.1.1 P íjmy z loterií a jiných podobných her 

Nov# bylo v  § 19 odst. 1 písm. g) ZDP s ú!inností  k 1. 1. 2008 v zákon# o dani 

z p%íjmu stanoveno, že osvobození p%íjm  z loterií a her od dan# se týká pouze !ástek 

vsazených, p%i!emž všechny ostatní p%íjmy provozovatel  loterií a her již budou 

podléhat zdan#ní. 

2.1.2 Hypote$ní zástavní listy a p íjmy plynoucí v souvislosti 

s privatizovaným majetkem 

Dosud byly u právnických osob tyto výnosy od dan# zcela osvobozené. Po novele se 

osvobození vztahuje již jen na úrokové výnosy plynoucí z t#ch hypote!ních zástavních 

list , v jejichž emisních podmínkách se emitent zavázal použít ke krytí závazk  pouze 

pohledávky z hypote!ních úv#r , které byly poskytnuty výhradn# na financování 

investic do nemovitostí, nebo na financování bytových pot%eb. Zánik osvobození se 
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bude týkat až úrokových p%íjm  t#ch hypote!ních zástavních list , které byly emitovány 

po 31. 12. 2007. Místo tohoto osvobození bylo do § 19 odst. 1 písm. l) ZDP za%azeno 

osvobození p%íjm  plynoucích Ministerstvu financí &R v souvislosti s privatizovaným 

majetkem. 

2.1.3 Spole$ný systém zdan!ní mate ských a dce iných spole$ností13 

P%ed reformou byla pro tyto p%ípady uplat$ována srážková da$, která byla od 1. 1. 2008 

nahrazena v  § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP režimem osvobození pro p%ípady, kdy jsou 

p%íjmy vypláceny dce%inou spole!ností spole!nosti mate%ské. Reforma rozši%uje da$ové 

osvobození. Nyní je dle § 19 odst. 9 ZDP p%iznáno za podmínek, že dce%iná spole!nost:  

  je da$ovým rezidentem státu, se kterým má &eská republika uzav%enou ú!innou 

smlouvu o zamezení dvojího zdan#ní, která toto stanoví, 

  má právní formu ekvivalentní spole!nosti s ru!ením omezeným !i akciové 

spole!nosti, 

  je v obdobném vztahu v !i p%íjemci dividend !i jiných podíl  na zisku jako dce%iná 

spole!nost v !i mate%ské spole!nosti, za podmínek držby podílu 10 % p%i minimální 

dob# 12 m#síc , 

  podléhá dani obdobné dani z p%íjm  právnických osob, u níž sazba dan# není nižší 

než 12 %. 

                                                 
13 RUML, M. Reforma p"ináší zm#ny pro firmy i podnikatele. [online].  [cit 2009-04-08]. Dostupné z: 
http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/139529-reforma-prinasi-zmeny-pro-firmy-i-podnikatele. 



 

-      -  23

 

*) vyplácející a p%ijímající stát 

Obrázek 3 - Podmínky pro osvobození p íjm" od dce iných spole$ností14 

2.1.4 Cenné papíry a podíly na spole$nostech 

Od ú!innosti reformy je v  § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP ur!eno osvobození p%íjm  

z p%evodu podíl  vlastn#ných mate%skou spole!ností na spole!nosti dce%iné. Z tohoto 

osvobození jsou vylou!eny p%ípady prodeje podíl  v dce%iných spole!nostech 

v likvidaci. Cílem této úpravy bylo zvýhodn#ní podmínek pro tuzemské i zahrani!ní 

investory p%i zakládání skupin podnik  s %ídícími strukturami umíst#nými v &R. 

                                                 
14 VLACH, P. a RYLOVÁ, Z. Reforma daní z p"íjm! od roku 2008. 2007. str. 20.  
ISBN 978-80-7208-648-1.  
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2.1.5 Další p íjmy od dan! osvobozené 

S ú!inností novely byly z  § 19 ZDP vy$aty osvobození vybraných p%íjm  plynoucích 

odborovým organizacím, osvobození p%íjm  z pronájmu vlastních nemovitostí, z ú!asti 

v akciové spole!nosti, z podílových list  a úrokových p%íjm  z vklad  u bank. Dále 

osvobození všech p%íjm  regionálních rad regionu soudržnosti. Také bylo zrušeno 

osvobození vybraných p%íjm  plynoucích zoologickým zahradám, které bylo dosud 

umožn#no osvobození zoologickým zahradám ve form# dar  a reklam. 

2.2 Zm!ny ve spole$ných ustanoveních 

V této !ásti své práce se budu v#novat 3. !ásti zákona o dani z p%íjmu, ve které jsou 

uvedeny spole!ná ustanovení pro da$ z p%íjm  fyzických osob i pro da$ z p%íjm  

právnických osob. 

2.2.1 Snížení sazby 

Zm#nou, která je nejviditeln#jší je postupné snižování sazby dan# z p%íjmu právnických 

osob. Ta b#hem následujících t%í let klesla z p vodních 24 % pro rok 2007 na 19 %, 

která by m#la být  v roce 2010. Pokud podnik ú!tuje podle kalendá%ního roku, je vše 

jasné. Od roku 2001 je možné, aby ú!etní jednotka ú!tovala v hospodá%ském roce. 

Vymezení hospodá%ského roku plyne ze zákona o ú!etnictví jako dvanáct m#síc  

nep%etržit# po sob# jdoucích. Hospodá%ským rokem je ú!etní období, které m že 

za!ínám pouze prvním dnem jiného m#síce než leden.15 Dosud platilo, že se použije 

sazba platná k poslednímu dni daného období. Od 1. 1. 2008 platí sazba platná 

k prvnímu dne daného období, což je veliká zm#na oproti sou!asnému stavu. 

2.2.2 Základ dan! a úprava výsledku hospoda ení 

U poplatník , kte%í vedou ú!etnictví se vychází z výsledku hospoda%ení upraveného o 

položky, které nezasahují do základu dan#. Nyní je nutno výsledek hospoda%ení (dále 

jen VH) zvýšit krom# již d%íve neuhrazených závazk  zachycených v rozvaze, 

zaniklých jinak než spln#ním, zapo!tením, dohodou mezi v#%itelem a dlužníkem, kterou 

se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým a narovnáním podle zvláštního 

právního p%edpisu, i o položky nové.  

                                                 
15 Zákon !. 563/1991 Sb., o ú!etnictví § 3 ve zn#ní p. p.  
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Zásadní zm#nou pro zda$ovací období zapo!até v roce 2008 je tzv. p idan!ní závazk". 

Základ dan# se podle § 23 odst. 3 ZDP zvyšuje o !ástku neuhrazeného závazku 

zachyceného v ú!etnictví dlužníka odpovídajícího: 

  závazku od jehož splatnosti uplynulo 36 m#síc , 

  závazku, který se proml!el. 

 

Dále se základ dan# zvyšuje o !ástku závazku zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak 

než: 

  spln#ním závazku, 

  zapo!tením závazku, 

  splynutím práva s povinností u jedné osoby, 

  dohodou mezi v#%itelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje 

závazkem novým 

  narovnáním podle zvláštního právního p%edpisu,  

  pokud nebyla zaú!tována ve prosp#ch výnos  nebo se o tuto !ástku závazku 

nezvyšuje da$ový základ z jiného d vodu. 

 

P%idan#ní se týká pouze závazk , které v minulosti  snížily da$ový základ dlužníka. 

Uplyne-li v pr b#hu roku 2008 doba 36 m#síc  neuhrazeného závazku od splatnosti 

„da$ového“ závazku, zvýší se da$ový základ roku 2008.  

 

Podle § 23 odst. 3 písm. b) ZDP se nov# snižuje VH o !ástky zachycené ve prosp#ch 

výnos  nebo náklad  v ú!etnictví spole!níka p%i nabytí akcií nebo obchodního podílu. 

2.2.3 P em!na spole$nosti formou rozd!lení odšt!pením 

V roce 2006 byla do z. !. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn#ní p. p. (dále jen 

ObchZ) zavedena nová forma rozd#lení spole!nosti. K rozd#lení slou!ením a rozd#lení 

se založením nových spole!ností p%ibyla nová forma rozd#lení - odšt#pením. P%i 

rozd#lení odšt#pením spole!nost nezaniká. Zákon o dani z p%íjm  dosud na tuto formu 

rozd#lení nepamatoval, od 1. 1. 2008 již zákon tuto formu rozd#lení upravuje v   

§ 23c ZDP. Nyní je jí umožn#n stejný da$ový režim jako u jiných forem p%em#n 

spole!ností, tj. využití všech výhod spo!ívajících zejména v možnosti p%evzít 
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nástupnickou spole!ností da$ovou ztrátu, položky od!itatelné od základu dan#, rezervy 

a opravné položky. Sou!asn# je možno využít t#chto výhod jak u akciových spole!ností 

a spole!ností s ru!ením omezeným, tak také evropským družstevním spole!nostem. 

Cílem tohoto ustanovení je zajišt#ní stejných da$ových výhod, jaké již využívají jiné, 

obvyklé formy p%em#n spole!ností. 

2.2.4 Odejmutí n!kterých výhod 

Da$ové výhody nelze podle nového zákona dle § 23d ZDP p%iznat, pokud hlavním 

d vodem nebo jedním z hlavních d vod  p%evodu podniku nebo jeho samostatné !ásti, 

vým#n# podíl  nebo p%em#n je snížení da$ové povinnost. Mezi tyto podmín#né výhody 

byly takto za%azeny zp soby stanovení vstupní ceny p%i p%evodu podniku a vým#n# 

podíl . Stanoven byl i jednoro!ní !asový test pro p%evodu podniku !i vým#n# podíl , 

b#hem n#jž jsou sledovány p%ípadné následné p%evody podíl . Dojde-li b#hem tohoto 

období k jejich p%evodu, nebude již možno výhody získat. 

2.2.5 Náklady vynaložené na zam!stnance 

Do konce roku 2006 byly pln# da$ov# ú!innými pln#ní charakteru mzdy v!etn# pln#ní 

spojených s jejími náhradami. Naopak veškerým pen#žním pln#ním poskytovaným 

vedle mzdy se žádné výhody neuznávaly (nap%. nadlimitní cestovní náhrady). Jedná se o 

zm#ny: 

 

  ve vzd!lávání a rekvalifikaci 

Zatímco do 31. 12. 2007 bylo možno da$ov# uznat všechny formy pé!e o další odborné 

vzd#lání zam#stnanc , od 1. 1. 2008 platí že tyto náklady jsou sice da$ov# uznatelné, 

ale s ur!itými výjimkami v  § 24 odst. 2 písm. j) ZDP. Nap%íklad nelze uznat náklady 

vynaložené na zvýšení kvalifikace. &ástky vynaložené na takovéto vzd#lávání 

p%edstavují na stran# zam#stnance zdanitelný p%íjem ze závislé !innosti. 

 

  p ísp!vky na penzijní a jiné p ipojišt!ní 

Co se týká  p%ísp#vk  zam#stnavatele na penzijní p%ipojišt#ní a pojistného hrazeného 

zam#stnavatelem na soukromé životní pojišt#ní zam#stnanc , jejich ú!innost z stává 

zachována za podmínky ujednání t#chto p%ísp#vk  v kolektivní smlouv#, vnit%ního 
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p%edpisu zam#stnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud ZDP nebo zvláštní zákon 

nestanoví n#co jiného (viz § 24 odst. 2 písm. j) bod. 5. ZDP). 

 

  doprava do a ze zam!stnání 

Ze  § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP vypušt#na úprava podmínek da$ové ú!innosti na 

dopravu zam#stnanc , dosud byly za da$ov# ú!inn# považovány náklady na dopravu 

zam#stnanc  do zam#stnání hromadnými dopravními prost%edky. Nyní platí, že 

poskytování t#chto výhod musí být uvedeno v interní sm#rnici. U p%epravovaných 

zam#stnanc  je tato doprava podrobena dani ze závislé !innosti. 

 

  ubytování zam!stnanc" 

Do 31. 12. 2007 bylo možné dle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP da$ov# uznat náklady na 

p%echodné ubytování zam#stnanc  (mimo pracovních cest) náklady maximáln# do výše 

3.500 K! m#sí!n#. Da$ov# ú!innými se staly s ú!inností od 1. 1. 2008 náklady na 

ubytování zam#stnanc  i v bytech a rodinných domech. 

 

  nealkoholické nápoje 

Dle § 25 odst. 1 písm. zn) ZDP je s ú!inností od 1. 1. 2008 zrušena možnost zahrnout 

do da$ov# uznatelných náklad  hodnotu nealkoholických nápoj  poskytovaných jako 

nepen#žní pln#ní zam#stnavatelem zam#stnanc m ke spot%eb# na pracovišti. Avšak dále 

existuje da$ová ú!innost náklad  na ochranné nápoje, které je povinnost poskytovat dle 

zákoníku práce. 

2.2.6 Zavedení da#ové uznatelnosti likvidovaných zásob 

Pokud byly do 31. 12. 2007 zaú!továny v ú!etnictví náklady na likvidaci zásob, 

p%edstavovaly pak p%i výpo!tu dan# z p%íjmu da$ov# neuznatelnou škodu. Za zda$ovací 

období roku 2008 budou nov# dle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP základ dan# z p%íjm  

snižovat i náklady na provedenou likvidaci zásob. U lék , lé!iv a potraviná%ských 

výrobk  jsou tyto výdaje da$ov# uznatelné až po prošlém datu použitelnosti. 
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2.2.7 Zrušení definice obvyklé výše úrok" u p"j$ek (140 % diskontní sazby 

%NB) 

Pro da$ovou uznatelnost finan!ních náklad  u úv#r  a p j!ek byla od 1. 1. 2008 

zavedena v § 23 odst. 7 ZDP zcela nová kritéria (nap%. výše finan!ních náklad  nesmí o 

více než 4 % p%esáhnout tzv. jednotnou úrokovou míru) a zp%ísn#na kritéria stávající 

(úv#ry a p j!ky p%ijaté od spojených osob se pom#%ují s trojnásobkem výše vlastního 

kapitálu, je-li dlužníkem banka nebo pojiš"ovna, a s dvojnásobkem u ostatních 

dlužník ). Pro úroky z p j!ek uzav%ených mezi spojenými osobami byla od 1. 1. 2008 

zrušena administrativní výše obvyklého úroku ve výši na 140% diskontní sazby &NB. 

Od 1. 1. 2008 je tak pro úroky z p j!ek rozhodující tržní výše úroku. 

2.2.8 Prodloužení minimální doby trvání finan$ního leasingu 

V zákon# 586/1992 Sb., o daních z p%íjm  je, ve zn#ní ú!inném k 1. 1. 2007 v § 24, 

odst. 4 uvedeno: „Nájemné u finan ního pronájmu s následnou koupí najatého 

hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj 

(náklad) za podmínky, že: doba nájmu pronajímané v#ci je delší než 20 % stanovené 

doby odpisování uvedené v ZDP § 30, nejmén# však t"i roky. U nemovitostí musí doba 

nájmu trvat nejmén# osm let. Doba nájmu se po ítá ode dne, kdy byla v#c nájemci 

p"enechána ve stavu zp!sobilém obvyklému užívání.“ 

 

Podle p%echodných ustanovení z. !. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve%ejných rozpo!t  platí, 

že u hmotného majetku, který je p%edm#tem smlouvy o finan!ním pronájmu s následnou 

koupí uzav%ené do 31. 12. 2007, se až do doby jeho ukon!ení aplikují ustanovení platná 

pro rok 2007. 

 

Od 1. 1. 2008 je však platné a !inné následující zn#ní: „Nájemné u finan ního pronájmu 

s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, 

snížené o  ástku uvedenou v ZDP § 25 odst. 1 písm. zm), se uznává jako výdaj (náklad) 

za podmínky, že: doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejmén# minimální dobu 

odpisování uvedenou v ZDP § 30 odst. 1. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejmén# 

30 let. Doba nájmu se po ítá ode dne, kdy byla v#c nájemci p"enechána ve stavu 



 

-      -  29

zp!sobilém obvyklému užívání.“ To stanoví ve svém § 24 zákon 586/1992 Sb., o daních 

z p%íjm . 

 

 

Tabulka 5 - Porovnání leasingu p ed reformou a po reform!16 

Do 31. 12. 2007 Od 1. 1. 2008 
Minimální doba trvání leasingu se musí 

rovnat alespo$ 20 % doby odepisování 

da$ových odpis  nebo období 3 roky (u 

nemovitostí 8) let, p%i!emž se z t#chto 

dvou !asových interval  použije ten, který 

je delší 

Minimální doba trvání leasingu je shodná 

s dobou odepisování da$ových odpis  (u 

nemovitostí alespo$ 30 let) 

Všechny leasingové splátky jsou da$ov# 

uznatelné 

Da$ov# neuznatelné jsou náklady 

rovnající se jednorázové !ástce, která se 

vypo!te jako 1 % leasingových splátek. 

Toto se nevztahuje na finan!ní náklady 

do výše 1 mil. K! za období. 

Srážková da$ ve výši 1 % na leasingové 

splátky zaplacené do zahrani!í 

Srážková da$ ve výši 5 % na leasingové 

splátky zaplacené do zahrani!í 

Leasingová spole!nost m že použít 

zvláštní leasingové odepisování 

Zvláštní leasingové odepisování bylo 

zrušeno 

 

  Nemovitosti 

U nemovitostí se minimální doba leasingu prodlouží o 22 let, což leasing nemovitostí 

oproti stavu p%ed reformou velmi znevýhodní. Jednou z nejv#tších výhod leasingu totiž 

bylo, že díky n#mu mohly firmy da$ov# uplatnit své náklady podstatn# rychleji než p%i 

nákupu majetku nap%íklad za hotovost nebo na úv#r. Tato da$ová výhoda je tedy 

definitivn# odstran#na. Výhodn#jší nyní bude z da$ového pohledu spíše leasing 

operativní, u kterého si m že firma uplatnit do náklad  celé skute!n# zaplacené 

nájemné v daném roce.  

                                                 
16Zdroj: Vlastní zpracování. 
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  Movitý majetek 

U finan!ního leasingu došlo od 1. 1. 2008 také k prodloužení minimální doby leasingu 

na dobu stejnou jako délka odepisování u automobil , stroj  a za%ízení. U osobních, 

užitkových a nákladních automobil  byla minimální doba trvání leasingové smlouvy 

prodloužena ze 3 na 5 let. U leasingu stroj  a za%ízení ve druhé odpisové skupin# došlo 

k prodloužení ze 3 na 5 let a u movitých v#cí za%azených do t%etí odpisové skupin# ze 3 

na 10 let. Další zm#nou je ustanovení, podle kterého z celkové !ástky ro!ních 

leasingových splátek p%esahujícího 1 milion korun nebude 1 % da$ov# uznatelné. 

 

)   P íklad 1 - Finan$ní leasing  

Firma si 1. dubna 2008 sjednala finan!ní leasing na osobní automobil s tím, že celkové nájemné v!etn# 

služeb bude !init 2 100 000 K!. Níže uvedená tabulka uvádí ve zjednodušené podob# výpo!et !ástek na 

jednotlivá zda$ovací období. 

 

Tabulka 6 - Postup výpo$tu leasingu 

duben – prosinec 2008 9/60 z 2 100 000 = 315 000 K! 

leden – prosinec 2009 12/60 z 2 100 000 = 420 000 K! 

leden – prosinec 2010 12/60 z 2 100 000 = 420 000 K! 

leden – prosinec 2011 12/60 z 2 100 000 = 420 000 K! 

leden – prosinec 2012 12/60 z 2 100 000 = 420 000 K! 

leden – b%ezen 2013 3/60 z 2 100 000 = 105 000 K! 

 

Aby byly spln#ny podmínky pro uplatn#ní nájemného do da$ových výdaj , musí finan!ní leasing 

sjednaný od 1. 1. 2008 trvat 5 let, tj. 60 m#síc . Ve zda$ovacím období si m že do da$ových výdaj  

uplatnit jen 9/60 za dev#t m#síc  roku 2008.  

2.2.9 Leasing osobních automobil"  

Reforma ruší limit vstupní ceny automobil  a nájemného p%i po%ízení automobil  

formou finan!ního leasingu stanovený pro da$ové ú!ely ve výši 1,5 mil. K!.  

Ustanovení se týká pouze osobních automobil  po%ízených poté co reforma vešla v 

platnost, tedy od 1. ledna 2008. Další zm#nou týkající se osobních automobil  je 

prodloužení doby odepisování na p#t let. Ustanovení se týká všech osobních aut, která 

nejsou pln# odepsána k datu nabytí ú!innosti reformy, tedy do konce roku 2007  
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(s výjimkou aut po%ízených v rámci finan!ního leasingu). Od roku 2008 byla zákonem 

zrušena odpisová skupina 1a, podle které se osobní automobily odepisují 4 roky.  

 

)   P íklad 2 - Zrušení odpisové skupiny 1a 

Firma zakoupila v roce 2007 osobní automobil za 300.000 K! a zvolil rovnom#rný zp sob odepisování.  

Tabulka 7 – Postup výpo$tu odpis" automobilu za azeného do skupiny 1a 

2007 300.000 * 0,142 = 42.600 K! ZC: 257.400 K! 

2008 300.000 * 0,2225 = 66.750 K! ZC: 190.650 K! 

2009 300.000 * 0,2225 = 66.750 K! ZC: 123.900 K! 

 

Jelikož byla od roku 2008 zrušena odpisová skupina 1a, p%e%adí firma automobil od roku 2008 do 

odpisové skupiny 2 a použije p%íslušná ro!ní sazba. (tj. sazba pro další roky odpisování pro skupinu 2) 

 

)   P íklad 3 - Zrušení limitu 1.500.000 K$ pro odepisování automobil" 

Firma po%ídila osobní automobil za 2.300.000 K!. Z jaké vstupní ceny bude automobil odepisovat, pokud 

by ho po%ídila v roce 2007 a z jaké, kdyby ho po%ídila v roce 2008? 

 

Tabulka 8 – Stanovení ceny pro odepisování u automobilu 

2007 Firma za!ne odepisovat z !ástky 1.500.000 K!, bude z ní odepisovat i v dalších letech. 

2008 Firma bude odepisovat z celé !ástky 2.300.000 K!. 

Od 1. 1. 2008 byl zrušen limit 1.500.000 K! pro odepisování osobních automobil , takže firma m že 

odepisovat z celé !ástky 2.300.000 K!. 

2.2.10 Položky od$itatelné od základu dan! 

Mezi položky od!itatelné od základu dan# byla do § 34 odst. 9 ZDP s ú!inností od  

1. 1. 2008 za%azena nová položka umož$ující poplatník m, kte%í jsou osobami 

povinnými podle zákona o úprav# majetkových vztah  a vypo%ádání majetkových 

nárok  v družstvech uplatnit: 

  50% !ástky, kterou poplatník vypo%ádal v pen#žní !i nepen#žní form# oprávn#ným 

osobám jejich majetkový podíl v letech 1993-2005, 

  100 % !ástky vypo%ádané v dalších letech, po roce 2005. 
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2.2.11 Zvláštní sazba dan! 

Zvláštní sazb# dan#  neboli srážkové dani podléhají vybrané druhy p%íjm  uvedené v   

§ 36 ZDP. Sazby této dan# byly ve zda$ovacím období roku 2007 v rozmezí 1 % - 25 

%. V souvislosti s úpravou sazeb došlo i k úprav# výše dan# srážkové, a to na jednotnou 

úrove$ 15 % s ú!inností od 1. 1. 2008, ovšem existuje výjimka, tou je sazba 5 % pro 

p%ípad úhrady nájemného u finan!ního leasingu zahrani!nímu pronajímateli. 

2.2.12 Závazné posouzení vydané finan$ním ú adem 

Finan!ní ú%ad lze dle § 34a ZDP požádat o závazné posouzení v t#chto otázkách:  

  posouzení zp sobu rozd#lení náklad , které nelze pouze p%i%adit ke zdanitelným 

p%íjm m,  

  posouzení výpo!tu !ásti náklad  spojených s provozem nemovitosti, které je z!ásti 

používána k podnikání, 

  posouzení, zda zásah do majetku je technickým zhodnocením, 

  posouzení,zda se jedná o výdaje vynaložené p%i realizaci projekt   výzkumu  

a vývoje. 

Toto závazné posouzení je zpoplatn#no !ástkou 10 000 K!. Pokud je rozhodnutí  

o závazném posouzení doru!eno žadateli po uplynutí lh ty pro podání da$ového 

p%iznání, m že uplatnit od!itatelnou položku v dodate!ném da$ovém p%iznání. 

2.2.13 Zp ísn!ní tvorby da#ov! uznatelných opravných položek 

k pohledávkám 

Zp%ísn#ní spo!ívá v rozd#lení pohledávek podle jejich hodnoty. Byla ur!ena kategorie 

„významných pohledávek“ nad 200 000 K!, u níž je zakázána tvorba opravných 

položek bez toho, aby byla pohledávka %ešena soudn#. Toto zp%ísn#ní se použije poprvé 

pro tvorbu opravných položek, která zapo!ala po 1. 1. 2008. Z toho vyplývá, že opravné 

položky vytvo%ené v souladu se zákonnou úpravou do konce roku 2007 budou da$ov# 

uznatelné. 
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2.2.14 Zrušení možnosti da#ového odpisu pohledávek splatných do  

31. 12. 1994 

Zákon o dani z dosud umož$oval, aby poplatník ú!tující v soustav# podvojného 

ú!etnictví uplatnil u pohledávek po lh t# splatnosti do náklad  nejvýše 10 % ro!n#  

z neuhrazené !ásti hodnoty pohledávky. Takovouto pohledávku je tedy možné odepsat 

do náklad  snižujících základ dan# z p%íjm  b#hem deseti let. 

2.3 Zhodnocení dopadu zm!n  

Cílem vládní reformy bylo zjednodušit da$ový systém. Dalšími významnými cíli byly: 

  snížit vládní deficit a zastavit nár st vládního dluhu, 

  zvrátit neudržitelné trendy vládních výdaj  a posílit jejich efektivnost, 

  plošn# snížit da$ové zatížení, omezit administrativní zát#ž. 

 

Nejvýznamn#jším aspektem reformy byl stav rozpo!tu ve%ejných financí. Velkou 

hrozbou byly mandatorní výdaje17, které by již v roce 2009 p%ekro!ily související 

p%íjmy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Tzv. "p%ikázané" výdaje, výdaje rozpo!tu, které jsou extern# stanoveny (nap%. zákonem) a nelze je p%i 
plánování rozpo!tu ú!inn# ovlivnit. Nap%. dávky sociálního zabezpe!ení, státní p%ísp#vek na penzijní 
p%ipojišt#ní a stavební spo%ení, dávky v nezam#stnanosti, apod. 
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Obrázek 4 - Výhledový pom!r p íjm" SR a mandatorních výdaj"18 
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Základním cílem zákonodárc  p%i tvorb# novely daní bylo snížení administrativní 

zát#že pro poplatníky i státní zprávu a zjednodušení dosavadního systému vym#%ování  

a odvodu daní. K takovémuto významnému kroku bylo p%íkladem Slovensko, kde 

reforma ve%ejných financí vstoupila v platnost 1. 1. 2004. Šlo o velmi propracovanou 

reformu, která Slovensku zajistila nejen ekonomický r st, ale obrovské zjednodušení 

vybírání daní. Domnívám se, že tato reforma mimo jiné p%isp#la k tomu, že bylo možno 

zavést m#nu EURO v roce 2009. Myslím, že reforma, která prob#hla v &eské republice 

nebyla dotažená do konce. Byly provedeny jen zm#ny v ustanoveních a ne opravdová 

reforma, jak ji mnoho lidí nazývá. Jediné veliké zm#ny se odehrály v ustanoveních pro 

fyzické osoby, u kterých se významn# m#ní zp sob výpo!tu dan#. 

 

Sazba dan# z p%íjmu právnických osob se sice snížila, ale na druhou stranu byl na 

mnoha místech rozší%en da$ový základ. Nap%íklad prodloužení doby odpisování nebo 

zrušení výhod finan!ního leasingu díky prodloužení jeho doby. Takže z stává otázkou 

do jaké míry se zvýší !i sníží da$ové zatížení právnických osob a tím i zvýší !i sníží 

p%íjmy do státní pokladny. 

 

                                                 
18 Reforma ve"ejných financí 2007-2010. [online]. [cit 2008-07-02]. Dostupné z: www.mfcr.cz/ 
cps/rde/xbcr/mfcr/Reforma_verejnych__financi_ppt.ppt. 
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Zm#na týkající se finan!ního leasingu je podle mého názoru také nejmén# užite!ná.  

U smluv uzav%ených p%ed ú!inností novely budou uplat$ovány jiné p%edpisy, než pro ty 

nov# uzav%ené. Tato úprava zcela jist# povede ke snížení po!tu nov# uzav%ených 

leasingových smluv, protože zcela ztrácí veškeré da$ové výhody. Jist# o n# však bude 

v budoucnosti zájem, díky jejich výhod# rozložení po%izovací ceny do splátek. 

Naopak velice zajímavá je zm#na uznatelnosti plateb pojišt#ní za zam#stnance 

zam#stnavatelem. Pokud bude tedy v kolektivní smlouv# ujednána jakákoli !ástka, bude 

vždy da$ov# uznatelným výdajem. 

Další velice užite!nou zm#nou je úprava vztahu dce%iných a mate%ských spole!ností. 

Díky této úprav# je podpo%en vznik holdingových struktur, v &eské republice nyní 

vzniklo vhodné prost%edí, pro holdingové spole!nosti, které si tady budou z%izovat svá 

sídla !i stálé provozovny v p%ípad# spole!ností z Evropské unie. Reforma totiž rozši%uje 

da$ové osvobození také na dividendy p%ijaté od spole!ností se sídlem mimo EU. Cílem 

tohoto ustanovení bylo zohledn#ní vlivu da$ové konkurence a impulsem pro p%íliv 

zahrani!ních investic, tomu také nahrává fakt, že výše zdan#ní p%íjm  právnických osob 

je ve srovnání se sazbami v ostatních zemích spíše podpr m#rná. 

P%es všechny snahy zjednodušit výpo!et dan# z p%íjmu, je stanovení dan# z p%íjmu 

právnických osob stále velmi složitý proces.  Da$ová novela p%inesla snížení sazby dan# 

p%i rozší%ení da$ového základu, ale také %adu dalších výjimek, které tvo%í zákon o dani 

z p%íjmu nep%ehledným. Domnívám se, že neustálé zm#ny ve výpo!tu základu dan#  

a p sobnost více režim  vedle sebe (p%echodná ustanovení) p%edstavují zbyte!né 

finan!ní zatížení nejen poplatník  (náklady na software, školení, da$ové poradce, 

apod.), tak i pro státní správu (tisk nových da$ových p%iznání, úpravy software, školení, 

apod.). 
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3 Optimalizace da#ové zát!že pro rok 200819 

P%i výpo!tu da$ové povinnosti právnických osob je možné r znými zp soby kone!nou 

!ástku, zaplacenou na daních optimalizovat. V této kapitole uvedu skute!nosti pro rok 

2008 a pop%ípad# zm#ny pro rok 2009. 

3.1 Základ dan!  

  Poplatníci podnikatelského charakteru 

Základ dan# této skupina poplatník  je tvo%en p%íjmy z veškeré !innosti a z nakládání  

s veškerým majetkem, pokud není jiným zákonem stanoveno jinak. Da$ z p%íjm  

právnických osob se nepo!ítá p%ímo ze základu dan#, ale ze základu dan# sníženého  

o položky od!itatelné od základu dan# a o položky snižující základ DPPO, a to 

zaokrouhleného na celé tisícikoruny dol . Do základu dan# uvád#ného do da$ového 

p%iznání nevstupuje p%íjem zdan#ný srážkovou daní.  

 

  Poplatníci, kte í nejsou založeni $i z ízeni za ú$elem podnikání 

T#mito subjekty jsou nap%. zájmová sdružení právnických osob, ob!anská sdružení, 

odborové organizace, politické strany, politická hnutí, registrované církve a náboženské 

spole!nosti, nadace, nada!ní fondy, obecn# prosp#šné spole!nosti, ve%ejné vysoké 

školy, obce, organiza!ní složky státu, vyšší územní samosprávné celky, p%ísp#vkové 

organizace, státní fondy. ZDP ve svém § 18 uvádí ve vztahu k vymezení p%edm#tu dan# 

u t#chto poplatník  následující: „U poplatník! nejsou p"edm#tem dan# p"íjmy z  innosti 

vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady vynaložené  v souvislosti 

s provád#ním t#chto  inností jsou vyšší.“ 

 

Jejich neziskovost u podnikatelských subjekt  posuzuje za celé zda$ovací období, a to 

podle jednotlivých druh  !inností. P%edm#tem dan# jsou p%íjmy z jednotlivých !inností, 

kde p%íjmy p%evyšují související výdaje. Tyto subjekty musí dle ZDP § 18 odst. 7 vést 

ú!etnictví tak, aby byly vedeny odd#len# p%íjmy a výdaje, které jsou p%edm#tem dan# 

od p%íjm , které p%edm#tem dan# nejsou.  

                                                 
19 Zpracováno dle z. !. 586/1992 Sb., o daních z p%íjm , ve zn#ní p. p.  
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P%edm#tem dan# jsou podle § 18 odst. 3 ZDP u t#chto neziskových subjekt  vždy: 

  p%íjmy z reklam, !lenských p%ísp#vk  a p%íjmy z nájemného. 

 

U t#chto subjekt  nejsou nikdy p%edm#tem zdan#ní p%íjmy: 

  z dotací a jiných forem státní podpory, z úrok  z vklad  na b#žném ú!tu, 

  z úplatných p%evod , užívání, pronájmu a prodeje státního majetku. 

 

Východiskem pro sestavení základu dan# je ú!etní výsledek hospoda%ení. Ú!etní 

výsledek hospoda%ení je definován jako rozdíl mezi výnosy a  náklady. V ú!etnictví se 

zaevidují všechny p%íjmy a výdaje a ur!í mezi nimi rozdíl, pro ú!ely ur!ení základu je 

však t%eba podle ZDP  provést ješt# celou %adu operací, které mají na celkový výsledek 

hospoda%ení !i základ dan# z p%íjmu vliv. 

 

V následující !ásti se v#nuji problematice stanovení da$ové povinnosti u poplatník  

vykonávajících podnikatelskou !innost.  

3.1.1 Položky zvyšující základ dan! 

Základ dan# musí být podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP zvýšen o: 

  !ástky neoprávn#n# zkracující p%íjmy, 

m že se jednat nap%. o nedokon!enou výrobu u poplatníka, která nebyla zaú!tována 

do výnos ; 

 

  !ástky, které nelze podle zákona o ZDP zahrnout do výdaj , 

mezi tyto náklady se zahrnují hlavn# výdaje na nákup automobil , po%ízení stroj , 

výpo!etní techniky a za%ízení v po%izovací cen#, která je vyšší než 40 000 K!. Tyto 

náklady nelze da$ov# uznat jednorázov# p%i jejich vynaložení, ale postupn# 

prost%ednictvím da$ových odpis . Podle ZDP nejsou dále uznatelné výdaje na 

pohošt#ní, ob!erstvení a dary, výdaje na osobní pot%ebu poplatníka, výdaje 

vynaložené na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího  

k podnikání, který poplatník neza%adil do obchodního majetku, atd.; 
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  !ástky pojistného na sociální zabezpe!ení a pojistné na ve%ejné zdravotní pojišt#ní, 

které je povinen platit zam#stnanec a byly zam#stnavatelem sraženy, ale nebyly 

neodvedeny do konce m#síce následujícího po uplynutí zda$ovacího období; do 31. 

12. 2008 platilo, že !ástky na sociální zabezpe!ení, které si platí zam#stnanec ze 

svého platu bylo ve výši 9 % a !ástka, kterou za n#j zaplatil zam#stnavatel byla ve 

výši 26 %; novela zákona !. 100/1988 Sb., o pojistném na sociální zabezpe!ení 

snížila od 1. 1. 2009 platby sociálního pojišt#ní, kterou platí zam#stnanec ze své 

mzdy na 6,5 % a zam#stnavatel za zam#stnance zaplatí 25 %. 

 

Tabulka 9 - Platby na sociální a zdravotní pojišt!ní v letech 2008 a 2009 

2008 2009 
 

Zam#stnanec Zam#stnavatel Zam#stnanec Zam#stnavatel 

Sociální pojišt#ní 9 % 26 % 6,5 % 25 % 

Zdravotní pojišt#ní 4,5 % 8 % 4,5 % 8 % 

 

)   P íklad 4 - Da#ov! neuznatelné pojistné na sociální a zdravotní pojišt!ní 
Firma má v roce 2008 jednoho zam#stnance s hrubou m#sí!ní mzdou 25 000 K!. Za rok !iní tedy hrubá 

mzda celkem 300 000 K!, z této !ástky musí zam#stnanec odvést 4,5% (13 500 K!) za rok na zdravotním 

pojišt#ní a 8 % (24 000 K!) za rok na pojistném na sociální zabezpe!ení. Zam#stnavatel sráží každý 

m#síc p%íslušnou !ástku zam#stnanci z platu. Pokud by zam#stnavatel neodvedl celkovou !ástku 37 500 

K! do 31. 1. 2009, musí o tuto !ástku navýšit základ dan# v roce 2008.  

 

  p%ijaté úhrady smluvních pokut, úrok  z prodlení, poplatk  z prodlení, penále a 

jiných sankcí ze závazkových vztah , 

 

  !ástku neuhrazeného závazku zachyceného v ú!etnictví dlužníky odpovídajícího 

pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 m#síc  nebo se proml!ela, a dále o 

!ástku závazku zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než jeho spln#ním, 

zapo!tením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi v#%itelem a 

dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje novým nebo narovnáním. 
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3.1.2 Položky snižující základ dan! 

Základ dan# si m že poplatník dan# snížit dle § 23 odst. 3 b) ZDP: 

 

  rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení p%evyšují p%ijaté !ástky v daném 

zda$ovacím období; 

  !ástky pojistného na sociální zabezpe!ení, p%ísp#vku na státní politiku zam#stnanosti 

a pojistného na ve%ejné zdravotní pojišt#ní, byly-li odvedeny nejpozd#ji do konce 

m#síce následujícího po uplynutí zda$ovacího období; 

  !ástky nezahrnuté do výdaj , které lze podle ZDP do výdaj  zahrnout, 

m že se jednat o !ástky, které poplatník zapomn#l do náklad  zaú!tovat nebo o 

!ástky, které se v ú!etnictví jako náklad neú!tují, a p%itom jsou ZDP považovány za 

da$ový výdaj. Nap%íklad rozdíl, o který jsou da$ové odpisy hmotného majetku v#tší 

než odpisy ú!etní; 

  !ástky výdaj , byly-li zaplaceny v jiném zda$ovacím období, než ve kterém tyto 

náklady ovlivnily výsledek hospoda%ení, nap%íklad, když poplatník zaplatil da$ 

z nemovitosti v roce 2008, a!koli náklad byl zaú!tován v roce 2007. 

 

3.1.3 P íjmy nezahrnované do základu dan! 

P%íjmy, které v bec nezasahují do výpo!tu da$ové povinnosti: 

  p%íjmy, které již byly zdan#ny; 

  p%íjmy z nákupu vlastních akcií; 

  !ástky zaú!tované do výnos , pokud souvisejí s náklady neuznanými v p%edchozích 

zda$ovacích obdobích; 

 

)   P íklad 5 - P íjmy nezahrnované do základu dan! 

SAMSON, s. r. o. koupila v roce 2007 osobní automobil za 400 000 K!. Používala ho z 50 % pro ú!ely 

podnikání a z 50 % ho využíval spole!ník firmy pro soukromé ú!ely. Do da$ových náklad  v roce 2008 

v souladu se ZDP zahrnuta jen pom#rná !ást odpis . Protože uplat$oval zrychlený zp sob odpisování, 

v da$ových výdajích se mu uznalo 66 667 K! (50 % z celkového odpisu 133 334 K!) a neuznalo také 

66 667 K!. 

V roce 2008 firma tento osobní automobil prodala za 300 000. Do základu dan# za rok 2008 však z této 

sumy nemusí zahrnout 66 667 K!, protože práv# tato !ástka výdaj  se mu v roce 2008 jako da$ový výdaj 
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neuznala. Z celkové !ástky p%íjm  za prodej automobilu se tak v základu dan# za rok 2008 objeví pouze 

233 333 K!. 

3.1.4 Samostatný základ dan! 

Pomocí samostatného základu dan# se u právnické osoby zda$ují následující druhy 

p%íjm :  

  dividendy, 

  podíly na zisku, 

  vypo%ádací podíly, 

  podíly na likvida!ním z statku a jim obdobná pln#ní plynoucí tuzemským 

právnickým osobám z p%íjm  v zahrani!í ve prosp#ch výnos  v p%íslušném 

zda$ovacím období, 

  další p%íjmy vyjmenované v § 36 ZDP. 

 

Výše sazeb pro jednotlivé p%ípady jsou uvedeny v § 36 ZDP. P%íjmy zdan#né srážkovou 

jsou zdan#ny p%ímo u zdroje a proto se již neuvád#jí do da$ového p%iznání. 

 

)   P íklad 6 - Zdan!ní dividendy 

KELVIS, a. s. se rozhodla vyplatit dividendy svým 3 akcioná% m, fyzickým osobám, rezident m &eské 

republiky v celkové !ástce 30.000 K!. Kolik dostane každý vyplaceno? 

 

10.000 * 0,85 = 8.500 K! 

Každý dostane dividendu ve výši 8.500 K!, protože spole!nost musí dividendu vyplatit po odvodu 

srážkové dan# ve výši 15 %. 

3.2 Vybrané da#ové výdaje20 

V této kapitole se zam#%ením na vybrané da$ové výdaje, které lze považovat za 

podstatné. 

3.2.1 Odpisy majetku 

U odpis  musíme rozlišit odpisy podle zákona o ú!etnictví (dále ú!etní odpis) a odpisy 

podle zákona o dani z p%íjmu (dále da$ový odpis). Ú!etní odpisy vyjad%ují skute!nou 

                                                 
20 SEDLÁKOVÁ, E. Da$ové a neda$ové výdaje A – Z 2008. 2008. ISBN 978-80-7365-305-7. str. 54-72. 



 

-      -  41

míru opot%ebení konkrétního dlouhodobého majetku v podniku, díky nim m žeme lépe 

ur!it skute!nou výši majetku spole!nosti. Protože však výše odpis  významn# ovliv$uje 

výši dan# z p%íjmu, stát v ZDP závazn# ur!uje metodu výpo!tu odpis  pro ú!ely 

výpo!tu základu této dan#, tzn. da$ový odpis. Ú!etní odpis si m že podnik upravit dle 

své pot%eby, zatímco u odpisu da$ového jsou stanoveny odpisy zákonem. Na konci roku 

však firma musí dopo!ítat rozdíl ú!etních odpis  a odpis  da$ových a do da$ového 

p%iznání uvést pouze maximální výši da$ových odpis , ur!enou zákonem. 

 

  Odpisy hmotného majetku 

Podle § 26 ZDP se odpisy stanoví u movitých v#ci a soubor  movitých v#cí, 

p#stitelských celk  trvalých porost , dosp#lých zví%ata a jejich skupin, jejichž hodnota 

p%esahuje 40 000 K! a jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok, u staveb a budov 

pak bez ohledu na po%izovací cenu. Tento vý!et není úplný, uvedené ustanovení,  

tj. § 26 ZDP, uvádí i další majetek. 

 

P%i po%ízení majetku zat%ídí podnik do jedné ze šesti odpisových skupin s r znou délkou 

odepisování dle p%ílohy zákona o dani z p%íjmu.  

 

Tabulka 10 - Odpisové skupiny platné pro rok 2008 

 
odpisová 
skupina 

odpisová 
doba 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 
 

Po zat%íd#ní majetku do p%íslušné skupiny si poplatník vybere jednu ze dvou variant 

odpisování majetku. A to rovnom#rné odepisování !i zrychlené odepisování. První !ástí 

optimalizace odpis , je možnost výb#ru odpis  rovnom#rných !i zrychlených. Tato 
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volba je nej!ast#jší volbou poplatníka a zárove$ m že má veliký vliv na výši da$ových 

náklad  v následujících zda$ovacích obdobích.  

U rovnom#rného odpisu se s výjimkou 1. roku odepisuje stejná !ástka. V  § 31 ZDP je 

uveden procentuální ro!ní odpis. Sazby odpisu jsou stanoveny jako maximální 

a poplatník m že uplatnit pouze !ást odpisu, dle své sou!asné finan!ní situace. Tato 

možnost má stejné d sledky na základ dan# jako p%erušení odpisování, tedy lze ji využít 

hlavn# p%i dosažení ztráty. 

 

Tabulka 11 – Maximální odpisové sazby pro rovnom!rné odepisování pro rok 2008 

odpisová 
skupina 

v prvním 
roce 

odpisování

v dalších 
letech 

odpisování

pro 
zvýšenou 

vstupní cenu 

1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 

 

)   P íklad 7 - Rovnom!rný odpis 

Spole!nost koupila v roce 2007 za 300.000 K! nový obráb#cí stroj a za%adila jej odpisové skupiny 2. Jaké 

budou odpisy roku 2008, pokud se rozhodla odepisovat rovnom#rn#? 

 

Tabulka 12 - Postup výpo$tu rovnom!rného odpisu 

2007 300.000 * 0,11 = 33.000 K! ZC: 267.000 K! 

2008 300 000 * 0,2225 = 66 750 K! ZC: 200.250 K! 

 

)   P íklad 8 - Vlastní rozložení odpis" 

Podnikatel koupil v roce 2006 osobní automobil za 450.000 K! a rozhodl se rozložit da$ové odpisy 

následovn#:  

- rok 2006 – 5 % 

- rok 2007 a 2008 10 % ro!n# 

- poté co nejrychleji odepsat 

Jaký by byl rozdíl, kdyby odepisoval po celou dobu maximální možné odpisy? 
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Tato tabulka ukazuje pr b#h odpisování automobilu dle pot%eb podniku. 

Tabulka 13 - Postup výpo$tu odpisu p i vlastním rozložení odpis" 

2006 450.000 * 0,05 = 22.500 K! ZC: 427.500 K! 

2007 450.000 * 0,1 = 45.000 K! ZC: 382.500 K! 

2008 450.000 * 0,1 = 45.000 K! ZC: 337.500 K! 

2009 450.000 * 0,2225 = 100.125 K! ZC: 237.375 K! 

2010 450.000 * 0,2225 = 100.125 K! ZC: 137.250 K! 

2011 450.000 * 0,2225 = 100.125 K! ZC: 37.125 K! 

2012 37.125 ZC: 0 

 

Následující tabulka naopak vyjad%uje postup odpisování automobilu v maximálních sazbách. 

Tabulka 14 - Postup výpo$tu odpisu p i maximálních sazbách rovnom!rného odpisu 

2006 450.000 * 0,142 = 63.900 K! ZC: 386.100 K! 

2007 450.000 * 0,286 = 128.700 K! ZC: 257.400 K! 

2008 450.000 * 0,2225 = 100.125 K! ZC: 157.275 K! 

2009 450.000 * 0,2225 = 100.125 K! ZC: 57.150 K! 

2010 51.150 K! ZC: 0 

 

V prvním p%ípad#, tedy dle odpisování podle pot%eb firmy došlo k prodloužení odpisování o 2 roky. Takto 

by si mohla rozložit odpisy nap%íklad firma, která v roce 2006 investovala do nového moderního za%ízení 

a v letech 2009-2012 z n#j o!ekává výnosy. V dob# investice má nižší výnosy a také vyšší náklady díky 

této investici. V budoucnu bude na novém za%ízení vyráb#t výrobky a jejich prodejem dosáhne výnos   

a díky správnému rozložení odpis  si v dalších letech vhodn# sníží základ dan#. 

 

U zrychleného odepisování je doba stejná jako u rovnom#rného zp sobu. Umož$uje 

z po!átku odepsat v#tší podíl z ceny a s koncem odpisové doby menší podíl. Každý rok 

je jiná výše odpis . U zrychleného odepisování je v  § 32 ZDP uveden koeficient. 

Samotný odpis se pak vypo!ítá v prvním roce jako podíl vstupní ceny a koeficientu  

a v dalších letech jako podíl z statkové ceny vynásobené dv#mi a rozdílu mezi 

p%i%azeným koeficientem pro odepisování v dalších letech a po!tem let, po které již byl 

odepisování. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny koeficienty pro zrychlené odepisování pro rok 2008, 

pro rok 2009 z stávají tyto koeficienty dle z. !. 586/1992 Sb., o daních z p%íjmu dle  

§ 32 odst. 2 písm. b) beze zm#ny. 
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Tabulka 15 - Koeficienty pro zrychlené odepisování pro rok 2008 

koeficient pro zrychlené odepisování 
odpisová 
skupina 

v prvním 
roce 

odpisování 

v dalších 
letech 

odpisování 

pro zvýšenou 
z statkovou 

cenu 

1 3 4 3 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 

)   P íklad 9 - Zrychlený odpis 

Spole!nost koupila v roce 2007 nový obráb#cí stroj a za%adila jej odpisové skupiny 2, za 300.000 K!. 

Jaké budou odpisy roku 2008, pokud se rozhodla odepisovat zrychlen#? 

 

Tabulka 16 - Postup výpo$tu zrychleného odpisu 

2007 300.000 / 5 = 60.000 K! ZC: 240.000 K! 

2008 2 * 240.000 / 6-1 = 96.000 K! ZC: 144.000 K! 

 
 

  Odpisy nehmotného majetku 

Podle ZDP § 32a se odpisy musí stanovit u majetku nehmotné povahy, jehož cena 

p%esahuje 60.000 K! a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Nehmotný majetek se 

odepisuje dle § 32a. V p%ípad# majetku poskytnutého na dobu ur!itou je doba 

odepisování odvozena od doby ud#lené licence na nehmotný majetek. Pokud není 

nehmotný majetek poskytnut na ur!itou dobu, odepisuje se po dobu vymezenou dle  

§ 32a ZDP, viz Tabulka 9. 

 

Tabulka 17 - Odpisy nehmotného majetku 

audiovizuální dílo 18 m#síc  

software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 m#síc  

z%izovací výdaje 60 m#síc  

ostatní nehmotný majetek 72 m#síc  
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)   P íklad 10 - Odpis nehmotného majetku 

Spole!nost koupila v roce 24. 1. 2007 antivirový program za 74.000 K! s licencí na 48 m#síc . Jaké 

budou odpisy roku 2008? 

 

Tabulka 18 - Postup výpo$tu odpisu nehmotného majetku 

2007 74.000 / 48 * 11 = 16.959 K! Odepsáno: 11 m#síc  ZC = 57.041 K! 

2008 57.041 / 37 * 12 = 18.450 K! Odepsáno: 23 m#síc  ZC = 38.591 K! 

 

Odepisováním majetku si podnikatel snižuje sv j základ dan#. V n#kterých p%ípadech 

ale m že být vhodné p%erušit ho, nap%íklad p%i vykázání da$ové ztráty. Podnikatel m že 

da$ové odepisování p%erušit, ale p%i dalším odepisování je nutné pokra!ovat, jako by  

k p%esušení odepisování nedošlo. O dobu p%erušení odpisování se tak prodlouží celková 

doba odpisování. K p%erušení odpisování se poplatník m že rozhodnout nap%íklad jen  

u jednoho druhu majetku, p%i!emž u ostatního majetku uplat$uje odpisy bez p%erušení. 

Tato možnost velmi ovliv$uje výši základu dan#, hlavn# u poplatník , jejichž aktiva 

zahrnují velkou !ást hmotného majetku, který odepisuje. Je velmi vhodné tuto možnost 

využít nap%íklad, když má spole!nost dlouhodobou da$ovou ztrátu. 

 

)   P íklad 11 - P erušení odepisování 

Firma v roce 2006 koupila za 100.000 K! sestavu nábytku do zasedací místnosti, za%azenou do 2. 

odpisové skupiny a rozhodla se pro rovnom#rný odpis. V roce 2007 p%erušila odepisování. Jak bude 

v odpisování pokra!ovat v roce 2008? 

 

Tabulka 19 - Postup výpo$tu odpisu p i p erušení odepisování 

2006 100.000 * 0,11 = 11.000 K! ZC: 89.000 K! 

2007 P%erušení odepisování ZC: 89.000 K! 

2008 100.000 * 0,2225 = 22.250 K! ZC: 66.750 K! 

 

Odpis v roce 2008 bude stejný, jako by byl ve 2. roce odepisování, kdyby nedošlo k p%erušení 

odepisování. P%erušení odpisování m že spole!nost využít p%edevším v situaci, kdy v roce 2007 dosáhla 

da$ové ztráty !i nízkého základu dan#. V roce 2008 se situace spole!nosti op#t zlepšila, proto 

pokra!ovala v odpisování. Pokud by i v roce 2008 dosáhla da$ové ztráty, m že v p%erušení odpisování 

pokra!ovat více let. 
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Podmínkou pro uplatn#ní odpisu v plné výši je, že majetek je k 31. 12. zda$ovacího 

období evidován u poplatníka. V n#kterých p%ípadech, nap%. p%i pokra!ování  

v odepisování zapo!atém p%edešlým vlastníkem, v pr b#hu konkursu !i likvidace, p%i 

fúzi !i rozd#lení obchodní spole!nosti lze uplatnit pouze odpis ve výši jedné poloviny 

ro!ního odpisu. Další zajímavou možností, která je v praxi !asto uplat$ována,  

je po%ízení majetku ke konci zda$ovacího období. Jelikož podle ZDP je možno uplatnit 

odpis, pokud je hmotný majetek evidován u poplatníka ke konci zda$ovacího období, 

tak i majetek, nakoupený 31.12. nám ješt# m že snížit základ dan# prost%ednictvím 

uplatn#ného da$ového odpisu. 

 

Pouze polovi!ní odpis lze také uplatnit, pokud byl majetek ve zda$ovacím období 

vy%azen !i prodán, avšak za podmínky, že byl majetek evidován u poplatníka k 1. 1. 

zda$ovacího období, vycházíme-li ze situace, že zda$ovací období je kalendá%ním 

rokem. Pokud nebyl majetek u poplatníka evidován ani k 1. 1., ani k 31. 12. 

zda$ovacího období, nemá nárok na žádný odpis. 

 

 Je zde také možnost, využít zvýšený odpis v prvním roce odpisování, jež je uvedena  

v  § 31 odst. 1 ZDP ve výši podle typu majetku. Tato možnost ale ovlivní rozložení 

odpis  v dalších letech. 

 

Ur!ité druhy majetku se neodepisují standardn# rovnom#rnými !i zrychlenými odpisy, 

ale dle délky životnosti. Je to uvedeno v  § 30 odst. 7 ZDP. Vzhledem k tomu,  

že v mnoha p%ípadech si tuto dobu životnosti ur!uje sama spole!nost, je zde také prostor 

pro da$ovou optimalizaci. 

3.2.2 Tvorba zákonných opravných položek a rezerv21 

K neuhrazeným neproml!eným pohledávkám splatným po 31. 12. 2004 je možnost 

tvo%it zákonnou opravnou položku. Musíme rozlišit, zda se jedná o pohledávku v !ástce 

pod 200.000 K! nebo nad 200.000 K!. Pokud se jedná o !ástku pod 200.000 K!, m že 

poplatník tvo%it opravnou položku do výše 20 % z rozvahové hodnoty pohledávky, která 

je více jak 6 m#síc  po splatnosti. Pokud chceme tvo%it vyšší zákonnou opravnou 

                                                 
21 Zákon !. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt#ní základu dan# z p%íjm  § 8a 
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položku !i je hodnota pohledávky vyšší než 200.000 K!, musí být k této pohledávce 

zahájeno rozhod!í nebo soudní nebo správní %ízení, pak m žeme dle zákona  

!. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt#ní základu dan# z p%íjm , ve zn#ní p. p. (dále jen 

ZoR), jmenovit# pak v souladu s jeho § 8a, tvo%it zákonnou opravnou položku až do 

výše 100 %. 

 

Tabulka 20 - Opravné položky p i zahájení správního  ízení 

Po splatnosti Možno tvo%it OP z hodnoty pohledávky 

6 m#síc  20 % 

12 m#síc  33 % 

18 m#síc  50 % 

24 m#síc  66 % 

30 m#síc  80 % 

36 m#síc  100 % 
 

Základ dan# je možno optimalizovat tvorbou opravných položek v maximální možné 

výši. Po vytvo%ení opravné položky je t%eba sledovat, zda nenastaly d vody k možnosti 

jednorázového odpisu pohledávky a pokud je to možné, využít ho. 

Odpis pohledávky do výše, uvedené v ZoR, je da$ov# ú!inný. Pokud máme pohledávku 

s vytvo%enými opravnými položkami, je vhodné si hlídat, kdy m žeme pohledávku 

odepsat, nenechat ji proml!et. Odpis pohledávky znamená p%ímé snížení hodnoty 

pohledávky a zárove$ zvýšení náklad .  

P%i uplatn#ní odpisu pohledávky je nutno zrušit p%íslušnou opravnou položku.  

V praxi je také velice !asto využívána možnost tvorby rezerv na opravy hmotného 

majetku. Na jedné stran# nejd%íve pomáhá ke snížení da$ové povinnosti ve zda$ovacím 

období, kdy byla vytvo%ena. Na druhé stran# musíme vzít v úvahu, že v p%íštích 

zda$ovacích obdobích musíme rezervu zase !erpat !i zrušit a tudíž o!ekávat zvýšení 

základu dan#. Je t%eba ve vnitropodnikové sm#rnici uvést p%ípady pro tvorbu rezerv. 

Písemné  doklady jsou pak jediným prost%edkem, kterým spole!nost m že prokázat,  

že rezerva byla vytvo%ena podle zákona o rezervách. 
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3.3 Položky od$ itatelné od základu dan!  

Po transformaci ú!etního výsledku hospoda%ení na zdanitelné p%íjmy a da$ov# ú!inné 

výdaje, dostaneme jejich rozdílem základ dan# nebo da$ovou ztrátu, pokud je jejich 

rozdíl záporný. V této !ásti výpo!tu da$ové povinnosti m žeme ode!íst dle § 34 ZDP 

ode!íst položky od!itatelné od dan#. 

3.3.1 Da#ová ztráta 

Da$ovou ztrátu, která byla vym#%ena v minulých zda$ovacích obdobích. Tato ztráta 

m že být uplatn#na nejdéle v 5 zda$ovacích obdobích následujících bezprost%edn#  

po období, ve kterém da$ová ztráta vznikla a byla vym#%ena. Ztráta m že být uplatn#na 

ze základu dan# vzniklého za období, za které se podává da$ové p%iznání a také  

za p%edpokladu, že v daném zda$ovacím období nedošlo k podstatné zm#n#. 

Da$ovou ztrátu m žeme v p%iznání k dani z p%íjm  uplatnit, jestliže vznikla a byla za 

p%edchozí zda$ovací období vym#%ena, a to nejdéle v 5 zda$ovacích obdobích 

následující po období, v n#mž byla vym#%ena. Zákon o daních z p%íjm  nechává 

poplatníka rozhodnout, kterou ztrátu a kdy použije pro snížení základu dan#. Poplatník 

nemusí použít nejd%íve nejstarší neuplatn#nou ztrátu. Vzhledem k omezenému po!tu 

zda$ovacích období, kdy lze da$ovou ztrátu ode!íst od základu dan#, je to však 

nejvhodn#jší postup. Tady také p%ichází prostor pro vlastní optimalizaci. Podnik m že 

mít bu' n#jaký da$ový plán, který je sou!ástí ekonomického plánu a jemu pak 

p%izp sobí výši uplatn#né ztráty v konkrétním roce. Ztrátu je samoz%ejm# nejvhodn#jší 

využít p%i dosažení vysokého základu dan# ve zda$ovacím období. 

)   P íklad 12 - Možnost uplatn!ní da#ové ztráty 

Spole!nosti byla vym#%ena da$ová ztráta za zda$ovací období roku 2005. Spole!nost za!ala k 1. 3. 2007 

ú!tovat v hospodá%ském roce, 1. da$ové p%iznání za hospodá%ský rok podala za období 

1. 3. 2007 – 31. 12. 2007. Kdy nejpozd#ji m že ztrátu z roku 2005 uplatnit? 
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Tabulka 21 - Možnost uplatn!ní da#ové ztráty 

1. 1. 2006 – 31. 12. 2006 M že si ztrátu uplatnit 

1. 1. 2007 – 31. 2. 2007 
Nem že si ztrátu uplatnit, protože za toto 
zda$ovací období nepodává p%iznání 

1. 3. 2007 – 31. 2. 2008 M že si ztrátu uplatnit 

1. 3. 2008 – 31. 2. 2009 M že si ztrátu uplatnit 

1. 3. 2009 – 31. 2. 2010 M že si ztrátu uplatnit 

1. 3. 2010 – 31. 2. 2011 M že si ztrátu uplatnit 

 

 

)   P íklad 13 - Podstatná zm!na pro možnost uplatn!ní ztráty 

Da$ová ztráta za rok 2007 byla vym#%ena ve výši 100.000 K!. Spole!nost KLM, s. r. o. by si ji ráda 

uplatnila. V roce 2007 se na základním kapitálu podíleli následovn#: 40 % vlastnil pan Zeman, 25 % 

vlastnil pak Novotný a 35 % vlastnil pan Karas. V roce 2008 došlo k t#mto zm#nám: Pan Zeman prodal 

polovinu svého podílu paní Ku!erové, pan Karas zem%el a jeho podíl zd#dil pan Karas mladší, který 

polovinu svého podílu prodal panu K%ivkovi. 

Celková zm#na se vypo!ítá jako sou!et: 20 % + 25 % + 12,5 % = 57 %. Jelikož se jedná o zm#nu, která je 

více než 50 %, jedná se o podstatnou zm#nu. V návaznosti na § 38na ZDP si spole!nosti  tedy ztrátu 

uplatnit nem že. 

3.3.2 Reinvesti$ní odpo$et 

Reinvesti!ní odpo!et jsou !ástky, které si m že ode!íst od základu dan# první vlastník 

hmotného majetku. Tato možnost byla však k 31.12.2004 zrušena, avšak reinvesti!ní 

odpo!et, který vznikl do roku 2004 a z d vodu vykázání nízkého základu dan# !i 

da$ové ztráty nemohl být dosud uplatn#n si m že poplatník ode!íst i nadále, viz p%íloha 

!. 3. 

3.3.3 Odpo$et na výzkum a vývoj 

Tento odpo!et m že být uplatn#n do výše 100 % náklad  souvisejících s výzkumem  

a vývojem. V pokynu D – 288 Ministerstva financí je uvedeno vymezení jednotlivých 

náležitostí projektu výzkumu a vývoje, na základ# kterého m že být odpo!et uplatn#n, 

definování !inností, které lze považovat za !innosti výzkumu a vývoje a které naopak 

nelze zahrnout mezi uvedené !innosti. 



 

-      -  50

3.3.4 Odpo$et neziskových organizací,  

Tuto od!itatelnou položku si mohou uplatnit poplatníci, kte%í nejsou založení za ú!elem 

podnikání, s to ve výši 30 % ze základu dan#, minimáln# 300.000 K! a maximáln# 

1.000.000 K!. Prost%edky, které touto da$ovou úlevou získá, musí v následujících 

obdobích použít na krytí náklad  z hlavní neziskové !innosti. 

 

V jaké výši si m že nezisková spole!nost pro sluchov# postižené uplatnit položku 

snižující základ dan#, pokud je její základ dan# 250.000 K!, 1.500.000 K!  

a 45.000.000 K!? 

 

Tabulka 22 - Možnost uplatn!ní odpo$tu pro neziskové organizace p i r"zné výši základu dan! 

250.000 K!

250.000 * 0,3 = 75.000 K!, spole!nost si v tomto p%ípad# uplatní 

celých 75.000 K!, protože je to !ástka nižší než minimální 

od!itatelná položka 300.000 K!, její základ dan# bude tedy roven 0 

1.500.000 K!

1.500.000 * 0,3 = 450.000 K!, p%i daném základu dan#, si spole!nost 

uplatní 30 % z tohoto základu, tedy 450.000 K!, její základ dan# 

bude po ode!tení od!itatelné položky 1.050.000 K! 

45.000.000 K!

45.000 * 0,3 = 1.350.000 K!, jelikož je maximáln# možno ode!íst 

1.000.000 K!, ode!te si spole!nost tuto !ástku a její základ dan# 

bude následn# 3.150.000 K! 

3.3.5 Dary22 

Jedná se o dary, poskytnuté na ve%ejn# prosp#šné ú!ely. Aby si mohl poplatník uplatnit 

dar, jako od!itatelnou položku, musí doložit následující údaje: 

a) výši daru - minimální výše daru je 2.000 K!, maximální limit sou!tu všech dar  

za zda$ovací období nesmí p%ekro!it 5 % ze základu dan# sníženého o odpo!et 

da$ové ztráty a další položky od!itatelné od dan#; 

b) ú!el použití - jako položka od!itatelná m že být uplatn#n pouze dar na taxativn# 

vymezené ú!ely v ZDP § 20 odst. 8; 

                                                 
22 MACHOVÁ, H. Dary a da$ z p%íjm . Dan# a ú etnictví, 2008, !. 10, s. 9. ISSN 1214-522X. 
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c) p%íjemce - dar musí být poskytnut obcím, kraj m, organiza!ním složkám státu !i 

právnickým osobám na území &eské republiky !i jiného !lenského státu Evropské 

unie, Norska nebo Islandu. (do 31. 12. 2007 bylo nutné pro uznání daru jako 

položky snižující základ dan#, aby byl jeho p%íjemce pouze v &eské republice); 

d) datum p%edání daru - tento datum musí spadat do daného zda$ovacího období. 

)   P íklad 14 - Uplatn!ní daru 

Základem dan# spole!nosti za rok 2008 je !ástka 350.000 K!. V !ervnu roku 2008 poskytla dar škole na 

vybavení p%írodov#dné t%ídy v !ástce 50.000 K!. M že si od!itatelnou položku uplatnit? 

M že si uplatnit pouze 17.500 K!, protože je možné si dle § 20 odst. 8 ZDP uplatnit maximáln# 5 %  

ze základu dan#. 

3.4 Slevy na dani 

Z vypo!tené dan# lze ode!íst další !ástky, a to slevy na dani, které jsou: 

   ástka 18.000 K  za každého zam!stnance s leh ím zdravotním postižením; 

   ástka 60.000 K  za každého zam!stnance s t!žším zdravotním postižením; 

U obou slev na dani za zam!stnance se zdravotním postižením, lze uplatnit pom!rnou 

 ást z této  ástky, pokud je výsledkem pr"m!rného ro ního p#epo teného po tu t!chto 

zam!stnanc" desetinné  íslo. Pro výpo et slevy je d"ležitý pr"m!rný ro ní p#epo tený 

po et zam!stnanc" se zdravotním postižením a pr"m!rný ro ní p#epo tený po et všech 

zam!stnanc" poplatníka. 

  polovina dan! u poplatník" zam!stnávajících nejmén! 25 zam!stnanc", z nichž 

více než polovina jsou osoby se zdravotním postižením. 
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4 P íklady 

V této  ásti své práce bych ráda demonstrovala na komplexních p#íkladech zp"sob 

výpo tu dan! z p#íjmu právnických osob a také možnosti optimalizace. 

4.1 P íklad 1 

QQQ, a. s. je spole nost, zabývající se vývojem a správou webových stránek a 

intranet". Byla založena v roce 2001, kdy zárove$ prob!hl její zápis do obchodního 

rejst#íku. Za rok 2008 m!la výsledek hospoda#ení vykázaný v ú etnictví ve výši 

6.105.000 K . Všechen majetek firma odepisuje rovnom!rn!. 

V evidenci majetku eviduje spole nost tento majetek: 

  16.2.2006 koupila ojetý automobil Renault Laguna za 500.000 K  

 

Tabulka 23 - Postup výpo!tu odpis" Renaut Laguna 

2006 500.000 * 0,142 = 71.000 K  ZC: 429.000 K  

2007 500.000 * 0,286 = 143.000 K  ZC: 286.000 K  

2008 500.000 * 0,2225 = 111.250 K  ZC: 174.750 K  

 

 

  6.12.2007 koupila nový automobil Volkswagen Touareg za 1.200.000 K , který 

byl 15.12.2008 prodán za 550.000 K . Z"statková cena ú etní byla 745.700 K . 

 

Tabulka 24 - Postup výpo!tu odpis" Volkswagen Touareg 

2007 1.200.000 * 0,142 = 170.400 K  ZC: 1.029.600 K  

2008 1.200.000 * 0,2225/2 = 133.500 K  ZC: 896.100 K  

 

 

  18.1.2008 koupila multilicenci na ú etní software Stereo za 64.000 K  s licencí 

na 72 m!síc" 

 

Tabulka 25 - Postup výpo!tu odpisu software Stereo 

2008 64.000 / 72 * 11 = 9.778 K  ZC: 54.222 K  
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  4.3.2008 koupila nový server za 140.000 K  

Tabulka 26 - Postup výpo!tu odpisu serveru 

2008 140.000 * 0,2 = 28.000 ZC: 112.000 K  

Ú etní odpisy jsou ve výši 819.000 K  

Da$ové odpisy celkem jsou 282.528 K  

Rozdíl 536.472 K  

  Na ú tu 513  zaú továno 105.000 K  za ob erstvení 

  Má neproml enou pohledávku  za odb!ratelem 8 m!síc" po splatnosti ve výši 

167.000 K , ke které netvo#í opravnou položku. 

Tabulka 27 - Výpo!et dan# z p íjmu 

6.105.000 K  Ú etní výsledek hospoda#ení 

+ 536.472 K  Rozdíl ú etních a da$ových odpis" 

+ 105.000 K  Neuznatelné náklady na ob erstvení 

- 150.400 K  Rozdíl z"statkových cen p#i prodeji auta 

= 6.596.072 K  Základ dan! 

% 6.596.000 K  Zaokrouhlený základ dan! 

1.385.160 K! Da$ 21 % 

 

Pokud by tato firma cht!la v roce 2008 co nejvíce snížit da$, kterou by m!la zaplatit, 

má tyto možnosti: 

  za ít tvo#it opravné položky podle zákona o dani z p#íjmu 

Spole nost má neproml enou pohledávku po splatnosti ve výši 167.000 K , tato  ástka 

spadá do limitu 200.000 K , ur eného v § 8a odst. 3 ZoR, tudíž k ní m"že spole nost 

vytvo#it zákonnou opravnou položku, aniž by musela zahájit soudní nebo správní #ízení. 

Doba po splatnosti této pohledávky je 8 m!síc", takže si m"že spole nost vytvo#it 

zákonnou opravnou položku ve výši 20 %, tj 33.400 K  a snížit si tak výsledek 

hospoda#ení. P#i záv!rkových operacích zaú tuje ú etní jednotka do náklad" tuto 

opravnou položku. 
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  uplatnit zvýšený odpis v 1. roce u nov! koupeného serveru 

Spole nost zakoupila server, za#azený do 2. odpisové skupiny.  

Podle § 31 odst. 1 písm. d) má možnost si uplatnit zvýšený odpis v prvním roce o 10 %. 

Tato možnost se vztahuje pouze na hmotný majetek za#azený do 1., 2. nebo 3. odpisové 

skupiny. 

Tabulka 28 - Postup výpo!tu odpisu serveru p i zvýšeném odpisu v prvním roce 

2008 140.000*0,3 = 42.000 K  ZC: 98.000 K  

 
 

Tabulka 29 - Výpo!et dan# z p íjmu po optimalizaci 

6.071.600 K  Ú etní výsledek hospoda#ení 

+ 522.472 K  Rozdíl ú etních a da$ových odpis" 

+ 105.000 K  Neuznatelné náklady na ob erstvení 

- 150.400 K  Rozdíl z"statkových cen p#i prodeji auta 

= 6.548.672 K  Základ dan! 

% 6.548.000 K  Zaokrouhlený základ dan! 

1.375.080 K! Da$ 21 % 

 

Shrnutí 

Z výpo t" je patrné, že tato právnická osoba m"že ušet#it na dani nejen díky tvorb! 

opravné položky k pohledávce, ale i vhodným výb!rem odpisu. Úspora se v podobných 

p#ípadech pohybuje v #ádech tisíc" až desetitisíc" v závislosti na základu dan!.  

Tato spole nost by mohla na  kone né dani, kterou musí  zaplatit, ušet#it  ástku ve výši 

10.080 K  jen díky využití všech možností v zákon! o dani z p#íjmu. Da$ové p#iznání 

spole nosti za rok 2008 po optimalizaci je v p#íloze  . 1. 
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4.2 P íklad 2 

AgroMar, s. r. o. se zam!#uje p#evážn! na produkci mléka, na produkci sladovnického 

je mene, potraviná#ského žita a pšenice. Spole nost byla založena v roce 2004, kdy 

byla rovn!ž zapsána do obchodního rejst#íku. V tomto roce jí také byla vym!#ena ztráta 

ve výši 155.000 K .  

Tabulka 30 - Dosažený základ dan#/da$ová ztráta za uplynulé roky 

Rok 
Základ dan!/  

da$ová ztráta 

2004 - 155.000 K 

2005 - 30.000 K 

2006 - 14.000 K 

2007 0 K 

  Ve stejném roce, ve kterém byla založena také nakoupila 5 nových p#ístroj" pro 

rozst#ikování post#ik" po 70.000 K , ty byly v souladu s P#ílohou  . 1 k zákonu 

o daních z p#íjm" za#azeny do odpisové skupiny  . 2. 

  Spole nost zam!stnává 1 zam!stnance s leh ím zdravotním postižením. 

  P#ehled závazk" je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 31 – P ehled závazk" spole!nosti AgroMar, s. r. o. 

&íslo &ástka závazku 
Doba po splatnosti 

v m!sících 

1. 23.500 K  45 

2. 6.000 K  38 

3. 82.300 K  22 

4. 15.500 K  16 

Od roku 2008 se musí do základu dan! p#i íst hodnota neuhrazeného závazku po 

splatnosti více než 36 m!síc". V tomto p#ípad! si musíme do základu p#i íst  ástky 

závazk"  . 1 a  . 2, tedy základ dan! se zvýší o 29.500 K . 
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  Spole nost v roce 2008 dosáhla ú etního výsledku hospoda#ení ve výši  

382.000 K . 

  Ú etní odpisy jsou ve výši 23.000 K  a da$ové ve výši 35.000 K . 

Tabulka 32 - Výpo!et dan# z p íjmu 

382.000 K  Ú etní výsledek hospoda#ení 

- 12.000 K  Rozdíl da$ových a ú etních odpis" 

+ 29.500 K  Zvýšení ZD o neuhrazené závazky 

= 399.500 K  Základ dan! 

% 399.000 K  Zaokrouhlený základ dan! 

83.790 K! Da$ 21 % 

 

Spole nost v roce 2008 dosáhla poprvé od svého založení kladného výsledku 

hospoda#ení, proto se za ala zajímat o to, jak by mohla  ástku, kterou má odvést 

finan nímu ú#adu snížit. 

Nabízí se tyto možnosti optimalizace: 

  uplatnit da$ovou ztrátu 

Spole nost m"že snížit základ dan! o ztráty vym!#ené v letech 2004, 2005 a 2006, tyto 

ztráty si m"že uplatnit v pr"b!hu 5 následujících let. Jelikož nem!la možnost dosud si 

tuto ztrátu uplatnit, m"že této možnosti využít. Celkem si bude moci snížit základ dan! 

o 199.000 K . 

  využít možnosti reinvesti ního odpo tu 

Spole nost po#ídila v roce 2004 post#ikovací p#ístroj, tento rok je poslední, za n!jž mohl 

vzniknout nárok na reinvesti ní odpo et ve výši 10 %, 15 %  i 20 %. Jelikož jej 

spole nost dosud neuplatnila, má na n!j nárok, a to ve výši 20 %, protože se zabývá 

p#evážn! zem!d!lskou  inností, a p#ístroje, které zakoupila pat#í do odpisové skupiny 2 

s kódem 29.3. 
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  využít slevu na zam!stnance se zdravotním postižením 

AgroMar zam!stnává v provozu jednoho pracovníka na plný úvazek, který je hluchý  

a má pr"kaz ZTP/P. Toto postižení je kvalifikováno jako leh í, tudíž si m"že spole nost 

ode íst z vypo tené dan! 18.000 K . P#epo tený po et zam!stnanc" je 1,00. 

Tabulka 33 - Výpo!et dan# z p íjmu po optimalizaci 

382.000 K  Ú etní výsledek hospoda#ení 

- 12.000 K  Rozdíl da$ových a ú etních odpis" 

+ 29.500 K  Zvýšení ZD o neuhrazené závazky 

- 70.000 K  Odpo et reinvesti ního odpo tu 

- 155.000 K  Odpo et da$ové ztráty za rok 2004 

- 30.000 K  Odpo et da$ové ztráty za rok 2005 

- 14.000 K  Odpo et da$ové  ztráty za rok 2006 

= 130.500 K  Základ dan! 

% 130.000 K  Zaokrouhlený základ dan! 

27.300 K  Da$ 21 % 

- 18.000 K  Sleva na dani 

9.300 K! Výsledná da$ 

 

Shrnutí: 

Tato spole nost poprvé od svého založení dosáhla vyššího hospodá#ského výsledku. 

V tomto p#ípad! je možno využít toho, že se spole nost zam!#uje na zem!d!lskou 

 innost, nap#. p#i uplatn!ní reinvesti ního odpo tu. 

Když spole nost využije všechny dostupné možnosti, m"že si da$ snížit tém!#  

o 75.000 K , tj. až o 8/9 p"vodní da$ové povinnosti. Tato spole nost m"že využít 

odpo tu ztráty dan! a neinvesti ního odpo tu a také slev na dani. Da$ové p#iznání po 

optimalizaci je obsaženo v p#íloze  . 2. 
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5 Doporu!ení 

Existuje mnoho da$ových tip" a trik", já na tomto míst! v krátkosti zformuluji n!kolik 

nejd"ležit!jších doporu ení, kterých by se dle mého názoru m!la každá právnická osoba 

držet. Tyto doporu ení vyplývají z výše uvedených p#íklad", m"že je využít každá 

spole nost p#i sestavování da$ového p#iznání pro optimalizaci své da$ové povinnosti. 

5.1 Odpisování majetku 

Pokud spole nost po#ídí hmotný majetek nad 40.000 K   i nehmotný majetek nad 

60.000 K , není po#izovací cena da$ovým nákladem, do da$ových náklad" se promítá 

postupn! ve form! da$ových odpis", tj. odpis" ve smyslu § 26 a násl. zákona o daních 

z p#íjm". Obecným pravidlem je, krom! zákonem stanovených výjimek, že poplatník 

má nárok na celou výši da$ového odpisu bez ohledu na skute nost, kdy v pr"b!hu roku 

majetek po#ídil a za#adil do svého obchodního majetku. St!žejní podmínkou ovšem je, 

že daný majetek je evidován u poplatníka ke konci p#íslušného zda$ovacího období 

(výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny v § 26 odst. 7 zákona o daních z p#íjm"). 

Podle p#ílohy k zákonu o dani z p#íjm" je majetek za#azen do p#íslušné odpisové 

skupiny a poté si spole nost zvolí zp"sob odpisování – rovnom!rný  i zrychlený.  

U rovnom!rného odpisování jsou jednotlivým odpisovým skupinám p#i#azeny procentní 

ro ní odpisové sazby. P#i rovnom!rném odpisu uplatní podnik za každý rok odpisování 

stejný odpis s výjimkou prvního roku, kdy je odpis asi polovi ní. Tyto sazby jsou 

uvedeny jako maximální, takže je možno uplatnit do náklad" i nižší  ástku. P#i 

zrychleném odpisování jsou odpisovým skupinám p#i#azeny koeficienty pro výpo et 

výše odpisu. P#i tomto zp"sobu odepisování jsou odpisy v d#ív!jších obdobích vyšší než 

v pozd!jších, tempo odpisování se snižuje. Zp"sob odpisu nelze v pr"b!hu odpisování 

zm!nit. 

U vybraných druh" hmotného majetku se m"že odpis navýšit v prvním roce odpisování 

o 10 %  i o 20 % a snížit tak ješt! více základ dan!. Existuje také možnost p#erušit 

odepisování, pokud je to pro podnik výhodné, nap#íklad p#i dosažení ztráty  i nízkého 

výsledku hospoda#ení. Pokud spole nost vlastní majetek na za átku zda$ovacího 

období a v jeho pr"b!hu jej vy#adí, má nárok jen na ½ odpisu. 
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Odpisy se stanovují i u nehmotného majetku. Pokud se jedná o nehmotný majetek 

poskytnutý na dobu ur itou, je doba odepisování rovna této dob!. Pokud není doba 

poskytnutí vymezena, odepisuje se po dobu ur enou v § 32a odst. 4 ZDP. 

Volba strategie odpisování závisí na pot#ebách konkrétní spole nosti. Pokud spole nost 

zpracovává finan ní plán na n!kolik let dop#edu, je jist! vhodné do n!j zakomponovat  

i odepisování majetku. Proto by bylo p#ínosné aby odd!lení podniku, které zpracovává 

finan ní plány, nap#íklad finan ní odd!lení  i rozpo tové p#edávalo informace odd!lení, 

které má na starosti odpisování majetku.  

5.2 Rezervy 

P#i spln!ní zákonných podmínek mohou zákonné rezervy na opravy snížit základ dan!. 

Nej ast!ji používanou rezervou je rezerva na opravy hmotného majetku, tu m"že tvo#it 

vlastník majetku  i nájemce majetku na základ! smlouvy o nájmu podniku a to jen  

u majetku, jehož doba odpisování je zákonem o dani z p#íjmu stanovena na 5 a více let. 

Rezervy se nesmí tvo#it p#edevším na údržbu nebo každoro n! se opakující opravy. 

Rezervy dle zákona mohou být tvo#eny nap#íklad na rekonstrukci st#ech  i fasády, 

vým!nu podlahy  i oken. Musí být tvo#ena minimáln! dv! zda$ovací období a je 

stanovena i maximální tvorba rezervy dle odpisových skupin. Rezerva se následn! zruší 

v období, kdy pominuly d"vody, pro které byla vytvo#ena. Pro p#ehled o dob! tvorby 

rezerv a jejich stavu je nutné vést evidenci rezerv, která by se m!la tvo#it v závislosti na 

finan ním plánu podniku, p#edevším v návaznosti na plánované opravy. 

5.3 Uplatn#ní odpo!t"  

Každá spole nost si m"že uplatnit odpo ty, které jí sníží základ dan!, pokud na n! má 

nárok. N!které odpo ty lze p#evést do dalšího zda$ovacího období, jedná se o da$ovou 

ztrátu, kterou m"žeme uplatnit v jednom z následujících p!ti let po období, ve kterém 

byla vym!#ena. Podnik si m"že vybrat v jakém z t!chto zda$ovacích obdobích tento 

odpo et využije. Pokud podnik dosáhl ztráty ve více obdobích po sob!, je lepší uplatnit 

nejd#íve ztrátu dosaženou d#íve. V t!chto p#ípadech je také vhodné pro p#ehlednost vést 

evidenci ztrát, ve které bude uvedena  ástka vym!#ené ztráty a  ástka, která z ní již byla 

uplatn!na do základu dan!. Do dalšího zda$ovacího období lze také p#esunout náklady, 
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které poplatník vynaložil p#i realizaci projekt" výzkumu a vývoje. Tento odpo et však 

musí být uplatn!n hned v následujícím období, ve kterém dosáhla spole nost kladného 

základu dan!. Pokud má spole nost nárok na reinvesti ní odpo et, který vznikl 

do 31. 12. 2004, m"že si ho uplatnit ješt! nyní, platí zde stejné pravidlo jako pro 

p#edchozí odpo et a to, že musí být využit v prvním období, ve kterém dosáhne 

kladného základu dan! (blíže viz p#íloha  . 3). 

Naproti tomu ostatní odpo ty si spole nost m"že uplatnit pouze v tom období, ve 

kterém na n! vznikl nárok. Jedná se o odpo et neziskových organizací, které mají nárok 

snížit si základ dan! o 30 %, maximáln! však o 1.000.000 K , pokud se jedná  

o ve#ejnou vysokou školu  i ve#ejnou výzkumnou instituci, ta si m"že snížit základ 

dan! také o 30 %, maximáln! však o 3.000.000 K . Prost#edky, získané touto úsporou, 

však musí použít ke krytí náklad", souvisejících s jejich neziskovou  inností. Další 

položkou snižující základ dan! je dar v!novaný na ú ely vymezené v zákon! o dani 

z p#íjmu. Je možno uplatnit maximáln! 5 % ze základu dan!, p#i emž hodnota daru 

musí být minimáln! 2.000 K . Tento odpo et je možné uplatnit také pouze v období, 

kdy na n!j vznikl nárok, pokud v n!m není uplatn!n, propadá, nedá se již uplatnit 

v dalším období. 

&ástky, které si m"žeme ode íst p#ímo z vypo ítané dan!, se nazývají slevy na dani. 

Uplatnit m"žeme slevy na zam!stnance se zdravotním postižením. Pro výpo et t!chto 

slev je d"ležitý p#epo tený po et zam!stnanc" se zdravotním postižením. Rozlišujeme 

to, zda se jedná o zam!stnance s t!žším zdravotním postižením  i leh ím zdravotním 

postižením. Polovinu vypo ítané dan! si m"že ode íst podnik, která zam!stnává 

alespo$ 25 zam!stnanc", z nichž 50 % pr"m!rného ro ního p#epo teného stavu všech 

zam!stnanc" je zdravotn! postižených. Vycházíme p#itom z osobních karet 

zam!stnanc" ve spolupráci s personálním odd!lením. 

5.4 Sociální a zdravotní pojišt#ní 

Ve spolupráci se mzdovým odd!lením by se každý podnik m!l zam!#it na to, aby 

odvedl pojistné na sociální a zdravotní pojišt!ní v as. Pokud spole nost srazí  ástky za 

pojistné na sociální a zdravotní pojišt!ní, které je povinen odvád!t zam!stnanec ze své 

mzdy, avšak neodvede je do konce m!síce následujícího po uplynutí zda$ovacího 
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období, tzn. nej ast!ji do 31. 1., musí si o tyto  ástky zvýšit základ dan!, proto se 

vyplatí mít o t!chto odvodech dobrý p#ehled a zaplatit pat#i ným institucím v as. 

Uvedené platí i pro pojistné na sociální zabezpe ení a p#ísp!vek na státní politiku 

zam!stnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojišt!ní hrazené zam!stnavatelem 

5.5 Neuhrazené pohledávky 

Pokud má spole nost p#ehled o svých pohledávkách po splatnosti, m"že p#i spln!ní 

podmínek v zákon!  . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt!ní základu dan! z p#íjm" 

tvo#it opravné položky, jimiž si sníží základ dan!. Je t#eba vést si podrobnou evidenci 

ve spolupráci s faktura ním odd!lením, protože u neuhrazených pohledávek 

posuzujeme nejen dobu po splatnosti, ale i jejich výši. U pohledávek do 200.000 K , 

které jsou po splatnosti více než 6 m!síc", m"že spole nost tvo#it opravnou položku do 

výše 20 % i bez zahájení rozhod ího, soudního nebo správního #ízení. Pokud chce 

podnik tvo#it vyšší opravnou položku  i má pohledávka vyšší hodnotu než 200.000 K  

lze tvo#it opravnou položku pouze v p#ípad!, že bylo zahájeno rozhod í, správní  i 

soudní #ízení. 
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Záv#r 

Da$ová problematika je bezesporu velice obsáhlá a obtížná, i da$oví poradci se mají 

stále co nového u it. Na stránkách ministerstva financí &R jsem našla toto motto: 

„Dan  jsou pro mnohé nep!íjemným aspektem života v organizované spole"nosti a jsou 

tedy i velmi "asto ost!e kritizovaným institutem, z#stávají však bezesporu sou"ástí 

každodenní reality a jsou tak staré jako civilizace sama.“
23

  Je pravdou, že oblast daní 

je velmi diskutovaným a kritizovaným tématem. &ást lidí vidí tuto problematiku tak, 

další  ást onak, nikdy nenastane situace, že by se aktuální da$ový zákon zamlouval 

všem. To, jak bude da$ový zákon uzp"soben záleží p#edevším na tom, jaká vláda je 

práv! u moci.  

Mým cílem bylo nastínit nejvýznamn!jší zm!ny, které nastaly v souvislosti s reformou 

ve#ejných financí, konkrétn! v  ásti dan! z p#íjm" právnických osob a dále navrhnout 

optimální zdan!ní pro rok 2008. 

Díky reform! došlo v zákonu o dani z p#íjmu mnoho zm!n a to jak v ustanoveních pro 

právnické osoby, tak i ve spole ných ustanoveních. Uvedla jsem ve své práci ty 

nejd"ležit!jší a jejich dopad v praxi. 

Jak je patrné z výsledk" mé práce, zp"sob" jak optimalizovat da$ové zatížení 

právnických osob je n!kolik. Podmínkou pro ur ení t!chto možností je však znalost 

p#íslušných zákon", které jsou velmi složité, proto jsem se je snažila podat v jednodušší 

form!, aby byly srozumitelné pro každého. 

Na p#íkladech se potvrdilo, že správnou optimalizací da$ové povinnosti spole nosti lze 

ušet#it tisíce až desetitisíce v závislosti na základu dan!. Z p#íklad" jsem vyvodila 

doporu ení pro právnické osoby, které jim pomohou optimalizovat svou da$ovou 

povinnost. 

V!#ím, že moje práce by mohla být p#ínosná pro za ínající podnikatele  i pro ty, kte#í 

cht!jí lépe porozum!t problematice zdan!ní právnických osob v &eské republice. 

                                                 
23 Shrnutí expertní skupiny. [online]. [cit. 2008-12-04]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/ 
cps/rde/xchg/mfcr/xsl/novelizace_dani_27411.html?year=2006. 
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P íloha !. 1

Finan nímu ú!adu v, ve, pro

01   Da"ové identifika ní  íslo

C Z 1 2 3 4 5 6 7 8

02   Identifika ní  íslo

1 2 3 4 5 6 7 8

03   Da"ové p!iznání1)

Po et podílových fond#
da"ového p!iznání zjišt$ny dne jejichž majetek je obhospoda!ová

Po!adové  íslo podílového fondu

04   Kód rozlišení typu p!iznání Po et p!íloh II. oddílu 

Zda"ovací období podle § 17a písm. zákona Po et zvláštních p!íloh 8)

Po et samostatných p!íloh 9)

od 0 1 0 1 2 0 0 8 do 3 1 1 2 2 0 0 8

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu)6)

05  Název právnické osoby

06  Sídlo právnické osoby

a)   ulice a  íslo orienta ní,  ást obce a  íslo popisné

b)   obec c)  PS%

d)   stát/kód státu e)    íslo telefonu f)     íslo faxu

07 Bankovní spojení

08  P!iznání zpracoval a p!edložil da"ový poradce 1)

09  Plná moc da"ového poradce k zastupování uložena u finan ního ú!adu dne2)

10  Zákonná povinnost ov$!ení ú etní záv$rky auditorem 1)

11  Ú etní záv$rka nebo p!ehledy o majetku a závazcích a o p!íjmech a výdajích, p!iloženy1),7) 2)

12  Spojení se zahrani ními osobami 1)

13  Hlavní (p!evažující)  innost Kód klasifikace CZ-NACE 2)

25 5404     MFin 5404 - vzor  . 18 (platný pro zda ovací období zapo!atá v roce 2008)

1

Záh!ebská 1451

61200

ano

za zda ovací období nebo za období, za které se podává da ové p!iznání

1A 1

a)

Brn$

P " I Z N Á N Í

podle zákona #. 586/1992 Sb., o daních z p!íjm$, ve zn%ní pozd%jších p!edpis$ (dále jen "zákon")

k dani z p!íjm$ právnických osob

D#vody pro podání dodate ného   

otisk podacího razítka finan ního ú!aduopravné dodate né

QQQ, a. s.

!ádné

Brno

CZ

ne

ano

ne

ne

ne

Vývoj a správa webových stránek

ano

neano

ano



II. ODDÍL - da  z p!íjm$ právnických osob (dále jen "da ")

Výsledek hospoda!ení (zisk +, ztráta -)3) nebo rozdíl mezi p!íjmy a výdaji3)

ke dni

%ástky neoprávn$n$ zkracující p!íjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota

nepen$žních p!íjm# (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku 

hospoda!ení nebo v rozdílu mezi p!íjmy a výdaji na !. 10

%ástky, o které se podle § 23 odst.3 písm.a) bod# 3 až 12 zákona zvyšuje výsledek 

hospoda!ení nebo rozdíl mezi p!íjmy a výdaji na !. 10

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt$ní

a udržení p!íjm# (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku

hospoda!ení nebo v rozdílu mezi p!íjmy a výdaji na !. 10

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)

uplatn$né v ú etnictví p!evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26

až 33 zákona

Úprava základu dan$ podle § 23 odst. 8 zákona v p!ípad$ zrušení poplatníka

s likvidací

P!íjmy, které nejsou p!edm$tem dan$ podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou 

zahrnuty ve výsledku hospoda!ení nebo v rozdílu mezi p!íjmy a výdaji (!. 10)

P!íjmy, jež u poplatník# kte!í nebyli založeni nebo z!ízeni za ú elem podnikání,

nejsou p!edm$tem dan$ podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty

ve výsledku hospoda!ení nebo v rozdílu mezi p!íjmy a výdaji (!. 10)

P!íjmy osvobozené od dan$ podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty

ve výsledku hospoda!ení nebo v rozdílu mezi p!íjmy a výdaji (!. 10)

%ástky, o které se podle § 23 odst.3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda!ení

nebo rozdíl mezi p!íjmy a výdaji (!. 10)

%ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda!ení

nebo rozdíl mezi p!íjmy a výdaji (!. 10)

P!íjmy a  ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p!íjm# podle § 23

odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan$

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26

až 33 zákona p!evyšují odpisy tohoto majetku uplatn$né v ú etnictví

Souhrn jednotlivých rozdíl#, o které  ástky výdaj# (náklad#) vynaložených

na dosažení, zajišt$ní a udržení p!íjm# p!evyšují náklady uplatn$né v ú etnictví

Úprava základu dan$ podle § 23 odst. 8 zákona v p!ípad$ zrušení poplatníka

s likvidací

Mezisou et

(!. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

2

1118)

618)

628)

70

1108)

1128)

120

100

150

P!íjmy nezahrnované do základu dan$ podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

Mezisou et (!. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

105 000

poplatník

Vyplní v celých K 

108) 6 071 600

&ádek Název položky
finan ní ú!ad

31.12.2008

208)

308)

40

522 47250

627 472

101

130

1408)

P!íjmy nezahrnované do základu dan$ podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

1608)

1618)

1628)

170

150 400

150 400



P!íloha #. 1 II. oddílu

Identifika ní  íslo; u podílového Da"ové identifika ní  íslo; u podílového fondu se uvede da"ové Po!adové  íslo

fondu se tento údaj nevypl"uje identifika ní  íslo investi ní spole nosti obhospoda!ující jeho majetek podílového fondu

C Z 1 2 3 4 5 6 7 8

A. Rozd%lení výdaj$ (náklad$), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt%ní

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Da ové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn%né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt%ní a udržení zdanitelných 

p!íjm$ podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 1 

(neobsazeno)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 2

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 3

Odpisy hmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 4 

Odpisy hmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 5 

Odpisy hmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 6 

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 6 až 8 zákona

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku 

poplatníka ve zda"ovacích obdobích zapo atých v roce 2004 a pozd$ji

Da"ové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

b) Ú#etní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn%né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt%ní a udržení zdanitelných
p!íjm$ podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

Ú etní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného 
majetku, který není vymezen pro ú ely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatn$né podle § 24 odst. 2
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajišt$ní a udržení zdanitelných
p!íjm#. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
2000 se použije zákon ve zn$ní platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
vy!azení z majetku poplatníka

3

&ádek

1

2

51 - Ob erstvení

Název ú tové skupiny (v etn$  íselného ozna ení)

12345678

poplatník

105 000

5

3

4

Vyplní v celých K 

finan ní ú!ad

6

7

8

9

10

11

12

13 Celkem

&ádek

1

2

Vyplní v celých K 

finan ní ú!adpoplatník

X

105 000

3

4

X

286 750

Název položky

5

6

7

8

11

12

296 528

10 9 778

9

a udržení p!íjm$, uvedených na !ádku 40 podle ú#tových skupin ú#tové t!ídy - náklady



C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdaj$ (náklad$) k dosažení, zajišt%ní a udržení p!íjm$ a zákonné rezervy

a zákonné opravné položky vytvá!ené podle zákona #. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt%ní základu dan%
z p!íjm$, ve zn%ní pozd%jších p!edpis$ (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da ových výdaj$ (náklad$) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo
bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vypl ují všichni poplatníci

(neobsazeno) 

(neobsazeno) 

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven ním !ízení vytvo!ené podle

§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává da"ové p!iznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolven ním !ízení

(§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da"ové p!iznání

Stav neproml ených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvo!it
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da"ové p!iznání

Opravné položky k neproml eným pohledávkám vytvo!ené podle § 8a zákona

o rezervách v daném období, za které se podává da"ové p!iznání

Stav zákonných opravných položek k neproml eným pohledávkám splatným
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
da"ové p!iznání

Opravné položky k pohledávkám z titulu ru ení za celní dluh vytvo!ené podle

§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává da"ové p!iznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ru ení za celní dluh

(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da"ové p!iznání

Úhrn hodnot pohledávek nebo po!izovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
uplatn$ných v daném zda"ovacím období, za které se podává da"ové p!iznání jako výdaj

(náklad) na dosažení, zajišt$ní a udržení p!íjm# podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vypl ují pouze banky

Pr#m$rný stav rozvahové hodnoty neproml ených pohledávek z úv$r# podle

§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

Opravné položky k neproml eným pohledávkám z úv$r#, vytvo!ené podle

§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zda"ovací období

Stav zákonných opravných položek k neproml eným pohledávkám z úv$r#

(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zda"ovacího období

Pr#m$rný stav poskytnutých bankovních záruk za úv$ry podle

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úv$ry, vytvo!ené podle

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zda"ovací období

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úv$ry

(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zda"ovacího období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vypl ují pouze spo!itelní a úv%rní družstva a ostatní finan#ní instituce

Pr#m$rný stav rozvahové hodnoty neproml ených pohledávek z úv$r# poskytnutých
fyzickým osobám na základ$ smlouvy o úv$ru, bez p!íslušenství, v ocen$ní
nesníženém o opravné položky již vytvo!ené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zda"ovacího období

(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

Opravné položky k neproml eným pohledávkám z úv$r# poskytnutých fyzickým
osobám na základ$ smlouvy o úv$ru, vytvo!ené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách
za dané zda"ovací období
Stav zákonných opravných položek k neproml eným pohledávkám z úv$r#
poskytnutých fyzickým osobám na základ$ smlouvy o úv$ru (§ 5a odst. 4 zákona
o rezervách) ke konci zda"ovacího období

d) Rezervy v pojiš&ovnictví - vypl ují pouze pojiš&ovny

Rezervy v pojiš'ovnictví vytvo!ené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, 

za které se podává da"ové p!iznání

Stav rezerv v pojiš'ovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které

 se podává da"ové p!iznání

4

218)

22

23

24

Stav zákonných opravných položek k neproml eným pohledávkám vytvo!ených podle

§ 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává da"ové p!iznání

10
o rezervách v daném období, za které se podává da"ové p!iznání

Opravné položky k neproml eným pohledávkám, vytvo!ené podle § 8c zákona

Vyplní v celých K 
Název položky

poplatník finan ní ú!ad

X

XX

X

33 400

167 000

11

12

5

6

9

1

2

7

8

3

4

33 400

18

13

148)

15

19

20

&ádek

16

178)



e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vypl ují všichni poplatníci

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvo!ená podle § 7 zákona o rezervách

v daném zda"ovacím období

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci

zda"ovacího období

f) Ostatní zákonné rezervy - vypl ují pouze poplatníci oprávn%ní k jejich tvorb% a použítí

Stav rezervy na p$stební  innost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které 

se podává da"ové p!iznání

Ostatní rezervy vytvo!ené podle § 10 zákona o rezervách v daném zda"ovacím

období 

D. 

E. Ode#et da ové ztráty od základu dan% podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) nebo snížení základu dan% podílového
fondu o záporný rozdíl mezi jeho p!íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona (vyplní se v celých K )

F. Ode#et podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona5)
a)

platném od 1. ledna 2008

%ástka ode tu z nároku na !. 1, uplatn$ná v daném zda"ovacím období

Nevyužitá  ást nároku uvedeného na !. 1,

jejíž ode et lze uplatnit v dalších zda"ovacích obdobích (!. 1 - 2)

%ástka ode tu uplatn$ná v daném zda"ovacím období z nevyužitého nároku

b) Ode#et výdaj$ (náklad$) p!i realizaci projekt$ výzkumu a vývoje od základu dan% podle § 34 odst. 4 až 8 zákona (vyplní se v celých K )

5

3

4

4

0

5

6

3

5 Celkem 0

5

období, za které se podává da"ové p!iznání

1 2

(neobsazeno)

Ode#et podle § 34 odst. 9 až 12 zákona5) a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn%ní platném do 31. prosince 2004

&ádek

Zda"ovací období nebo období, 
za které je podáváno da"ové 

p!iznání, v n$mž byly vynaloženy
výdaje (náklady) p!i realizaci 

projekt# výzkumu a vývoje od - 
do

Celková výše výdaj# 
(náklad#) vynaložených      v
období uvedeném           ve 
sl. 1 p!i realizaci projekt# 
výzkumu           a vývoje

ode tená                             v 
p!edcházejících 

zda"ovacích obdobích

vzniklého v p!edchozích zda"ovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12

%ást výdaj# (náklad#) ze sl. 2

ode tená                 
v p!edcházejících 

zda"ovacích obdobích

ode tená                
v daném            zda"ovacím 

období

3

Zda"ovací období nebo období, 
za které se podává da"ové 

p!iznání,                    v n$mž 
da"ová ztráta vznikla              od 

do

2 3 4

Celková výše da"ové ztráty 
vym$!ené           nebo 
p!iznávané              za 

období               uvedené ve 
sl. 1

%ást da"ové ztráty ze sl. 2

1 5

kterou lze ode íst           
v následujících      

zda"ovacích obdobích

ode tená                
v daném            zda"ovacím 

období

27

28

298)

Rezerva na p$stební  innost vytvo!ená podle § 9 zákona o rezervách v daném 

25

26

poplatník

Vyplní v celých K 

kterou lze ode íst           
v následujících      

zda"ovacích obdobích

finan ní ú!ad

18)

4

2

2

1

&ádek Název položky

Celková  ástka nároku na ode et podle § 34 odst. 9 až 12 zákona, ve zn$ní

8

7

Celková  ástka ode tu uplatn$ného v daném zda"ovacím období (!. 2 + 4)

zákona, ve zn$ní platném do 31. prosince 2004

Celkem

0

1

2

4

&ádek

05

0

0

3

0 09



G. Celková hodnota poskytnutých dar$, z níž lze na !. 260 uplatnit ode#et podle § 20 odst. 8 zákon5)

Celková hodnota dar# poskytnutých na ú ely vymezené v § 20 odst. 8 zákona

pro ode et ze základu dan$ sníženého podle § 34 zákona

H.

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (!. 1 + 2 + 3)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

I. Zápo#et dan% zaplacené v zahrani#í5) Po#et samostatných p!íloh

Úhrn daní zaplacených v zahrani í, o které lze snížit da"ovou povinnost metodou

úplného zápo tu

Úhrn daní zaplacených v zahrani í, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápo tu

(úhrn  ástek z !. 3 samostatných p!íloh k tabulce I)

Úhrn  ástek daní zaplacených v zahrani í, o které lze snížit da"ovou podinnost

metodou prostého zápo tu (úhrn  ástek z !. 7 samostatných p!íloh k tabulce I)

Výše daní zaplacených v zahrani í, kterou lze zapo#íst metodou úplného

a prostého zápo tu (sou et  ástek z !. 1 a 3)

Výše daní zaplacených v zahrani í, kterou nelze zapo#íst (kladný rozdíl mezi  ástkami

na !. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi  ástkami na !. 4 a na !. 320 II. oddílu)

J. Rozd%lení n%kterých položek v p!ípad% komanditní spole#nost4) (vyplní se v celých K )

Základ dan$ nebo da"ová ztráta z !. 200 (!. 201)

Úhrn vy"atých p!íjm# (základ# dan$ a da"ových ztrát)

podléhajících zdan$ní v zahrani í (!. 210)

Ode et podle § 34 odst. 9 až 12 zákona (!. 1 tabulky F/a)

Ode et podle § 34 odst. 4 zákona (p!íslušný !ádek sl. 2 

tabulky F/b)
Hodnota dar# poskytnutých na ú ely vymezené

v § 20 odst. 8 zákona (!. 1 tabulky G)

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1

a § 35a nebo § 35b zákona (!. 4 + !. 5 tabulky H)

Úhrn dan$ zaplacené v zahrani í, kterou lze zapo íst 

metodou úplného a prostého zápo tu (!. 4 tabulky I)

K. Vybrané ukazatele hospoda!ení

Pr#m$rný p!epo tený po et zam$stnanc#,
zaokrouhlený na celé  íslo

6

Roz#len%ní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona ), který lze uplatnit

na !. 3005)

1

Ro ní úhrn  istého obratu

7

8

9

1

2

K 

osoby

0

finan ní ú!adpoplatník

VyplníM$rná

0

0

0

0

&ádek

0

1

Název položky a  íslo !ádku II. oddílu, p!ípadn$  íslo

!ádku vyzna ené tabulky p!ílohy  . 1 II. oddílu,

s nimiž souvisí  ástka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky

1 2

3

jednotka
Název položky

2

5

a ve!ejným výzkumným institucím (!. 2 tabulky G)

&ádek

6
Z !. 5 hodnota dar# poskytnutých vysokým školám

4

1

2

4

5

18)

29)

39)

&ádek

38)

poplatník
Vyplní v celých K 

finan ní ú!ad

institucím

Název položky

&ádek Název položky

2
Ze !. 1 hodnota dar# poskytnutých vysokým školám a ve!ejným výzkumným

Vyplní v celých K 

poplatník finan ní ú!ad

0

Název položky

59)

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona

&ádek

0

4 0

Vyplní v celých K 

poplatník finan ní ú!ad

%ástka p!ipadající      
na komplementá!e

%ástka za komanditní 
spole nost jako celek 

(sl. 2 + 3)

%ástka p!ipadající     
na komanditisty

0

0

0

43

0



Základ dan$ p!ed úpravou o  ást základu dan$ (da"ové ztráty) p!ipadající

na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní v zahrani í, u nichž je

uplat"ováno vyn$tí, a p!ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7

nebo odst. 8 zákona, nebo da"ová ztráta p!ed úpravou o  ást základu dan$ 

(da"ové ztráty) p!ipadající na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní

v zahrani í, u nichž je uplat"ováno vyn$tí (!. 10 + 70 - 170)3)

%ást základu dan$ nebo da"ové ztráty p!ipadající na komplementá!e3), 4)

Úhrn vy"atých p!íjm# (základ# dan$ a da"ových ztrát) podléhajících zdan$ní

v zahrani í3) 5)

Základ dan$ po úprav$ o  ást základu dan$ (da"ové ztráty) p!ipadající

na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní v zahrani í, u nichž je

uplat"ováno vyn$tí, p!ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7

nebo odst. 8 zákona5) nebo da"ová ztráta po úprav$ o  ást základu dan$
(da"ové ztráty) p!ipadající na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní

v zahrani í, u nichž je uplat"ováno vyn$tí (!. 200 - 201 - 210)3)

Ode et da"ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)

Základ dan$ po úprav$ o  ást základu dan$ (da"ové ztráty) p!ipadající
na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní v zahrani í, u nichž je
uplat"ováno vyn$tí, snížený o položky podle § 34, p!ed snížením o položky

podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) (!. 220 - 230 - 240 - 241 - 242)3)

%ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kte!í nejsou založeni

nebo z!ízení za ú elem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížet základ dan$

Základ dan$ po úprav$ o  ást základu dan$ (da"ové ztráty) p!ipadající

na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní v zahrani í, u nichž je  

uplat"ováno vyn$tí, snížený o položky podle § 34 a  ástky podle § 20 odst. 7  

nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol#5) (!. 250 - 251 - 260)

Sazba dan$ (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,

ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

!. 270 x !. 280

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona

(nejvýše do  ástky na !. 290)5)

Da" upravená o položky uvedené na !. 300 a 301 (!. 290 - 300 - 301)5)

Zápo et dan$ zaplacené v zahrani í na da" uvedenou na !. 3105)

(nejvýše do  ástky uvedené na !. 310)

Da" po zápo tu na !. 320 (!. 310 - 320), zaokrouhlená na celé K  nahoru5)

Samostatný základ dan$ podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny

dol#5)

Sazba dan$ (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Da" ze samostatného základu dan$

zaokrouhlená na celé K  nahoru

Zápo et dan$ zaplacené v zahrani í na da" ze samostatného základu dan$

(nejvýše do  ástky uvedené na !. 333)

Da" ze samostatného základu dan$ po zápo tu (!. 333 - 334),

zaokrouhlená na celé K  nahoru

Celková da"ová povinnost (!. 330 + 335)

Poslední známá da"ová povinnost pro ú ely stanovení výše a periodicity záloh

podle § 38a odst. 1 zákona (!. 340 - 335 = !. 330)

7

100

&ádek

200

6 548 000

250

0

6 548 672

230

2418)

100
290

251

270

260

!. 331 x !. 332

21

1 375 080

300

3018) Sleva na dani podle § 35 odst. 6 až 8 zákona

0

280

Da"

310 1 375 080

320

330 1 375 080

335

0

0

3318)

332

333

3348)

340

360

1 375 080

1 375 080

Ode et dar# podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými

Ode et podle § 34 odst. 4 až 8 zákona

a 12 zákona, ve zn$ní platném do 31. prosince 2004

Ode et podle § 34 odst. 9 až 12 zákona, v . dosud neuplatn$ného nároku na
ode et, vzniklého v p!edchozích zda"ovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 0

Vyplní v celých K 

poplatník finan ní ú!ad

201

2108)

220

na !. 250, zvýšené o  ástku vykázanou na !. 241)5)

242

240

uvedený na !. 250, zvýšený o  ástku vykázanou na !. 241

vysokým školám a ve!ejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z  ástky

6 548 672

0

6 548 672



III. ODDÍL - výsledná da  investi#ní spole#nosti obhospoda!ující majetek v podílových fondech

IV. ODDÍL - dodate#né da ové p!iznání

V. ODDÍL - placení dan%

Nedoplatek (-) (!. 1 + !. 2 + !. 3 - !. 340 II. oddílu, resp. !. 2 III. oddílu) < 0
P!eplatek   (+) (!. 1 + !. 2 + !. 3 - !. 340 II. oddílu, resp. !. 2 III. oddílu) > 0

Osoba oprávn$ná k podání da"ového p!iznání za právnickou osobu:

jméno p!íjmení titul

postavení vzhledem k právnické osob$

Pokud da"ové p!iznání zpracovává da"ový poradce, uvede dále eviden ní  íslo osv$d ení

a své sídlo
1).

Datum 2 0 0 3 2 0 0 8 Podpis

P!íznání sestavil Telefon

Za finan ní ú!ad p!iznanou da"ovou povinnost vym$!il1) - dodate n$ vym$!il1) podle § 46 odst. 5 zákona %NR  . 337/1992 Sb.,

o správ$ daní a poplatk#, ve zn$ní pozd$jších p!edpis#, dne ke dni

Vysv$tlivky: Podpis odpov$dného pracovníka
1) Nehodící se škrtn$te
2) Vyplní finan ní ú!ad
3) V p!ípad$ vykázání ztráty nebo da"ové ztráty se uvede  ástka se znaménkem mínus (-)
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole ností
5) Pokud poplatníkem dan$ je komanditní spole nost, uvede pouze  ástky p!ipadající na komanditisty
6) Zákon  . 248/1992 Sb., o investi ních spole nostech a investi ních fondech, ve zn$ní pozd$jších p!edpis#
7) Ú etní záv$rka nebo p!ehled o majetku a závazcích a p!ehled o p!íjmech a výdajích, jako p!íloha vyzna ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou ástí

da"ového p!iznání (§ 40 odst. 2 zákona  . 337/1992 Sb., o správ$ daní a poplatk#, ve zn$ní pozd$jších p!edpis#). Za podílové fondy p!edkládá ú etní
záv$rku investi ní spole nost, která obhospoda!uje jejich majetek. Pro ú ely elektronického podání da"ového p!iznání se Ú#etní záv%rkou rozumí
elektronické p!ílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, pop!ípad$ Vybrané údaje z P!ehledu o zm%nách vlastního
kapitálu, které jsou sou ástí programového vybavení aplikace, a  Opis P!ílohy ú#etní záv%rky, vkládaný jako samostatný soubor.
P!ehledy o majetku a závazcích a p!íjmech a výdajích a Ú#etní záv%rky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
pro da"ovou správu k dispozici elektronické p!ílohy se závazn$ stanoveným uspo!ádáním údaj#, lze ú inn$ elektronicky podat prost!ednictvím E-p!íloh
umož"ujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

8) Bude-li vypln$n n$který z takto ozna ených !ádk#, je nutné ve smyslu díl ích pokyn# pro jejich vypln$ní, rozvést na zvláštní p!íloze v$cnou nápl"  ástky
vykázané na p!íslušném !ádku, pop!ípad$ její propo et. P!i elektronickém podání da"ového p!iznání jsou textová pole pro vypln$ní zvláštních p!íloh
sou ástí programového vybavení aplikace.

9) Výpo et  ástky vykázané na takto ozna eném !ádku se provede na samostatné p!íloze. Tiskopisy samostatných p!íloh vydává Ministerstvo financí. Pro
ú ely elektronického podání da"ového p!iznání jsou elektronické verze t$chto tiskopis# sou ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro
da"ovou správu.

8

Da" sražená penzijnímu fondu z p!íjm# uvedených v § 36 odst. 2 zákona, kterou
lze podle § 36 odst. 6 zákona zapo íst na jeho celkovou da"ovou povinnost

Vyplní v celých K 

finan ní ú!adpoplatník

5

6

Název položky

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

Celková da"ová povinnost za podílové fondy

Celková da"ová povinnost (!. 1 + !. 340 II. oddílu)

Poslední známá da"ová povinnost pro ú ely stanovení záloh podle § 38a zákona

&ádek Název položky

1

2

3

1 375 080

&ádek
Vyplní v celých K 

finan ní ú!adpoplatník
Název položky

4

0

Vyplní v celých K 

poplatník finan ní ú!ad

01

2

3

0

Poslední známá  ástka dan$

Nov$ zjišt$ná  ástka dan$ (!. 340 II. oddílu, resp. !. 2 III. oddílu)

Zvýšení (+), snížení (-)  ástky dan$ (!. 2 - !. 1)

Poslední známá da"ová ztráta

0

28)

3

0

0

Nov$ zjišt$ná da"ová ztráta (!. 220 II. oddílu)

Zvýšení (+), snížení (-) da"ové ztráty (!. 5 - !. 4)

&ádek

1

4 -1 375 080

Na zajišt$ní dan$ sraženo plátcem (§ 38e zákona)

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P"IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Emil

jednatel

PRAVDA

Otisk 
razítka



P íloha !. 2

Finan nímu ú!adu v, ve, pro

01   Da"ové identifika ní  íslo

C Z 2 2 2 2 2 2 2 2

02   Identifika ní  íslo

2 2 2 2 2 2 2 2

03   Da"ové p!iznání1)

Po et podílových fond#
da"ového p!iznání zjišt$ny dne jejichž majetek je obhospoda!ová

Po!adové  íslo podílového fondu

04   Kód rozlišení typu p!iznání Po et p!íloh II. oddílu 

Zda"ovací období podle § 17a písm. zákona Po et zvláštních p!íloh 8)

Po et samostatných p!íloh 9)

od 0 1 0 1 2 0 0 8 do 3 1 1 2 2 0 0 8

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu)6)

05  Název právnické osoby

06  Sídlo právnické osoby

a)   ulice a  íslo orienta ní,  ást obce a  íslo popisné

b)   obec c)  PS%

d)   stát/kód státu e)    íslo telefonu f)     íslo faxu

07 Bankovní spojení

08  P!iznání zpracoval a p!edložil da"ový poradce 1)

09  Plná moc da"ového poradce k zastupování uložena u finan ního ú!adu dne2)

10  Zákonná povinnost ov$!ení ú etní záv$rky auditorem 1)

11  Ú etní záv$rka nebo p!ehledy o majetku a závazcích a o p!íjmech a výdajích, p!iloženy1),7) 2)

12  Spojení se zahrani ními osobami 1)

13  Hlavní (p!evažující)  innost Kód klasifikace CZ-NACE 2)

25 5404     MFin 5404 - vzor  . 18 (platný pro zda ovací období zapo!atá v roce 2008)

1

ano

neano

ano

ano

ne

ne

ne

Produkce mléka

AgroMar, s. r. o.

!ádné

Rájec-Jest!ebí

CZ

ne

Blansku

P   I Z N Á N Í

podle zákona !. 586/1992 Sb., o daních z p"íjm#, ve zn$ní pozd$jších p"edpis# (dále jen "zákon")

k dani z p"íjm# právnických osob

D#vody pro podání dodate ného   

otisk podacího razítka finan ního ú!aduopravné dodate né

za zda%ovací období nebo za období, za které se podává da%ové p"iznání

1A 1

a)

Blanenská

67902

ano



II. ODDÍL - da% z p"íjm# právnických osob (dále jen "da%")

Výsledek hospoda!ení (zisk +, ztráta -)3) nebo rozdíl mezi p!íjmy a výdaji3)

ke dni

%ástky neoprávn$n$ zkracující p!íjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota

nepen$žních p!íjm# (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku 

hospoda!ení nebo v rozdílu mezi p!íjmy a výdaji na !. 10

%ástky, o které se podle § 23 odst.3 písm.a) bod# 3 až 12 zákona zvyšuje výsledek 

hospoda!ení nebo rozdíl mezi p!íjmy a výdaji na !. 10

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt$ní

a udržení p!íjm# (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku

hospoda!ení nebo v rozdílu mezi p!íjmy a výdaji na !. 10

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)

uplatn$né v ú etnictví p!evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26

až 33 zákona

Úprava základu dan$ podle § 23 odst. 8 zákona v p!ípad$ zrušení poplatníka

s likvidací

P!íjmy, které nejsou p!edm$tem dan$ podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou 

zahrnuty ve výsledku hospoda!ení nebo v rozdílu mezi p!íjmy a výdaji (!. 10)

P!íjmy, jež u poplatník# kte!í nebyli založeni nebo z!ízeni za ú elem podnikání,

nejsou p!edm$tem dan$ podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty

ve výsledku hospoda!ení nebo v rozdílu mezi p!íjmy a výdaji (!. 10)

P!íjmy osvobozené od dan$ podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty

ve výsledku hospoda!ení nebo v rozdílu mezi p!íjmy a výdaji (!. 10)

%ástky, o které se podle § 23 odst.3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda!ení

nebo rozdíl mezi p!íjmy a výdaji (!. 10)

%ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda!ení

nebo rozdíl mezi p!íjmy a výdaji (!. 10)

P!íjmy a  ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p!íjm# podle § 23

odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan$

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26

až 33 zákona p!evyšují odpisy tohoto majetku uplatn$né v ú etnictví

Souhrn jednotlivých rozdíl#, o které  ástky výdaj# (náklad#) vynaložených

na dosažení, zajišt$ní a udržení p!íjm# p!evyšují náklady uplatn$né v ú etnictví

Úprava základu dan$ podle § 23 odst. 8 zákona v p!ípad$ zrušení poplatníka

s likvidací

Mezisou et

(!. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

2

12 000

12 000

1608)

1618)

1628)

170

101

130

1408)

P!íjmy nezahrnované do základu dan$ podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

29 500

050

29 500

40

208)

308)

31.12.2008

&ádek Název položky
finan ní ú!ad

108) 382 000

P!íjmy nezahrnované do základu dan$ podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

Mezisou et (!. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

poplatník

Vyplní v celých K 

618)

628)

70

1108)

1128)

120

100

150

1118)



P"íloha !. 1 II. oddílu

Identifika ní  íslo; u podílového Da"ové identifika ní  íslo; u podílového fondu se uvede da"ové Po!adové  íslo

fondu se tento údaj nevypl"uje identifika ní  íslo investi ní spole nosti obhospoda!ující jeho majetek podílového fondu

C Z 2 2 2 2 2 2 2 2

A. Rozd$lení výdaj# (náklad#), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt$ní

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Da%ové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn$né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt$ní a udržení zdanitelných 

p"íjm# podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 1 

(neobsazeno)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 2

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 3

Odpisy hmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 4 

Odpisy hmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 5 

Odpisy hmotného majetku za!azeného do odpisové skupiny 6 

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 6 až 8 zákona

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku 

poplatníka ve zda"ovacích obdobích zapo atých v roce 2004 a pozd$ji

Da"ové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

b) Ú!etní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn$né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt$ní a udržení zdanitelných
p"íjm# podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

Ú etní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného 
majetku, který není vymezen pro ú ely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatn$né podle § 24 odst. 2
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajišt$ní a udržení zdanitelných
p!íjm#. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
2000 se použije zákon ve zn$ní platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
vy!azení z majetku poplatníka

3

a udržení p"íjm#, uvedených na "ádku 40 podle ú!tových skupin ú!tové t"ídy - náklady

10

9

11

12

23 000

5

6

7

8

0

3

4

X

23 000

Název položky&ádek

1

2

Vyplní v celých K 

finan ní ú!adpoplatník

X

12

13 Celkem

8

9

10

11

6

7

5

3

4

Vyplní v celých K 

finan ní ú!adpoplatník
&ádek

1

2

Název ú tové skupiny (v etn$  íselného ozna ení)

22222222



C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdaj# (náklad#) k dosažení, zajišt$ní a udržení p"íjm# a zákonné rezervy

a zákonné opravné položky vytvá"ené podle zákona !. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt$ní základu dan$
z p"íjm#, ve zn$ní pozd$jších p"edpis# (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da%ových výdaj# (náklad#) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo
bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vypl%ují všichni poplatníci

(neobsazeno) 

(neobsazeno) 

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven ním !ízení vytvo!ené podle

§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává da"ové p!iznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolven ním !ízení

(§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da"ové p!iznání

Stav neproml ených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvo!it
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da"ové p!iznání

Opravné položky k neproml eným pohledávkám vytvo!ené podle § 8a zákona

o rezervách v daném období, za které se podává da"ové p!iznání

Stav zákonných opravných položek k neproml eným pohledávkám splatným
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
da"ové p!iznání

Opravné položky k pohledávkám z titulu ru ení za celní dluh vytvo!ené podle

§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává da"ové p!iznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ru ení za celní dluh

(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da"ové p!iznání

Úhrn hodnot pohledávek nebo po!izovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
uplatn$ných v daném zda"ovacím období, za které se podává da"ové p!iznání jako výdaj

(náklad) na dosažení, zajišt$ní a udržení p!íjm# podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vypl%ují pouze banky

Pr#m$rný stav rozvahové hodnoty neproml ených pohledávek z úv$r# podle

§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

Opravné položky k neproml eným pohledávkám z úv$r#, vytvo!ené podle

§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zda"ovací období

Stav zákonných opravných položek k neproml eným pohledávkám z úv$r#

(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zda"ovacího období

Pr#m$rný stav poskytnutých bankovních záruk za úv$ry podle

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úv$ry, vytvo!ené podle

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zda"ovací období

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úv$ry

(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zda"ovacího období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vypl%ují pouze spo"itelní a úv$rní družstva a ostatní finan!ní instituce

Pr#m$rný stav rozvahové hodnoty neproml ených pohledávek z úv$r# poskytnutých
fyzickým osobám na základ$ smlouvy o úv$ru, bez p!íslušenství, v ocen$ní
nesníženém o opravné položky již vytvo!ené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zda"ovacího období

(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

Opravné položky k neproml eným pohledávkám z úv$r# poskytnutých fyzickým
osobám na základ$ smlouvy o úv$ru, vytvo!ené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách
za dané zda"ovací období
Stav zákonných opravných položek k neproml eným pohledávkám z úv$r#
poskytnutých fyzickým osobám na základ$ smlouvy o úv$ru (§ 5a odst. 4 zákona
o rezervách) ke konci zda"ovacího období

d) Rezervy v pojiš&ovnictví - vypl%ují pouze pojiš&ovny

Rezervy v pojiš'ovnictví vytvo!ené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, 

za které se podává da"ové p!iznání

Stav rezerv v pojiš'ovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které

 se podává da"ové p!iznání

4

&ádek

16

178)

19

20

18

13

148)

15

1

2

7

8

3

4

11

12

5

6

9

X

XX

X

Vyplní v celých K 
Název položky

poplatník finan ní ú!ad

Opravné položky k neproml eným pohledávkám, vytvo!ené podle § 8c zákona

o rezervách v daném období, za které se podává da"ové p!iznání

Stav zákonných opravných položek k neproml eným pohledávkám vytvo!ených podle

§ 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává da"ové p!iznání

10

218)

22

23

24



e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vypl%ují všichni poplatníci

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvo!ená podle § 7 zákona o rezervách

v daném zda"ovacím období

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci

zda"ovacího období

f) Ostatní zákonné rezervy - vypl%ují pouze poplatníci oprávn$ní k jejich tvorb$ a použítí

Stav rezervy na p$stební  innost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které 

se podává da"ové p!iznání

Ostatní rezervy vytvo!ené podle § 10 zákona o rezervách v daném zda"ovacím

období 

D. 

E. Ode!et da%ové ztráty od základu dan$ podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) nebo snížení základu dan$ podílového
fondu o záporný rozdíl mezi jeho p"íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona (vyplní se v celých K )

F. Ode!et podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona5)
a)

platném od 1. ledna 2008

%ástka ode tu z nároku na !. 1, uplatn$ná v daném zda"ovacím období

Nevyužitá  ást nároku uvedeného na !. 1,

jejíž ode et lze uplatnit v dalších zda"ovacích obdobích (!. 1 - 2)

%ástka ode tu uplatn$ná v daném zda"ovacím období z nevyužitého nároku

b) Ode!et výdaj# (náklad#) p"i realizaci projekt# výzkumu a vývoje od základu dan$ podle § 34 odst. 4 až 8 zákona (vyplní se v celých K )

5

0

3

199 000 09

70 000

&ádek

70 0005

0

31.12.2005

0

155 000

Celková  ástka ode tu uplatn$ného v daném zda"ovacím období (!. 2 + 4)

zákona, ve zn$ní platném do 31. prosince 2004

Celkem

&ádek Název položky

Celková  ástka nároku na ode et podle § 34 odst. 9 až 12 zákona, ve zn$ní

8

7

18)

4

2

2

1

poplatník

Vyplní v celých K 

kterou lze ode íst           
v následujících      

zda"ovacích obdobích

finan ní ú!ad

25

26

27

28

298)

Rezerva na p$stební  innost vytvo!ená podle § 9 zákona o rezervách v daném 

155 000

30 000

Zda"ovací období nebo období, 
za které se podává da"ové 

p!iznání,                    v n$mž 
da"ová ztráta vznikla              od - 

do

2 3 4

Celková výše da"ové ztráty 
vym$!ené           nebo 
p!iznávané              za 

období               uvedené ve 
sl. 1

%ást da"ové ztráty ze sl. 2

1 5

kterou lze ode íst           
v následujících      

zda"ovacích obdobích

ode tená                
v daném            zda"ovacím 

období

ode tená                             v 
p!edcházejících 

zda"ovacích obdobích

vzniklého v p!edchozích zda"ovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12

30 000

%ást výdaj# (náklad#) ze sl. 2

ode tená                 
v p!edcházejících 

zda"ovacích obdobích

ode tená                
v daném            zda"ovacím 

období

3 5

období, za které se podává da"ové p!iznání

1 2

(neobsazeno)

Ode!et podle § 34 odst. 9 až 12 zákona5) a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn$ní platném do 31. prosince 2004

&ádek

Zda"ovací období nebo období, 
za které je podáváno da"ové 

p!iznání, v n$mž byly vynaloženy 
výdaje (náklady) p!i realizaci 

projekt# výzkumu a vývoje od - do

Celková výše výdaj# 
(náklad#) vynaložených      v
období uvedeném           ve 
sl. 1 p!i realizaci projekt# 
výzkumu           a vývoje

1

5 Celkem 0

2

1.1.2004 31.12.2004

1.1.2005

4

3 14 000 14 0001.1.2006 31.12.2006

5

6

0

4

3

4



G. Celková hodnota poskytnutých dar#, z níž lze na ". 260 uplatnit ode!et podle § 20 odst. 8 zákon5)

Celková hodnota dar# poskytnutých na ú ely vymezené v § 20 odst. 8 zákona

pro ode et ze základu dan$ sníženého podle § 34 zákona

H.

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (!. 1 + 2 + 3)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

I. Zápo!et dan$ zaplacené v zahrani!í5) Po!et samostatných p"íloh

Úhrn daní zaplacených v zahrani í, o které lze snížit da"ovou povinnost metodou

úplného zápo tu

Úhrn daní zaplacených v zahrani í, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápo tu

(úhrn  ástek z !. 3 samostatných p!íloh k tabulce I)

Úhrn  ástek daní zaplacených v zahrani í, o které lze snížit da"ovou podinnost

metodou prostého zápo tu (úhrn  ástek z !. 7 samostatných p!íloh k tabulce I)

Výše daní zaplacených v zahrani í, kterou lze zapo!íst metodou úplného

a prostého zápo tu (sou et  ástek z !. 1 a 3)

Výše daní zaplacených v zahrani í, kterou nelze zapo!íst (kladný rozdíl mezi  ástkami

na !. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi  ástkami na !. 4 a na !. 320 II. oddílu)

J. Rozd$lení n$kterých položek v p"ípad$ komanditní spole!nost4) (vyplní se v celých K )

Základ dan$ nebo da"ová ztráta z !. 200 (!. 201)

Úhrn vy"atých p!íjm# (základ# dan$ a da"ových ztrát)

podléhajících zdan$ní v zahrani í (!. 210)

Ode et podle § 34 odst. 9 až 12 zákona (!. 1 tabulky F/a)

Ode et podle § 34 odst. 4 zákona (p!íslušný !ádek sl. 2 

tabulky F/b)
Hodnota dar# poskytnutých na ú ely vymezené

v § 20 odst. 8 zákona (!. 1 tabulky G)

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1

a § 35a nebo § 35b zákona (!. 4 + !. 5 tabulky H)

Úhrn dan$ zaplacené v zahrani í, kterou lze zapo íst 

metodou úplného a prostého zápo tu (!. 4 tabulky I)

K. Vybrané ukazatele hospoda"ení

Pr#m$rný p!epo tený po et zam$stnanc#,
zaokrouhlený na celé  íslo

6

0

%ástka p!ipadající      
na komplementá!e

%ástka za komanditní 
spole nost jako celek 

(sl. 2 + 3)

%ástka p!ipadající     
na komanditisty

0

0

0

43

Vyplní v celých K 

poplatník finan ní ú!ad

04

59)

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona

&ádek

18 000

18 000

0

Název položky

Vyplní v celých K 

poplatník finan ní ú!ad

institucím

Název položky

&ádek Název položky

2
Ze !. 1 hodnota dar# poskytnutých vysokým školám a ve!ejným výzkumným

poplatník
Vyplní v celých K 

finan ní ú!ad

1

2

4

5

18)

29)

39)

&ádek

38)

3

jednotka
Název položky

2

5

a ve!ejným výzkumným institucím (!. 2 tabulky G)

&ádek

6
Z !. 5 hodnota dar# poskytnutých vysokým školám

4

&ádek

0

1

Název položky a  íslo !ádku II. oddílu, p!ípadn$  íslo

!ádku vyzna ené tabulky p!ílohy  . 1 II. oddílu,

s nimiž souvisí  ástka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky

1 2

0

0

0

0

osoby

0

finan ní ú!adpoplatník

VyplníM$rná

1

2

K Ro ní úhrn  istého obratu

7

8

9

Roz!len$ní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona ), který lze uplatnit

na ". 3005)

1



Základ dan$ p!ed úpravou o  ást základu dan$ (da"ové ztráty) p!ipadající

na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní v zahrani í, u nichž je

uplat"ováno vyn$tí, a p!ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7

nebo odst. 8 zákona, nebo da"ová ztráta p!ed úpravou o  ást základu dan$ 

(da"ové ztráty) p!ipadající na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní

v zahrani í, u nichž je uplat"ováno vyn$tí (!. 10 + 70 - 170)3)

%ást základu dan$ nebo da"ové ztráty p!ipadající na komplementá!e3), 4)

Úhrn vy"atých p!íjm# (základ# dan$ a da"ových ztrát) podléhajících zdan$ní

v zahrani í3) 5)

Základ dan$ po úprav$ o  ást základu dan$ (da"ové ztráty) p!ipadající

na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní v zahrani í, u nichž je

uplat"ováno vyn$tí, p!ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7

nebo odst. 8 zákona5) nebo da"ová ztráta po úprav$ o  ást základu dan$
(da"ové ztráty) p!ipadající na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní

v zahrani í, u nichž je uplat"ováno vyn$tí (!. 200 - 201 - 210)3)

Ode et da"ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)

Základ dan$ po úprav$ o  ást základu dan$ (da"ové ztráty) p!ipadající
na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní v zahrani í, u nichž je
uplat"ováno vyn$tí, snížený o položky podle § 34, p!ed snížením o položky

podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) (!. 220 - 230 - 240 - 241 - 242)3)

%ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kte!í nejsou založeni

nebo z!ízení za ú elem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížet základ dan$

Základ dan$ po úprav$ o  ást základu dan$ (da"ové ztráty) p!ipadající

na komplementá!e a o p!íjmy podléhající zdan$ní v zahrani í, u nichž je  

uplat"ováno vyn$tí, snížený o položky podle § 34 a  ástky podle § 20 odst. 7  

nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol#5) (!. 250 - 251 - 260)

Sazba dan$ (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,

ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

!. 270 x !. 280

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona

(nejvýše do  ástky na !. 290)5)

Da" upravená o položky uvedené na !. 300 a 301 (!. 290 - 300 - 301)5)

Zápo et dan$ zaplacené v zahrani í na da" uvedenou na !. 3105)

(nejvýše do  ástky uvedené na !. 310)

Da" po zápo tu na !. 320 (!. 310 - 320), zaokrouhlená na celé K  nahoru5)

Samostatný základ dan$ podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny

dol#5)

Sazba dan$ (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Da" ze samostatného základu dan$

zaokrouhlená na celé K  nahoru

Zápo et dan$ zaplacené v zahrani í na da" ze samostatného základu dan$

(nejvýše do  ástky uvedené na !. 333)

Da" ze samostatného základu dan$ po zápo tu (!. 333 - 334),

zaokrouhlená na celé K  nahoru

Celková da"ová povinnost (!. 330 + 335)

Poslední známá da"ová povinnost pro ú ely stanovení výše a periodicity záloh

podle § 38a odst. 1 zákona (!. 340 - 335 = !. 330)

7

399 500

0

399 500

201

2108)

220

na !. 250, zvýšené o  ástku vykázanou na !. 241)5)

242

240

uvedený na !. 250, zvýšený o  ástku vykázanou na !. 241

vysokým školám a ve!ejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z  ástky

Ode et podle § 34 odst. 9 až 12 zákona, v . dosud neuplatn$ného nároku na
ode et, vzniklého v p!edchozích zda"ovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 70 000

Vyplní v celých K 

poplatník finan ní ú!ad

Ode et dar# podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými

Ode et podle § 34 odst. 4 až 8 zákona

a 12 zákona, ve zn$ní platném do 31. prosince 2004

340

360

9 300

9 300

335

0

0

3318)

332

333

3348)

310 9 300

320

330 9 300

!. 331 x !. 332

21

27 300

300

3018) Sleva na dani podle § 35 odst. 6 až 8 zákona

18 000

280

Da"
100

290

251

270

260

130 000

250

199 000

130 500

230

2418)

&ádek

200

100



III. ODDÍL - výsledná da% investi!ní spole!nosti obhospoda"ující majetek v podílových fondech

IV. ODDÍL - dodate!né da%ové p"iznání

V. ODDÍL - placení dan$

Nedoplatek (-) (!. 1 + !. 2 + !. 3 - !. 340 II. oddílu, resp. !. 2 III. oddílu) < 0
P!eplatek   (+) (!. 1 + !. 2 + !. 3 - !. 340 II. oddílu, resp. !. 2 III. oddílu) > 0

Osoba oprávn$ná k podání da"ového p!iznání za právnickou osobu:

jméno p!íjmení titul

postavení vzhledem k právnické osob$

Pokud da"ové p!iznání zpracovává da"ový poradce, uvede dále eviden ní  íslo osv$d ení

a své sídlo
1).

Datum 1 8 0 2 2 0 0 8 Podpis

P!íznání sestavil Telefon

Za finan ní ú!ad p!iznanou da"ovou povinnost vym$!il1) - dodate n$ vym$!il1) podle § 46 odst. 5 zákona %NR  . 337/1992 Sb.,

o správ$ daní a poplatk#, ve zn$ní pozd$jších p!edpis#, dne ke dni

Vysv$tlivky: Podpis odpov$dného pracovníka
1) Nehodící se škrtn$te
2) Vyplní finan ní ú!ad
3) V p!ípad$ vykázání ztráty nebo da"ové ztráty se uvede  ástka se znaménkem mínus (-)
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole ností
5) Pokud poplatníkem dan$ je komanditní spole nost, uvede pouze  ástky p!ipadající na komanditisty
6) Zákon  . 248/1992 Sb., o investi ních spole nostech a investi ních fondech, ve zn$ní pozd$jších p!edpis#
7) Ú etní záv$rka nebo p!ehled o majetku a závazcích a p!ehled o p!íjmech a výdajích, jako p!íloha vyzna ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou ástí

da"ového p!iznání (§ 40 odst. 2 zákona  . 337/1992 Sb., o správ$ daní a poplatk#, ve zn$ní pozd$jších p!edpis#). Za podílové fondy p!edkládá ú etní
záv$rku investi ní spole nost, která obhospoda!uje jejich majetek. Pro ú ely elektronického podání da"ového p!iznání se Ú!etní záv$rkou rozumí
elektronické p!ílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, pop!ípad$ Vybrané údaje z P"ehledu o zm$nách vlastního
kapitálu, které jsou sou ástí programového vybavení aplikace, a  Opis P"ílohy ú!etní záv$rky, vkládaný jako samostatný soubor.
P"ehledy o majetku a závazcích a p"íjmech a výdajích a Ú!etní záv$rky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
pro da"ovou správu k dispozici elektronické p!ílohy se závazn$ stanoveným uspo!ádáním údaj#, lze ú inn$ elektronicky podat prost!ednictvím E-p!íloh
umož"ujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

8) Bude-li vypln$n n$který z takto ozna ených !ádk#, je nutné ve smyslu díl ích pokyn# pro jejich vypln$ní, rozvést na zvláštní p!íloze v$cnou nápl"  ástky
vykázané na p!íslušném !ádku, pop!ípad$ její propo et. P!i elektronickém podání da"ového p!iznání jsou textová pole pro vypln$ní zvláštních p!íloh
sou ástí programového vybavení aplikace.

9) Výpo et  ástky vykázané na takto ozna eném !ádku se provede na samostatné p!íloze. Tiskopisy samostatných p!íloh vydává Ministerstvo financí. Pro
ú ely elektronického podání da"ového p!iznání jsou elektronické verze t$chto tiskopis# sou ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro
da"ovou správu.

8

Otisk 
razítka

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Karolína

jednatelka

Novotná

4 -9 300

Na zajišt$ní dan$ sraženo plátcem (§ 38e zákona)28)

3

0

0

Nov$ zjišt$ná da"ová ztráta (!. 220 II. oddílu)

Zvýšení (+), snížení (-) da"ové ztráty (!. 5 - !. 4)

&ádek

1

1

2

3

0

Poslední známá  ástka dan$

Nov$ zjišt$ná  ástka dan$ (!. 340 II. oddílu, resp. !. 2 III. oddílu)

Zvýšení (+), snížení (-)  ástky dan$ (!. 2 - !. 1)

Poslední známá da"ová ztráta

0

0

Vyplní v celých K 

poplatník finan ní ú!ad

0

4

&ádek
Vyplní v celých K 

finan ní ú!adpoplatník
Název položky

9 300

Celková da"ová povinnost za podílové fondy

Celková da"ová povinnost (!. 1 + !. 340 II. oddílu)

Poslední známá da"ová povinnost pro ú ely stanovení záloh podle § 38a zákona

&ádek Název položky

1

2

3

5

6

Název položky

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

Da" sražená penzijnímu fondu z p!íjm# uvedených v § 36 odst. 2 zákona, kterou
lze podle § 36 odst. 6 zákona zapo íst na jeho celkovou da"ovou povinnost

Vyplní v celých K 

finan ní ú!adpoplatník



P íloha !. 3 

§ 34 

Položky od itatelné od základu dan! 

 

 (3) Od základu dan" mohou poplatníci ode!íst 

a)   10% vstupní ceny hmotného majetku zat íd"ného podle tohoto zákona v odpisových 
skupinách 1, 2 a 3, s výjimkou uvedenou v odstavci 5, jsou-li jeho prvními vlastníky, 

b)   15% ze vstupní ceny za ízení pro !išt"ní a úpravu vod ozna!ených ve Standardní 
klasifikaci produkce kódem 29.24.1 využívaných ve stavbách za azených podle 
Klasifikace stavebních d"l CZ-CC vydané #eským statistickým ú adem do podt ídy 
125113, s výjimkou uvedenou v odstavci 5, jsou-li jeho prvními vlastníky, 

c)   15% ze vstupní ceny t ídicích a úpravárenských za ízení na zhodnocení druhotných 
surovin zahrnutých v oddílu 29 Standardní klasifikace produkce, pomocí nichž jsou 
zpracovány druhotné suroviny ve skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace 
produkce, s výjimkou uvedenou v odstavci 5, jsou-li jejich prvními vlastníky, 

d)   20 % ze vstupní ceny stroj$ pro zem"d"lství a lesnictví, ozna!ených ve Standardní 
klasifikaci produkce kódem 29.3., s výjimkou uvedenou v odstavci 5, jsou-li jejich 
prvními vlastníky, 

e)   !ástky stanovené v písmenech a) až d), a to ze vstupní ceny evidované v majetku 
pronajímatele, jsou-li prvními nájemci podle smlouvy o finan!ním pronájmu s 
následnou koupí najatého hmotného majetku, za podmínky, že pronajímatel byl prvním 
vlastníkem pronajatého majetku a neuplatnil odpo!et podle písmen a) až d), 

f)   30 % výdaj$ (náklad$) vynaložených podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 na výuku 
žák$ ve studijních a u!ebních oborech st edních odborných u!iliš%  a u!ebních oborech 
u!iliš%, 75) které jsou sou!ástí výchovn" vzd"lávací soustavy  a tyto obory jsou uvedeny 
v obecn" závazném právním p edpisu.  

P i spoluvlastnictví k hmotnému majetku lze odpo!et uplatnit pouze v pom"rné výši 
podle vlastnických práv. Toto ustanovení nelze uplatnit v tom zda&ovacím období, v 
n"mž dojde k ukon!ení podnikatelské nebo jiné samostatné výd"le!né !innosti, ke 
vstupu do likvidace nebo k prohlášení konkursu. Vytvá í-li poplatník soubor movitých 
v"cí se samostatným technicko-ekonomickým ur!ením podle § 26 odst. 2, lze odpo!et 
uplatnit pouze jednotliv" za každou samostatnou movitou v"c za azenou do souboru, 
která je pro ú!ely zákona hmotným majetkem. Prvním nájemcem podle písmene e) se v 
p ípad" p em"n podle zvláštního zákona rozumí po!ínaje rozhodným dnem p em"ny i 
nástupnická spole!nost nebo družstvo, pokud byl hmotný majetek p enechán podle § 34 
odst. 4 písm. b) zanikající spole!nosti nebo družstvu v dob" od rozhodného dne fúze, 
p evodu jm"ní na spole!níka nebo rozd"lení obchodní spole!nosti nebo družstva do dne 
zápisu fúze, p evodu jm"ní na spole!níka nebo rozd"lení obchodní spole!nosti nebo 
družstva do obchodního rejst íku, a to pouze za podmínky, že bude p em"na do 
obchodního rejst íku zapsána. 

(4) Odpo!et podle odstavce 3 lze uplatnit za to zda&ovací období nebo období, za n"ž se 
podává da&ové p iznání, ve kterém je hmotný majetek 



a)   zaevidován u poplatníka; v p ípad" nabytí vlastnického práva úplným zaplacením 
kupní ceny  až za to zda&ovací období, ve kterém je vlastnické právo nabyto, 

b)   p enechán ve stavu zp$sobilém obvyklému užívání nájemci podle smlouvy o 
finan!ním pronájmu s následnou koupí movitého hmotného majetku. 

(5) Ode!et podle odstavce 3 nelze uplatnit u 

a)   letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na 
základ" vydané koncese a provozovateli leteckých škol, a u motocykl$ a osobních 
automobil$, pokud nejsou využívány provozovateli silni!ní motorové dopravy a 
provozovateli taxislužby na základ" vydané koncese a provozovateli autoškol nebo 
pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo podskupiny sanitní 
a poh ební podle zvláštního právního p edpisu,  

b)   hmotného majetku ozna!eného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.7 
(p ístroje pro domácnost, jinde neuvedené), 32.30 (televizní a rozhlasové p ijíma!e, 
p ístroje pro záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobná za ízení a p íslušenství 
v!etn" antén a parabolických antén všech druh$ s výjimkou antén, které jsou využívány 
p i provozování telekomunika!ních za ízení a poskytování telekomunika!ních služeb na 
základ" povolení nebo pov" ení podle zvláštního právního p edpisu), 35.12 (rekrea!ní a 
sportovní !luny), 36.1 (nábytek), 36.3 (hudební nástroje) a 36.63.76 (um"lé kv"tiny, 
listoví, ovoce a výrobky z nich zhotovené), 

c)   hmotného majetku umíst"ného v zahrani!í nebo používaného v zahrani!í nep etržit" 
více než 183 dn$ v p íslušném zda&ovacím období, 

d)   hmotného majetku nabytého darováním, 

e)   technického zhodnocení (§ 33), s výjimkou technického zhodnocení provedeného v 
roce uvedení hmotného majetku do užívání a s výjimkou technického zhodnocení 
souboru movitých v"cí, a to za azením movitých v"cí do souboru, které jsou pro ú!ely 
zákona hmotným majetkem, 

f)   hmotného majetku používaného pouze z !ásti k zajišt"ní zdanitelného p íjmu, 

g)   hmotného majetku využívaného k dosahování p íjm$ osvobozených od dan" podle 
§ 19 odst. 1 písm. g), 

h)   hmotného majetku, jehož vstupní cena je stanovena podle § 29 odst. 1 písm. f), s 
výjimkou technického zhodnocení provedeného v roce, v n"mž byl hmotný majetek, 
který není pro ú!ely tohoto zákona vymezen jako hmotný majetek (§ 26 odst. 2 a 3), 
zaevidován u poplatníka. 

(6) Nárok na odpo!et podle odstavce 3 písm. a) až d) zaniká, pokud došlo do 36 m"síc$ 
následujících po konci zda&ovacího období nebo jeho !ásti, za které byly odpo!et nebo 
jeho !ást uplatn"ny k vy azení majetku z evidence u poplatníka s výjimkou vy azení v 
d$sledku škody zp$sobené živelní pohromou (§ 24 odst. 2 písm. l) a p i p evodu 
vlastnictví hmotného movitého majetku v d$sledku zajišt"ní závazku p evodem práva  
na v" itele nebo k pronájmu tohoto majetku. P i zániku nároku na odpo!et je poplatník 
povinen zvýšit výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji o uplatn"ný 
odpo!et podle odstavce 3 nebo jeho uplatn"nou !ást podle odstavce 7 v tom zda&ovacím 
období, kdy tento nárok zanikl. Obdobn" postupuje nájemce, který uplatnil odpo!et 
podle odstavce 3 písm. e), pokud dojde k ukon!ení finan!ního pronájmu bez následné 



koup" najatého hmotného majetku s výjimkou ukon!ení finan!ního pronájmu v 
d$sledku škody zp$sobené živelní pohromou podle § 24 odst. 2 písm. l) nebo tento 
najatý majetek dále pronajme. P i uplatn"ní odpo!tu na jednotlivé samostatné movité 
v"ci za azené do souboru movitých v"cí se samostatným technicko-ekonomickým 
ur!ením se spln"ní podmínek podle tohoto odstavce posuzuje odd"len" za každou 
samostatnou movitou v"c. Nárok na odpo!et nezaniká, dojde-li ke zrušení nebo zániku 
bez likvidace obchodní spole!nosti nebo družstva nebo postupuje-li poplatník podle § 
23a nebo § 23c. 

(7) Nelze-li odpo!et podle odstavce 3 uplatnit v roce, kdy nárok na odpo!et vznikl z 
d$vodu, že poplatník vykázal da&ovou ztrátu nebo základ dan" (základ dan" snížený o 
nezdanitelné !ástky podle § 15 a o da&ovou ztrátu) nižší než odpo!et podle odstavce 3, 
lze odpo!et nebo jeho zbývající !ást uplatnit v nejbližším zda&ovacím období, ve 
kterém poplatník vykáže základ dan" (základ dan" snížený o nezdanitelné !ástky podle 
§ 15 a o da&ovou ztrátu). 

(8) Poplatník, který je fyzickou osobou, uplatní odpo!et, jen jde-li o nový hmotný 
majetek používaný pro dosahování p íjm$ podle § 7 a 9. Jedná-li se o hmotný majetek 
zahrnutý do obchodního majetku jednoho z manžel$ podle § 7 odst. 11, m$že odpo!et 
uplatnit pouze jeden z manžel$, a to ten, který m"l majetek za azen v obchodním 
majetku d íve. 

(9) U poplatníka, který je spole!níkem ve ejné obchodní spole!nosti, lze odpo!et zvýšit 
i o pom"rnou !ást odpo!tu podle odstavce 3 zjišt"ného za ve ejnou obchodní 
spole!nost; p itom pom"rná !ást odpo!tu se stanoví ve stejném pom"ru, v jakém je 
rozd"lován zisk nebo ztráta podle spole!enské smlouvy, nebo rovným dílem.  

(10) Odpo!et podle odstavce 3 zjišt"ný za komanditní spole!nost se rozd"luje na 
komplementá e a komanditní spole!nost ve stejném pom"ru, v jakém se rozd"luje zisk 
nebo ztráta. U poplatníka, který je komplementá em komanditní spole!nosti, lze 
odpo!et podle odstavce 3 zvýšit o !ást odpo!tu ur!enou ve stejném pom"ru, jako je 
rozd"lován zisk nebo ztráta komanditní spole!nosti podle zvláštního právního p edpisu.  

(11) Ustanovení odstavc$ 1 a 2 se nevztahují na obecn" prosp"šné spole!nosti. 

(12) Nárok na odpo!et podle odstavce 3 písm. d) mohou uplatnit pouze poplatníci s 
p evážn" zem"d"lskou a lesní výrobou. Za poplatníky s p evážn" zem"d"lskou a lesní 
výrobou se pro ú!ely tohoto zákona považují poplatníci, u nichž p íjmy z této !innosti 
!inily v p edcházejícím zda&ovacím období více než 50 % z celkových p íjm$. U 
poplatník$, jejichž da&ová povinnost vznikla v pr$b"hu zda&ovacího období, je 
rozhodný pom"r skute!n" dosažených p íjm$. 
 
 
 

 

"l. II zákona  . 669/2004 Sb., ve zn!ní zákona  . 545/2005 Sb., zní: 
 
9. Pro uplatn"ní nároku na odpo!et podle § 34 odst. 3 a následující zákona !. 586/1992 
Sb., ve zn"ní ú!inném do 31. prosince 2004, který vznikl do konce zda&ovacího období, 
které zapo!alo v roce 2004, i pro zánik tohoto nároku na odpo!et, se použijí ustanovení 
§ 23 odst. 3 písm. a) bod 3 a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona !. 586/1992 Sb., ve zn"ní 
ú!inném do 31. prosince 2004. 


