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Abstrakt bakalářské práce 

 

 

 Tato práce zkoumá nepřímé administrativní náklady zdanění. To jsou ty 

náklady, které je potřeba vynaložit v souvislosti s odevzdáním daně. Výčet těchto 

nákladů bude aplikován pro potřeby optimalizace v konkrétním podniku. Na základě 

jednotlivých výpočtů pak bude srovnávací metodou doporučeno firmě takové řešení, 

které by minimalizovalo náklady.  

 

 

 

Klícová slova: Daňová teorie, náklady zdaění, optimalizace nákladů. 
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Abstract of the Bachelor’s thesis 

 

        The indirect administration costs of taxation are investigated in this study. They 

are such expences which must  be spent in connection with handover of the taxation. 

The numeration of such expences will be applicated by the optimisation of 

adnministration taxation expences in a concrete company. On the basis of these 

calculations an optimal solution of costs minimalization will be recommended to the 

concrete company. 

 

 

 

Key words: Tax theory, tax costs, costs optimisation 
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Úvod 

V dnešní době je veškerá ekonomická činnost doprovázena vznikem nákladů.  Jsou to 

zpravidla jednak přímé výrobní náklady, jednak vedlejší či režijní náklady. Přímé 

výrobní náklady jsou zpravidla přímo úměrné množství či rozsahu dané činnosti, 

zatímco vedlejší či režijní náklady tento trend nesledují a jsou většinou v určitém 

rozsahu produkce konstantní a mění se skokově až při dosažení jisté hranice produkce.  

Jak je všeobecně známo, daně jsou jedním z hlavních příjmů státního rozpočtu. 

Při jejich výběru ovšem vznikají náklady. Můžeme je v zásadě rozdělit na náklady na 

straně příjemce daní, tj. státu resp. organizací zřízených státem pro účel výběru daní 

a náklady na straně plátců daně, tj. daňových subjektů daň odvádějících. Pro státní 

rozpočet představují náklady spojené s výběrem daní přímé výdaje, byla a je jim proto 

věnována patřičná pozornost - jsou sledovány a vyhodnocovány. Náklady plátců daně 

stát příliš nezajímají a proto jim ani není věnována patřičná pozornost. Tato práce 

v době, kdy je snahou všech firem minimalizace nákladů, případně jejich co možná 

nejefektivnější využití, může svým přínosem mnohým podnikatelským subjektům 

pomoci při rozhodování o vnitropodnikových investicích, případně, podnikové strategii.  

Hlavním cílem této práce je zkoumání nepřímých administrativních nákladů 

zdanění v podniku a jejich optimalizace. Nejprve však bude nutné určit, které náklady to 

vlastně jsou, neboť jak již bylo výše uvedeno, neexistuje jejich konkrétní taxativní 

výčet.  

Dílčím cílem pak bude analýza těchto nákladů a optimalizace v konkrétním 

podniku. Tato analýza bude probíhat formou řízeného rozhovoru s účetní pracovnicí 

firmy a majiteli této společnosti.  Na základě jednotlivých výpočtů pak bude srovnávací 

metodou doporučeno firmě optimální řešení, jak minimalizovat tyto nepřímé 

administrativní náklady zdanění.  
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1 Vymezení základních pojmů z daňové teorie 

 

K tomu, abychom mohli nějakým způsobem klasifikovat jednotlivé nepřímé 

náklady spojené s administrativní a jinou činností v souvislosti s odevzdáním daně, je 

třeba nejprve klasifikovat samotné pojmy, které budeme pro toto vyjmenování používat.  

Nejprve proto uveďme, co se vůbec rozumí pod pojmem daň. Je to povinná, 

nenávratná, neekvivalentní, neúčelová a zpravidla se opakující se platba do veřejného 

rozpočtu. Je to vynucené břemeno, které uvaluje stát na své poplatníky. Povinnost daní 

je dána potřebou státu jejího výběru pro transfer peněz v rámci veřejných financí. 

Nenávratnost daně vychází z toho, že stát již jednou odvedenou daň nevrací, nýbrž ji 

v již výše uvedené formě přerozdělování veřejných financí, alokuje do určitého sektoru. 

Výjimku v tomto případě tvoří mezi jiným například návrat daně z přidané hodnoty, 

jejímu poplatníkovi, pokud na ni má tento poplatník nárok v souvislosti s nadměrným 

daňovým odpočtem. Neekvivalentnost daně je způsobena určitou mírou její solidarity 

v rámci společnosti, kdy finančně silnější skupina odvádí na základě pásmového 

rozdělení, vyšší procento ze svých příjmů. Neúčelovost daně znamená, že nikdy není 

známo využití konkrétní daně v rámci státního rozpočtu předem.  Že se výběr zpravidla 

opakuje, samozřejmě platí pouze v případě, že je daň z čeho vybírat, což je dáno 

klasifikací předmětu daně, nároků na odpočet daní a jiných podobných nástrojů.1  

Dalším důležitým teoretickým pojmem z hlediska problematiky daní, jsou 

daňové principy. Ty prošly velmi dlouhým vývojem, názory na ně byly vždy především 

odrazem doby, ve které vznikaly. Současná podoba daňových principů je výsledkem 

několika set-letým tříbením názorů a jejich ověřování v praxi.  

Prvním principem je takzvaná spravedlivost nebo též spravedlnost daní. Daně 

můžeme požadovat za spravedlivé, pokud je spravedlivá redistribuce bohatství, důchodů 

nebo spotřeby. Je to tedy v podstatě požadavek na jistý způsob redistribuce3. 

V literatuře jsou běžně uváděny dvě zásady spravedlivého zdanění.  

                                                 

1 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 1. Vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 
151 s.  ISBN 978-80-7204-495-5 
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Jsou to: 

a) Princip prospěchu- podle této teorie jsou daně spravedlivé tehdy, když poplatník 

zaplacením daně utrpí újmu, která se rovná užitku, které má poplatník 

z veřejných statků.2 Že tomu tak vždy není je samozřejmě věcí jinou.  

b) Princip platební schopnosti- tento princip požaduje, aby poplatníci platili daně 

podle toho, kolik jim skutečně umožňuje jejich finanční nebo platební situace. 

Přitom by měla platit z tohoto hlediska ještě i takzvaná horizontální a vertikální 

spravedlnost. První z nich požaduje, aby ti, co na tom jsou finančně stejně platili 

stejné daně, zatímco druhá spravedlnost požaduje, aby ti, co jsou v lepší finanční 

situaci, platili daně vyšší.3 

Jak vidno z předešlých odstavců, někdy na nás mohou uvedené principy 

spravedlnosti daní působit velice relativním dojmem.  Uplatnění principu spravedlnosti 

je obvykle velmi složité zkombinovat s jiným daňovým principem, a to efektivností 

daní. Tu bychom mohli klasifikovat jako požadavek, aby náklady na daňový systém 

byly co nejnižší. Poplatníci by měli nést co nejmenší náklady krom čisté zaplacené 

daně, která je potřebná k uspokojení veřejných potřeb. Právě převážně tímto tématem 

by se měla zabývat i tato práce. 

Aby mělo zdanění obyvatelstva vůbec nějaký smysl, je v literatuře zmiňován i další 

daňový princip, a to všeobecnost daní. Ta nebyla z historického hlediska samozřejmostí, 

v různých dobách platili daně pouze určité vrstvy obyvatelstva.  

                                                 

2 PUDIL, P. a kol. Zdanění a efektivnost. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 158 s. ISBN 
80-86861-07-4 

3 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 1. Vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

151 s.  ISBN 978- 80- 7204- 495- 5 
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Těsně se všeobecností daní souvisí i princip platební schopnosti, který byl také 

v dějinách často opomíjen. Feudální vrstva se obvykle nezajímala o to, mají- li jejich 

poddaní čím zaplatit a mají-li z čeho vůbec žít.4 

Ze společenského hlediska je dalším důležitým principem daňová výtěžnost, která 

zaručuje, že vybraná daň bude dostačující pro fungování daného státního zřízení, ať už 

jde o jakoukoliv jeho jednotku, ve formě obce, kraje či státu celého.  

Pro soukromý sektor je pro orientaci ve spletité struktuře daňového systému 

nezbytně důležitá stabilita jeho práva. Tudíž předpokladem nalezení optimální varianty 

zdanění pro firmu je nutnost toho, aby stát v pokud možno co v nejmenší míře 

a frekvenci zasahoval do těchto zákonů, týkajících se jak daňových kvót, tak i jejich 

výběru. Tento princip je nicméně nutno brát s určitou dávkou relativity, neboť 

z dlouhodobého hlediska je prakticky nemožné, aby dynamický vývoj tržní ekonomiky 

neprovázel také vývoj daňový. Pokud by tomu tak nebylo, docházelo by ke ztrátě 

efektivnosti daní, tedy jednoho z principu daní samotných.  

Velice specifickým a poměrně novým pojmem, se kterým se setkáváme především 

v Evropě, se stává princip daňové harmonizace. V případě České republiky se o něm 

začalo mluvit v souvislosti s naším přistoupením do Evropské unie, kdy bylo nutné 

zajistit složité přiblížení daňové legislativy ČR a Společenství.  

     Další věcí, kterou je z pohledu daňové problematiky nutno objasnit je jejich 

funkce. Ta je v podstatě trojí a kopírují funkci samotných veřejných financí: 

• Funkce alokační – daně umožňují získat finanční prostředky pro financování 

veřejných statků5,   

                                                 

4 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 1. Vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 

151 s.  ISBN 978- 80- 7204- 495- 5 

 

5 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2006. 276 s. ISBN 80-

7357-205-2 
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• Funkce redistribuční – především progresivní daně pomáhají svým 

charakterem zmírňovat nerovnosti mezi ekonomickými subjekty. V případě 

daní mluvíme o nepřímé redistribuci,  

• Funkce stabilizační – tato funkce vychází z toho, že stát využívá výdajovou 

a příjmovou politiku jako prostředku k dosažení makroekonomické stability. 

Progresivní a důchodové daně jsou využívány jako automatický vestavěný 

stabilizátor ke stabilizaci ekonomiky.6 

 

Aby mohly být jednotlivé daně vybírány, musí se nejdříve klasifikovat 

z hlediska členění. Základním kritériem, podle kterého se daně dělí, je podle daňového 

přesunu na daně přímé a nepřímé.  

Přímé daně jsou takové, u nichž se předpokládá možnost jejich přesunu na jiný 

subjekt.7 Reálně ovšem tento přesun daně nezávisí pouze na druhu daně, ale například 

i na elasticitě poptávky a nabídky. Přímé daně se dále dělí na důchodové a majetkové. 

První skupinou se rozumí daň z příjmů a to fyzických a právnických osob. Do skupiny 

majetkových daní patří daň z nemovitostí (z pozemků, ze staveb) a jejich převodu, dále 

daně silniční, dědická a darovací.  

Daně nepřímé poplatníci, tedy koneční spotřebitelé, odvedou v cenách zboží, 

služeb nebo převodu práv. Plátcem je v tomto případě prodejce, poskytovatel služeb 

výrobce a podobně. Nasnadě je i další dělení, které se běžně používá u nepřímých daní 

a to na daně: 

a)  Universální (všeobecné)  

                                                 

6 PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 3. přeprac. vyd. Praha. ASPI, 2005. 
528 s. ISBN 80-7357-049-1 

7 VANČUROVÁ, A. Daňová správa v ČR. 1. vyd. Praha: VŠE v Praze, 2000. 324 s. ISBN 80-

245-0074-4 
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- DPH 

b) Selektivní 

- Spotřební daně (z uhlíkových paliv a maziv, z lihu, vína, piva a tabáku) 

-  Daně k ochraně životního prostředí 

  V praxi se používá ještě jedno významné členění, a to podle takzvaného 

rozpočtového určení, tedy rozdělení na daně sdílené a svěřené.  

a) Sdílené daně - jejich výnos je přerozdělen mezi jednotlivé úrovně státní správy, 

například mezi kraje, obce, státní rozpočet, a to dle předem stanoveného 

schématu.  

b) Svěřené daně - tyto výnosy plynou do určitého, konkrétního rozpočtu a nikam 

jinam. Typickým příkladem může být například daň z nemovitostí, jejíž celý 

výnos je určen jako příjem místních rozpočtů, v dané obci, kde se tato 

nemovitost nachází. 
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2 Náklady daňového přiznání 

 

Tato práce se bude zabývat, jak již bylo v úvodu uvedeno, opomíjenou oblastí 

daňových nákladů, tj. vedlejšími či režijními náklady daňových subjektů – plátců daně, 

konkrétně pak jejich porovnáním a případnou optimalizací. V první řadě je tedy nutné 

rozdělit daňové náklady plátce daně na náklady hlavní a vedlejší.  

Pro účely této práce byly dále rozděleny vedlejší daňové náklady na náklady na 

pořízení podkladů pro zpracování daňové uzávěrky a její vlastní zpracování a podání, 

příp. zaplacení daně. Z tohoto pohledu spadá do nákladů na pořízení podkladů pro 

zpracování daňové uzávěrky prakticky kompletní účetní agenda plátce daně. Zpracování 

daňového přiznání je samostatnou činností nesouvisející přímo s vedením účetní 

agendy. 

 

2.1 Hlavní náklady daňového přiznání 

Za hlavní náklady odvodu daní můžeme zvolit náklady přímo spojené s 

vypracováním a podáním daňového přiznání, což jsou náklady na následující činnosti:  

U daně z příjmu:  

- zpracování roční daňové uzávěrky, případně daňového auditu,  

- sestavení výroční zprávy (pouze u s.r.o.), 

- svolání schůze představenstva firmy a schválení obou dokumentů (pouze u s.r.o.), 

- podání na finanční úřad a zaplacení daně. 

U DPH: 
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- měsíční či čtvrtletní sestava DPH na vstupu a výstupu a vyplnění příslušného 

formuláře, 

- podání na finanční úřad a zaplacení příslušné DPH. 

U daně z motorových vozidel: 

- čtvrtletní kontrola počtu motorových vozidel a vyplnění příslušného formuláře, 

- podání na finanční úřad a zaplacení daně. 

U daně z nemovitostí: 

- roční kontrola stavu nemovitostí a vyplnění příslušného formuláře, 

- podání na finanční úřad a zaplacení daně (není třeba podávat, jestli se stav nemovitostí 

neměnil).8 

Z těchto daní jsou u většiny firem realizovány vlastními silami především DPH, 

daň z motorových vozidel a daň z nemovitostí, poněvadž jejich zpracování je poměrně 

jednoduché a náklady tudíž nejsou vysoké (a také se při nich zpracovatel nedopustí 

velkých chyb). Daňové přiznání u daně z příjmu realizuje vlastními silami jen menší 

část firem, většina se spoléhá na služby daňových poradců, u kterých je větší jistota, že 

daňové přiznání bude zpracováno bezchybně, resp. že daňový poradce uplatní své 

odborné znalosti a firmě ušetří značnou část peněz. Těmito náklady se však tato práce 

zabývat nebude. Zajímat nás budou všechny ostatní, tj. vedlejší či režijní náklady, které 

musí firma, resp. plátce daně vynaložit v souvislosti s touto finální činností, kterou je 

zpracování a podání daňového přiznání. 

 

 

                                                 

8 ŠIROKÝ, J. Daňová teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 249 s. 
ISBN 80-7179-413-   9 
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2.2 Vedlejší náklady daňového přiznání 

Má-li daňový poradce zpracovat roční daňovou uzávěrku, musí vycházet 

z veškerých daňových dokladů za dané období. Tyto doklady se musí tudíž průběžně 

evidovat a uchovávat, jinými slovy, musí se vést daňové účetnictví. Stejnou činnost 

musíme provádět, sestavujeme-li si daňovou uzávěrku sami anebo zpracovává-li ji 

zaměstnanec firmy. A právě veškeré náklady spojené s touto činností představují 

vedlejší náklady daňového přiznání.  OSVČ nebo drobní živnostníci či obchodník 

vedoucí své daňové účetnictví ručně v peněžním deníku, a nečiní tak v místnosti k tomu 

určené, ale třeba ve svém bytě, který nevyužívají ke své podnikatelské činnosti, jsou 

náklady na vedení účetnictví, tj. vedlejší náklady daňové uzávěrky, minimální. 

Disponují-li však kanceláří, pak v ní je zpravidla nainstalovaný počítač, tiskárna, fax, 

pracovní stůl, židle, stolek pro počítač resp. tiskárnu, aj. Český statistický úřad dělí malé 

a střední ekonomické subjekty typu podnik podle počtu zaměstnanců do pěti skupin: 1 

až 9 zaměstnanců, 10 až 19 zaměstnanců, 20 až 49 zaměstnanců, 50 až 99 zaměstnanců 

a 100 až 249 zaměstnanců. Na internetových stránkách Českého statistického úřadu jsou 

pro rok 2006 uvedeny hodnoty, které jsou upraveny do následující tabulky. 

 Tabulka 1: Rozdělení malých a středních firem podle počtu zaměstnanců v ČR 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbtab/tablist.jsp?kapitola_id=32 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že téměř jeden milion daňových subjektů 

zaměstnává jednoho až dva pracovníky. Naopak pouze poměrně málo firem zaměstnává 

více než 100 pracovníků. Z toho lze usuzovat i na způsob vedení daňového účetnictví. 

Skupina A B C D E 

Počet zaměstnanců 1- 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 99 - 249 

Počet firem 934 059 22 462 13 080 4 329 2 672 

Počet zaměstnanců 

na firmu 

1,3 13,8 29,5 68,7 152,2 
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Můžeme proto pro stanovení vedlejších nákladů daňového přiznání předpokládat 

náklady, jejichž vznik by byl relevantní především ve firmách menší velikosti co do 

počtu zaměstnanců.   

  Největší počet daňových subjektů tudíž podniká jako OSVČ, drobní řemeslníci 

nebo obchodníci, kteří vlastní kancelář, buď nemají nebo ji tvoří jedna místnost, 

většinou v osobním majetku podnikatele. Firmy s 1 – 5 pracovníky většinou využívají 1 

až 2 kanceláře (vedoucí + sekretářka (současně mzdová účetní), + kalkulant/fakturant. 4 

až 5 kanceláří používají firmy s více než 20 pracovníky (vedoucí, sekretářka, provozní a 

mzdová účetní, kalkulant + fakturant + MTZ, mistři + OŘJ). U větších firem pak záleží 

na počtu pracovníků. 

 

2.3 Položky nákladů 

Obecně můžeme do nákladů na vedení účetní agendy zahrnout následující položky: 

   

A Mzdové náklady  

A1 Přímé mzdy 

A2 Vedlejší mzdové náklady – zdravotní a sociální pojištění 

A3 Ostatní osobní náklady: 

A3.1 platby za kurzy a školení 

A3.2 příplatek na stravování  
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B Služby 

B1 Energie  

B1.1 teplo 

B1.2 el. energie 

B1.3 voda 

B2 Úklid kanceláří 

B3 Opravy a údržba 

B4 Telefon, telefax, Internet  

B5 Bankovní poplatky  

B6 Externí účetní  

 

C Provozní náklady 

C1 Nájem či odpisy investičních nákladů 

C2 Vybavení místností nábytkem 

C3 Pořízení kancelářské techniky (nákup nebo nájem): 

C3.1 počítač 

C3.2 tiskárna 

C3.3 kopírka 

C3.4 skartovač 
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C3.5 kalkulačka 

C3.6 registrační pokladna 

C4 Odborná literatura 

C5 Programové vybavení počítače 

C6 Spotřební materiál 

 

Všechny položky se mohou promítnout v různém procentu do celkových 

nákladů na vedení účetnictví, tj. nákladů na pořízení podkladů pro účetní uzávěrku 

v závislosti na způsobu vedení účetní agendy, rozsahu a organizačním schématu 

daňového subjektu. Vzhledem k tomu, že daňové přiznání se podává jednou ročně, 

musíme příslušné náklady uvažovat za roční období.  

Vedle stanovení jednotlivých položek jistě vhodné uvést důvod, ze kterého 

bychom je mohli považovat za relevantní vzhledem k tématu práce. U každého nákladu 

jsem se snažil stanovit i jejich pravděpodobnou výši, tak jak by mohla vypadat v reálu 

podobné firmy, která bude součástí konkrétní analýzy a následné optimalizace.  

 

A Mzdové náklady 

 

A1 Přímé mzdy 

Jedná se o přímou mzdu provozní účetní, jejíž hlavní pracovní náplní je vedení 

účetnictví daňového subjektu. V České republice činí průměrná mzda 20 211,- Kč9 , 

                                                 

9 /online/ Průměrná měsíční mzda v roce 2006. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu. 

nsf/informace/cpmz03070707.doc. Poslední úprava 7. 3. 2007  
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o níž můžeme uvažovat jako o mzdě účetní pracovnice. Vezmeme-li v úvahu ztrátové 

časy, kdy účetní neprovádí úkony související s daňovou agendou (patří sem 

zpracovávání různých přehledů a výkazů nesouvisejících přímo s daňovou agendou, 

psaní faktur, dopisů a upomínek, ale také dovolená, nemoc, péče o nemocné dítě atd.), 

pak podíl práce provozní účetní věnovaný přímo daňové agendě můžeme odhadnout na 

50 % jejího pracovního výkonu.  

Účetní zpracovávající mzdovou agendu vyplňuje a odesílá hlášení o odvodech 

na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a hlášení o provedených srážkách záloh 

na daň ze mzdy zaměstnanců a dává příkazy k úhradě těchto plateb. Tuto činnost 

provádí jednou měsíčně při uzávěrce a neměla by zabrat více než polovinu směny, tj. 4 

hodiny, poněvadž příslušné výpočty a sestavy jsou prováděny v rámci mzdové agendy 

počítačovými programy automaticky. Při průměrné měsíční pracovní době 169 hodin 

(průměr za rok 2006) to činí 2,4 % z měsíční pracovní doby. 

Pro naše účely, tj. stanovení přímé mzdy na pořízení daňových podkladů, 

můžeme tudíž uvažovat 50 % z výkonu provozní účetní a 2,4 % z výkonu mzdové 

účetní, celkem pak 52,4 % z průměrné měsíční mzdy 20 211,- Kč, tj. 10 591,- Kč 

měsíčně. Výkonnostní odměny jsou již zahrnuty v průměrné mzdě a nemusíme je 

přičítat. Ročně to činí 127 092,- Kč. 

 

A2 Vedlejší mzdové náklady - zdravotní a sociální pojištění 

Zaměstnavatel - daňový subjekt - odvádí za své zaměstnance 13,5 % z daňového 

základu na zdravotní pojištění a 26 % daňového základu na sociální pojištění, celkem 

39,5 %. Z toho ale 12,5 % sráží zaměstnancům z jejich mzdy, čili čistý odvod 

zaměstnavatele činí 27 % daňového základu, tj. hrubé mzdy. Při roční průměrné hrubé 

mzdě 127 092,- Kč podle předchozího odstavce činí tato položka 34 315,-  Kč ročně 
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A3 Ostatní osobní náklady 

 

A3.1 Kurzy a školení 

Vzhledem k neustálým změnám jak mzdových tak daňových předpisů, resp. 

předpisů o vedení účetnictví musí nutně pracovníci účtáren pravidelně (minimálně 

dvakrát ročně) absolvovat doplňující kurzy nebo školení. Trvání těchto akcí je zpravidla 

jeden den a úhrada za ně činí v průměru 1 000,- Kč/den. Uvažujeme-li dva pracovníky 

(provozní a mzdová účetní) pak úhrada za kurzy činí 4 000,- Kč za rok. Tuto částku 

musíme uvažovat v plné výši, poněvadž pracovníci toto školení musí absolvovat bez 

ohledu to, kolik procent pracovní doby věnují činnosti přímo související s daňovou 

agendou. 

  

A3.2 Příplatek na stravu (stravenky) 

Převážná většina podniků poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na 

stravování formou stravenek do podniků veřejného stravování. Cena jedné stravenky 

(příspěvku zaměstnavatele) činí 15,- Kč. Při 253,5 pracovních dnech ročně (průměr za 

roky 2004 a 2005) je to ročně 3 802,50 Kč/rok. Tuto částku můžeme redukovat na 

52,4 % podle odst.A1., což pak činí 1 992,50 Kč/rok. 

 

 

B Služby 

 

B1 Energie 

 

B1.1Teplo 
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Většina firem dnes používá k vytápění kancelářských prostor ústřední nebo 

etážové vytápění. Topné médium je buď zemní plyn, nebo el. energie. Poněvadž se 

vytápí nejen vlastní kanceláře, ale také ostatní prostory (chodby, vestibuly, 

příslušenství), musíme brát průměrné hodnoty z celkových ročních nákladů na vytápění 

vztažené buď na počet zaměstnanců, nebo na plochu kanceláří. Dnešní kanceláře jsou 

většinou prostory pro minimálně 2 až 3 pracovníky s podlahovou plochou okolo 25 m2 

takže na jednoho pracovníka připadá asi 10 m2. Nicméně konkrétní suma se odráží od 

celkové spotřeby v rámci podniku.  

 

B1.2 Elektrická energie  

V této položce uvažuji pouze elektrickou energii na svícení a provoz kancelářské 

techniky bez nákladů na případné elektrické vytápění, poněvadž tato položka je 

obsažena v položce vytápění v předchozí kapitole. Stejně tak i zde celková suma závisí 

na konkrétní výši plateb v rámci celého podniku.  

 

B1.3 Voda 

Jedná se o spotřebu vody v sociálním zařízení a na úklidové práce.  

 

B2 Úklid kanceláří 

Úklidovou službu pro úklid kanceláří si objednávají velké firmy ve velkých 

městech, kde tyto úklidové služby fungují, převážná většina firem si ale úklid zajišťuje 

vlastními pracovníky. Pro úklid běžné kanceláře můžeme uvažovat dvakrát týdně jednu 

hodinu. Za měsíc je to 9  hodin. Při mzdě uklízečky cca 70,- Kč/hod je pak mzda 630,- 

Kč a vedlejší mzdové náklady (zdravotní a sociální pojištění) 27 % z této částky, tj. 

170,- Kč, celkem 800,- Kč měsíčně. Roční náklad na úklid je pak 9 600,- Kč. Při 
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obsazení kanceláře průměrně třemi pracovníky připadá na jednoho pracovníka a rok 

částka 3 200,- Kč. 

 

B3 Opravy a údržba 

Rozsah oprav (kancelářského vybavení) a (stavební) údržby v rozhodující míře 

závisí na stáří jednak používaného vybavení, jednak objektu jako takového. 

K nejběžnějším pracím tohoto typu patří pravidelná údržba kopírovacích strojů, revize 

elektrických sítí, výměna žárovek a zářivek, těsnění vodovodních kohoutků, malování 

kanceláří aj. Servis kopírovacích strojů se provádí zpravidla jednou ročně, revize el. sítě 

jednou za pět roků, revize elektrospotřebičů jednou za rok, malování kanceláří zhruba 

jednou za pět let, ostatní drobné práce (žárovky, těsnění) podle potřeby. Ceny se značně 

liší jednak podle typu používaného zařízení a podle místa (jiná cena je v Praze, jiná 

cena ve Vyškově). Přesto uvádím jako průměr ceny ve Vyškově, tj. městě, v jehož 

okresu sídlí firma, u které budu v další části práce provádět analýzu těchto nákladů. 

Jednotlivé zjištěné položky jsou: 

• Pravidelný servis kopírek: 

• malá zařízení – 300,- Kč ročně. Používají dva až tři pracovníci, podíl na 

pracovníka 100,- Kč ročně 

• velké kopírky – 800 až 1000,- Kč ročně. Pořizují se pro více pracovníků, 

můžeme i zde uvažovat cca 100,- Kč ročně na jednoho pracovníka. 

• Revize el. zařízení se podle norem provádí ve dvou stupních:  

• revize el. rozvodů, tj. všeho co je pod omítkou včetně rozvaděčů, vypínačů, 

zásuvek a pevně zabudovaných svítidel jednou za pět roků. Cena je v průměru 

4 000,- až 5 000,- Kč za celou firmu. Vezmeme-li za průměr středně velké firmy 

4 až 5 kanceláří, pak na jednu kancelář připadá 1 000,- Kč jednou za pět roků, tj. 

200,- Kč ročně, což při průměrném obsazení kanceláře třemi pracovníky činí 

66,- Kč na rok a pracovníka. 
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• revize veškerých el. spotřebičů v kancelářích, tj. počítačů, kopírek, el. psacích 

strojů, el. kalkulaček, faxů, pokladen, stolních lamp, kávovarů, el. varných 

konvic (tj. všeho co je zapojeno na rozvod 220 V) se provádí každoročně a cena 

je v průměru 40,- Kč za spotřebič. Uvažujeme-li pro tři pracovníky 3 počítače, 3 

stolní lampy, po 1 kopírce, faxu, psacím stroji, kávovaru, dostaneme 10 

spotřebičů po 40,- Kč, celkem 400,- Kč. Na jednoho pracovníka tak připadá 

ročně 130,- Kč. 

• Malování kanceláří je další větší pravidelně prováděnou položkou. Na 

průměrnou kancelář pro čtyři osoby musíme počítat v průměru 4 000,- Kč 

jednou za pět roků. Na pracovníka a rok připadá částka 200,- Kč. 

• Běžná drobná údržba jako výměna žárovek, výměna těsnění vodovodních 

kohoutků je poměrně malá položka, kterou jsem odhadl na 100,- Kč čtvrtletně 

na kancelář. Ročně na kancelář 400,- Kč a na jednoho pracovníka a rok je to pak 

130,- Kč. 

• Celková částka za opravy a údržbu činí 100,- + 100,- + 66,- + 130,- + 200,- + 

130,- = 726,- Kč/rok a pracovníka. 

 

B4 Telefon, telefax, internet 

Firmy většinou využívají vyšší fixní sazby za telefonní hovory s nízkými 

sazbami za jednotlivé hovory (délku hovorů). U internetu se většinou také jedná 

o pevnou sazbu za připojení k internetu bez omezení stahovaných nebo odesílaných dat.  

 

B5 Bankovní poplatky 

Většina bank účtuje zákazníkům poplatky jednak za vedení účtu a jednak za 

pohyby na účtě. U většiny bank jsou tyto poplatky velmi podobné. Jejich rozdíl 

v jednotlivých firmách je dán především šíří služeb, které jim banka poskytuje. Velmi 

rozšířenou službou je například takzvaný internet banking, k němuž ovšem některé 
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firmy přistupují se značnou nedůvěrou, především po známých kauzách se zneužíváním 

této služby různými počítačovými hackery, za účelem vlastního obohacení na úkor 

původního vlastníka.   

B6 Externí účetní  

Tuto službu používají především malé firmy, kterým se nevyplatí zaměstnávat 

vlastní účetní. Externí účetní může pravidelně docházet do firmy a zpracovávat účetní 

doklady ve firmě nebo firma může účetní doklady předávat externímu pracovníkovi 

a ten je zpracovává v sídle svojí firmy, kde je také většinou archivuje. Při tomto 

způsobu odpadá velká většina výše uvedených položek a jejich odpovídající ekvivalent 

je obsažen v platbách za vedení účetnictví tímto způsobem. Sazby za tuto činnost se liší 

jednak od finančního objemu prováděných operací, případně počtu zpracovávaných 

dokladů. Většinou se jedná o paušální platby podle ceníků jednotlivých účetních firem. 

 

C Provozní náklady 

C1 Nájem (odpisy pořizovacích nákladů) 

Pokud firma sídlí v pronajatých prostorách platí nájem, má-li vlastní objekty pak 

je nájem nahrazen odpisy pořizovacích (investičních) nákladů. Nájmy obvykle kopírují 

hodnoty odpisů, ale jsou zvýšeny o podíl údržby a oprav zajišťovaných pronajímatelem 

a o zisk pronajímatele. Zatímco hodnoty odpisů jsou pevně stanoveny příslušnými 

předpisy, pro nájmy tak přísná pravidla neplatí a nájmy se stanovují dohodu podle zásad 

nabídka a poptávky. Nájmy se tak mohou značně lišit, především v závislosti na lokalitě 

(nájmy v Praze nebo ostatních velkých městech jsou několikanásobkem nájmů 

v okresním městě).  

C2 Vybavení nábytkem 

Pracovník v účtárně běžně pro svoji práci potřebuje psací stůl, stůl pro počítač, 

židli, skříň či tzv. registračku pro ukládání písemností. Toto vybavení lze pořídit za 
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8 000,- až 10 000,- Kč a jeho životnost je cca 10 roků. Pro naše účely můžeme tudíž 

uvažovat částku 900,- Kč ročně.  

C3  Kancelářská technika 

C3.1 Počítač 

Dnešní kancelář a tím spíše vedení účetnictví je bez počítače prakticky 

nemyslitelné. Menší a střední firmy s několika málo pracovníky používají více počítačů 

– každý pracovník má svoji jednotku, velké firmy s více pracovníky používají centrální 

počítače a jednotlivá pracoviště jsou vybavena terminály (klávesnicí s monitorem). 

Vývoj výpočetní techniky je nesmírně rychlý a počítače zastarávají během několika 

málo roků. Oficiální doba odpisů jsou dva roky, ale firmy používají počítače déle – 4 až 

5 roků než morálně zastarají a musí být nahrazeny modernějšími verzemi. Běžný 

počítač pro firemní použití stojí okolo 20 000,- Kč. Většina firem se počítačů zbavuje 

před uplynutím jejich faktické životnosti a nabízí jejich odprodej za cenu okolo 5 000,- 

Kč. Při efektivní životnosti počítače 5 roků a jeho prodeji je roční podíl na jeden počítač 

u střední firmy 3 000,- Kč.  

C3.2 Tiskárna 

Využití počítače bez výkonné tiskárny je nemyslitelné. Dnešní trend je jedna 

výkonná tiskárna na jednu kancelář pro více počítačů. Ceny tiskáren se značně liší podle 

výkonu a kvality tisku. Za střední cenu pro kancelář se čtyřmi počítači můžeme brát 

16 000,- Kč. Při životnosti tiskárny 4 roky činí odpovídající podíl na jeden počítač 

1 000,- Kč ročně.  
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C3.3 Kopírka 

Dnešní tiskárny ve výše uvedené cenové relaci jsou současně uzpůsobeny pro 

kopírování běžných kancelářských dokumentů, takže samostatná kopírka většinou 

odpadá. Roční náklad 0,- Kč. 

C3.4 Skartovač 

Skartovač můžeme dnes považovat za standardní výbavu každé kanceláře. Cena 

se pohybuje okolo 5 000,- Kč a životnost cca 5 roků. Při zvoleném obsazení kanceláře 

třemi pracovníky je roční podíl na pracovníka 333,- Kč. 

C3.5 Kalkulačka  

Každý pracovník pracující s čísly má na svém psacím stole také kalkulačku. 

I když počítače jsou primárně určeny k provádění výpočtů, při běžné práci je výpočet na 

kalkulačce rychlejší. Používají se většinou elektronické kalkulačky s výstupem na pásku 

v ceně okolo 2 500,- Kč. Jejich životnost můžeme uvažovat 5 roků. Většinou má každý 

pracovník svoji kalkulačku. Roční podíl je 500,- Kč na pracovníka.  

C3.6 Registrační pokladna  

Tuto položku uvádím pouze pro úplnost. Používá se pouze v prodejnách. Její 

cena se pohybuje okolo 30 000,- Kč a odhadovaná životnost 5 roků. Používají ji 

v průměru dva pracovníci na prodejnu. Roční náklad na jednoho pracovníka činí 3 000,- 

Kč.  

C4 Odborná literatura  

Každé odborné pracoviště musí být nutně vybaveno odbornou literaturou, tj. 

vyhláškami a předpisy a doplňujícími publikacemi s komentáři a vysvětlivkami. Část 

této literatury je třeba hradit každoročně (vyhlášky a informační buletiny), ostatní 

odbornou literaturu je třeba pořizovat, resp. doplňovat zhruba každé dva až tři roky. 

Náklady pro pracovnici účtárny můžeme odhadnout na 3 000,- Kč ročně. 
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C5 Programové vybavení  

Nákup nového počítače obvykle znamená i nákup nových (odborných) programů 

pro tento počítač. Středně výkonný program pro vedení účetní agendy stojí okolo 

10 000,- Kč a jeho životnost je stejná jako životnost počítače, tj. pět roků. Roční náklad 

tak činí 2 000,- Kč. 

C6  Spotřební materiál 

Největší nároky na spotřební materiál mají v dnešní kanceláři počítačové 

tiskárny a kopírky (papír a cartridge pro tisk). Jako další možný náklad je například 

nákup pití pro zaměstnance, či hygienických pomůcek pro sanitární prostory. Tuto 

spotřebu spolu s ostatním materiálem odhaduji na částku 400,- měsíčně, tj. 4 800,- Kč 

ročně. Na jednoho pracovníka připadá 1 600,- Kč ročně.  

 

2. 4. Shrnutí nákladů  

Ačkoliv jsem se v předchozím textu pokusil o specifikaci jednotlivých nákladů, 

které mohou přicházet v úvahu při zpracování daňového účetnictví, není vyloučeno, že 

během částí analýzy v konkrétním podniku, vyplynou některé nové náklady, se kterými 

jsme nyní nepočítali.  

 Vedlejší náklady daňového přiznání jsou nevyhnutelné a nelze je zcela 

eliminovat, je možno je pouze vhodně redukovat. I když dosáhneme nulové vlastní 

daňové povinnosti, náklady na tuto "nulu" musíme ve formě jak hlavních tak vedlejších 

nákladů daňového přiznání realizovat. Většina firem nevnímá vedlejší náklady 

daňového přiznání jako příliš podstatné už proto, že jsou zahrnuty do celkových 

režijních nákladů firmy a promítají se tudíž do ceny produkce firmy. Pro fyzické osoby 

podávající daňové přiznání, pro OSVČ a drobné podnikatele, kteří nezaměstnávají další 

pracovníky, je jednodušší a levnější vedení provozního účetnictví vlastními silami 

(jinak také pomoc externí účetní). Pro malou a střední firmu je výhodnější volit formu 

externího vedení účetní agendy, u velkých firem je výhodnější vedení provozního 

účetnictví vlastními zaměstnanci. Při rozhodování o volbě způsobu vedení účetnictví je 
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však nutno brát v úvahu další faktory, jako je možnost získání externí účetní (hlavně 

v menších obcích to může být značný problém), její odbornost a spolehlivost, operativní 

pružnost.  
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 3 Analýza konkrétního podniku 

 

Jako firma, ve které byla analýza prováděna, byla vybrána společnost 

Gastroservis Křižanovice s.r.o. Ta byla do obchodního rejstříku zapsána 15. ledna 2004. 

Můžeme tedy hovořit o velmi mladé společnosti. Předmětem jejího podnikání je 

hostinská činnost, která spočívá v přípravě pokrmů pro své klienty. Jde především 

o přípravu teplých jídel jako obědů, večeří a také speciálních akcí, které si klienti 

objednávají. Firma jídla nejen připravuje, ale také rozváží, k čemuž jí slouží dodávkové 

vozy. Celkem zaměstnává 11, respektive 10 zaměstnanců (jeden na mateřské dovolené), 

zatímco klientů má kolem 550. Toto číslo je pouze přibližné, neboť záleží na 

konkrétních objednávkách firem pro konkrétní týden či den. Počty klientů ovšem nijak 

významně nekolísají. Mezi zákazníky firmy Gastroservis Křižanovice s.r.o. patří 

především větší výrobní společnosti, kterým se nevyplatí pro své zaměstnance 

zajišťovat vlastní stravování, ale také domy s pečovatelskou službou a domovy 

důchodců. Firma také nabízí možnost maloodběru obědů, toto je ovšem možné pouze 

v sídle společnosti, rozvoz by v takovém případě nebyl rentabilní.  

Společníky jsou Radomír Šafařík a Jaroslav Spálovský, kteří jsou zároveň 

i jednateli. Co se týče formálních záležitostí, jak je uvádí výpis z obchodního rejstříku 

(viz příloha č. 2), jednají jménem společnosti oba dva a to tak, že kterýkoliv z nich 

připojí k napsanému jménu firmy svůj podpis. Oba složili stejnou výši základního 

vkladu, náleží jim tudíž stejný podíl hlasů. Organizační struktura firmy je znázorněna 

v příloze č. 3.  

Společnost je dle finančních ukazatelů zdravá, k jejímu rozvoji v podobě 

zvyšování počtu zákazníků jsou ovšem zapotřebí nemalé investice. Tento podnikatelský 

obor je totiž jako specifický svými nároky na získávání nových klientů nad určitou 

hranici. Nejde ani tak o to jak klienta získat, nebo jej přesvědčit o tom, aby využíval 

služeb, které mu firma nabízí, jde spíše o specifika ve formě hygienických norem. Je 

totiž zákonem přesně stanoveno, jakým způsobem musí být jednotlivá zařízení 

vybavena pro daný počet klientů. Tato specifika jsou velice přísná a omezující. Aby 

firma mohla získat dalšího zákazníka navíc nad určitý limit, musí nejprve splnit kritéria 

daná předpisy, což vyvolává již zmíněné vysoké náklady. Pro současný chod firmy je 
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stávající počet klientů ideální, ačkoliv v budoucnu není vyloučena rozsáhlá investice za 

účelem expanze společnosti.  

Objektem, ve kterém je sídlo a zároveň i provozovna Gastroservis Křižanovice 

s.r.o., je areál místní školky v obci Křižanovice. Jde v podstatě o jakési vzájemně 

prospěšné soužití, kdy tato školka, do které dochází jen několik dětí a nevyužije tudíž 

celý areál, odebírá jídla od firmy, která díky stávající budově nemusela stavět novou pro 

své potřeby a platí relativně příznivou výši nájmu.  

Prováděná analýza probíhala formou řízeného rozhovoru s účetní firmy spolu 

s občasnou asistencí jednoho z majitelů firmy.  

 Nyní se dostáváme k samotnému výčtu jednotlivých nákladu. Ke každé položce 

je uveden krátký popis, který by měl přiblížit postup, jakým bylo docíleno konečného 

výpočtu konkrétní částky. Ne vždy však bylo možno vycházet z přesných údajů, 

především v oblasti odhadů poměrů jednotlivých nákladů na celkové náklady podniku. 

Zde bylo nutné spolehnout se na odhad kompetentních pracovníků firmy.  

 

A Mzdové náklady 

 

A1 Přímé mzdy – Ve firmě Gastroservis Křižanovice s.r.o. vykonává agendu provozní 

a mzdové účetní jeden pracovník. Při dotazu na platové ohodnocení jsem byl odkázán 

právě na aktuální výši průměrné měsíční mzdy v České republice tak, jak ji uvádí Český 

statistický úřad. Tuto sumu jsem uvažoval již při výše uvedeném vlastním odhadu 

jednotlivých nákladů. Čas, který tento pracovník věnuje přímo účetní agendě, byl 

odhadnut také na 50 % celkové pracovní doby, tedy ve stejné míře, jak jsem jej 

uvažoval i já, ovšem činnost potřebná ke zpracování měsíčního výkazu sociálního 

a důchodového pojištění a záloh na daň ze mzdy byla ohodnocena na přibližně 8 hodin 

měsíčně, tedy jednu celou směnu, což činí 4,8 %, po zaokrouhlení 5 % průměrné 

měsíční pracovní doby. Celkem tedy pro stanovení podílu přímé mzdy na pořízení 

daňových podkladů můžeme považovat 55 % z celkového výkonu účetní. Při průměrné 

mzdě 20 211,- Kč měsíčně to znamená 11 116,- Kč, ročně tedy 133 392,- Kč.  
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A2 Vedlejší mzdové náklady - Jak jsem již výše uvedl, pro tento náklad můžeme počítat 

s výší odvodů zaměstnavatele 27 % z daňového základu, což v případě účetní 

společnosti Gasteroservis Křižanovice s.r.o. znamená 36 016,- Kč ročně po 

zaokrouhlení.  

  

A3 Ostatní osobní náklady 

 

A3.1 Platby za kurzy a školení - Při stanovování této položky nebylo zprvu zcela 

jednoznačné, z jakých údajů vycházet. Problém spočíval v rozmanité škále cen 

jednotlivých školení a kurzů, které se pohybovaly od 890,- Kč po 6 000,- Kč. Záleží na 

četnosti vydávaných novel zákona a vyhlášek. Bylo proto přihlédnuto k údajům 

z minulého roku, kdy firma za školení svých účetních pracovníků utratila 2 000,- Kč   

 

A3.2 Příplatek na stravu - V případě příplatku na stravování byla situace nákladů zcela 

jasná, neboť zaměstnanci žádné příplatky nedostávají. Vzhledem k tomu, že se firma 

zabývá pohostinskou činností, dává zaměstnavatel nárok na jedno teplé jídlo denně 

přímo z vlastní výroby. Ovšem ke skutečnosti, že ne každý zaměstnanec této možnosti 

využívá denně a z důvodu každodenních přebytků jídel ve firmě, jde o tak 

bezvýznamnou položku, že by pro naše účely byla zcela irelevantní.  

 

B Služby  

 

B1 Energie 

 

B1.1 Teplo – Účetní firmy Gastroservis Křižanovice s.r.o. sdílí svou kancelář s další 

pracovnicí. Tato kancelář má výměru 20 m2, což činí 10 m2 na osobu. Z celkové 

výměry prostorů firmy, která činí 440 m2, jde tedy o zhruba 2,3 %. Nicméně tento podíl 

nelze počítat přímou úměrou jako podíl na celkových platbách za topení. Některé 

prostory firmy není potřeba udržovat v teple, proto bylo nutné utvořit poměrový odhad. 
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Ten byl stanoven na 1/5 celkových nákladů na topení za celou kancelář. Ty činí 1 500,-

Kč měsíčně. Analogicky tedy dostáváme částku 300,- Kč měsíčně na kancelář, což dělá 

3 600,- Kč ročně, a konečně 1 800, Kč- ročně na osobu.  

 

B1.2 El. energie - je tím myšlena pouze energie za svícení a provoz kancelářské 

techniky. Tento podíl byl účetní odhadnut na jednu desetinu celkové spotřeby podniku. 

Vzhledem k vyšší celkové spotřebě elektrické energie tvoří měsíční zálohy 5 000,- Kč. 

Na kancelář tedy připadá 500,- Kč, na účetní potom 250,- Kč měsíčně, což znamená 

3 000,- Kč ročně.  

 

B1.3 Voda – Účetní firmy Gastroservis Křižanovice s.r.o. spotřebovává vodu pouze ve 

smyslu hygienických potřeb. Vezmeme-li v úvahu, že tento zaměstnanec chodí 

v průměru dvakrát v průběhu pracovní směny na toaletu, kdy na jedno spláchnutí 

spotřebuje přibližně 8 litrů vody, na následné umytí rukou asi 0,5 litru vody. Znamená 

to tedy 17 litrů na den, 510 litrů vody na měsíc, což je jedna dvacetina průměrné 

spotřeby celé firmy, za kterou platí 500,- Kč. Ročně je to tedy 6 000,- Kč, což 

analogicky znamená 300,- Kč na účetní.  

 

B2 Úklid kanceláří – Jelikož je Gastroservis Křižanovice s.r.o. pouze malou firmou, 

není potřeba najímat si externí firmu, která by prováděla zvlášť úklidové práce v jejích 

prostorech. Sami zaměstnanci vystačí na běžný úklid provozních prostorů. Účetní 

provádí běžný úklid zhruba jednu hodinu týdně, pravidelně vždy v pátek ke konci 

směny. Jelikož je však tato činnost již započítána v oněch 45 % pracovní doby, kdy 

účetní neprovádí činnost přímo související s pořízením daňových podkladů, nebudeme 

dále tento náklad vůbec brát úvahu.  

 

 B3 Oprava a údržba – Zde je nutno nejprve určit, která konkrétní zařízení firmy 

Gastroservis Křižanovice s.r.o. do této kategorie spadají.  

1. Kopírka a tiskárna - tyto zařízení pro tisk a množení dokumentů jsou pravidelně 

kontrolována a spravována. Na kopírku, kterou používají pravidelně čtyři 
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pracovníci, je náklad údržby probíhající pokaždé jednou ročně 3 500,- Kč. Na 

osobu zpracovávající účetní agendu to činí 875,- Kč za rok. O tiskárnu se dělí 

v kanceláři dvě pracovnice, její údržba spočívá především ve výměně náplní 

s tiskovou barvou, kterou zvládají sami. Ta probíhá v průměru jednou za dva 

měsíce a nová náplň stojí 1 150 ,- Kč. Za rok to znamená 6 900,- Kč na kancelář, 

tedy 3 450,- na osobu.  

2. Revize el. rozvodů a el. spotřebičů – Tato revize je zajišťována každoročně 

odbornou firmou respektive soukromou osobou, která si účtuje 2 000,- Kč za 

revizi. Vezme-li v úvahu, že tato kontrola probíhá v celém objektu, pak můžeme 

použít již dříve vypočtené procento podílu kanceláře daňové účetní, které tvoří 

2,3 %, to znamená 46 Kč,- na rok.  

3. Malování kanceláří - Poslední vymalování prostorů firmy proběhlo v roce 2004, 

kdy si malíř počítal 1 000,- Kč za jednu menší místnost, což můžeme říct i 

o kanceláři účetní. Další malování je dle názoru majitelů reálné až za dva roky, 

což znamená životnost této malby na pět let. Po výpočtu nám tedy vychází 

částka 200,- Kč na rok, tedy 100,- ročně na pracovníka.  

4. Běžná drobná údržba - pro tuto položku můžeme v případě Gastroservis 

Křižanovice s.r.o. uvažovat pouze obvyklou výměnu zářivek či žárovek ve 

stolních lampách.  Tento náklad byl odhadnut majiteli na 500,- Kč ročně za 

kancelář, tedy 250,- Kč na pracovníka.  

 

B4 Telefon, internet, fax – Internet je v podstatě přístupný ze tří počítačů ve firmě. 

Využíván je však v největší míře právě účetní a dalším pracovníkem, sídlícím kancelář 

s účetní. To samé platí v naprosto stejné míře i o telefonu. Měsíční paušální platba 

i s provolanými minutami a internetem činí průměrně 2 000,- Kč. Vezmeme-li v úvahu 

výše uvedené informace, můžeme tento náklad vydělit dvěma pracovníky, což činí 

1 000,- Kč měsíčně a 12 000,- Kč ročně na jednoho z nich.  

 

B5 Bankovní poplatky – Jako jediný relevantní náklad ze strany bankovních poplatků 

ve vztahu k přípravě podkladů pro daňové přiznání můžeme v případě firmy 
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Gastroservis Křižanovice s.r.o. považovat pouze částku připadající na pravidelné 

měsíční výpisy z účtu. Ta činí 30,- Kč za výpis s frekvencí jednou za měsíc, tedy 360,- 

Kč ročně.  

 

 

C Provozní náklady  

 

C1 Nájem - Společnost Gastroservis Křižanovice s.r.o. sídlí, jak již bylo dříve uvedeno, 

v budově, kterou jí pronajímá obec. Výše pronájmu je 300,- Kč za metr čtvereční a rok, 

což znamená 3 000,- Kč na již zmíněných 10 m², jež připadají na účetní.  

 

C2 Vybavení místnosti nábytkem - Při malování v roce 2004 byla zároveň místnost 

vybavena i novým nábytkem. Ten byl pořízen v celkové hodnotě 15 000,- Kč. Pro účely 

přípravy podkladů pro daňové přiznání je používán ovšem pouze psací stůl, kolečková 

židle a díl skříně. Hodnota tohoto nábytku je 5 000,- Kč. Majitelé počítají s jeho 

obměnou dle stavu, nejpozději však do deseti let od pořízení. Proto můžeme počítat 

s částkou 500,- Kč na rok.   

 

C3 Kancelářská technika 

 

C3.1 Počítač – Počítač byl firmou pořízen v loňském roce. Jeho cena v kompletní 

sestavě i s klávesnicí, myší a monitorem byla 21 000,- Kč. Dle názoru majitelů, bude 

nutné jej vyměnit nejdéle po pěti letech provozu. Náklady na jeho pořízení můžeme 

tedy rozdělit na 4 200,- Kč na rok.  

 

C3.2 Tiskárna – Tiskárna byla pořízena v roce 2004 a již v současné době je uvažováno 

o její výměně, z důvodu vysokého vytížení a nedostatečné rychlosti. Předpokládejme 

proto, že výměna proběhne ještě letos, její životnost můžeme tedy určit na 3 roky. 

Pořizovací cena byla 1 999,- Kč. Tato tiskárna je využívána pouze účetní a kolegyní, se 
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kterou sdílí svou kancelář. Roční zaokrouhlený náklad 666,- musíme tedy vydělit 

dvěma a vyjde nám částka 333,- Kč.  

 

 C3.3 Kopírka - Kopírka byla pořízena v roce 2004 za 18 840,- Kč. Jak majitelé doufají, 

bude její životnost minimálně kolem sedmi let, neboť se jedná o relativně velkou 

investici. Reálně s kopírkou pracují v podstatě čtyři lidé, ovšem nejvíce je využívána 

pouze účetní a ještě jednou pracovnicí. Počítáme-li tedy s uvedenou životností kopírky 

a vytížeností, vychází nám na účetní náklad 1 346,- Kč ročně.  

 

C3.4 Kalkulačka - Každý z administrativních pracovníků disponuje vlastní kalkulačkou, 

jejichž cena je 300,- Kč za kus. Životnost kalkulačky bylo velmi těžké určit, ale ze 

zkušeností účetní pracovnice jsme ji nakonec stanovili přibližně na deset let. Náklad na 

rok tedy činí 30,- Kč. 

 

 C4 Odborná literatura – Roční náklad na odbornou literaturu činí 1 627,- Kč. V této 

částce je započítán pravidelný odběr odborných časopisů, jejichž roční předplatné činí 

1 548,- Kč i nákup jednotlivých zákonů, které bývají pravidelně každoročně 

aktualizovány v ceně 79,- Kč.   

 

C5 Programové vybavení počítače – Pracovní počítače ve firmě Gastroservis 

Křižanovice s.r.o. jsou vybaveny operačním systémem Microsoft Windows XP. Ty byly 

samozřejmě legálně zakoupeny, ovšem již jako součást nového počítače. Tento náklad 

tedy již máme započítán výše. Nicméně firma využívá ke zpracování účetnictví 

software, který jí byl vyroben přímo na míru jinou softwarovou společností v hodnotě 

17 500,- Kč. Tento účetní program je navíc každoročně aktualizován za cenu 500,- Kč. 

Opět je velmi obtížné stanovit životnost programu, neboť i s nákupem nového počítače 

budou vlastnická práva stále patřit firmě a tento program bude opět přeinstalován. Tento 

problém jsem konzultoval s majiteli firmy, kteří se domnívají, že maximální doba, po 

kterou bude tento program využívat, bude asi 10 let. Budeme-li vycházet z těchto údajů, 



 

38 

náklad, který nás bude zajímat, činí 1 750,- Kč na rok, s pravidelnou aktualizací 2 250,- 

Kč 

 

C6 Spotřební materiál – Tato část nákladů zahrnuje především nákup kancelářských 

potřeb. Mezi ty patří kancelářský papír, který je vzhledem k vysoké spotřebě kupován 

jednou za měsíc. Jeho cena je 89,- Kč, což činí ročně 1 068,- Kč. Dále jsou pravidelně 

ve stejném intervalu kupovány i psací potřeby, jelikož dochází jednak k jejich 

opotřebení a dále k občasnému nechtěnému odnesení z pracoviště. Cena jedné propisky 

je 12,- Kč. Vezmeme-li v úvahu, že se na spotřebě papíru ve firmě podílejí 4 lidé, 

vychází na účetní roční náklad 267,- Kč plus koupě propisek za 144,- Kč. To znamená 

dohromady 411,- Kč ročně.   

 

Úprava výpočtů 

 

 Předchozí výčet nákladů se zdá být pro účely klasifikace kompletní. 

Konstatování, které je uvedeno v úvodu tohoto výčtu nás nutí k úpravě jednotlivých 

položek. Bylo totiž uvedeno, že na základě vlastního odhadu tvoří podíl pracovního 

času účetní na přípravu podkladů pro daňové přiznání asi 55 % z celkového pracovního 

času. Je tedy nasnadě, že tímto způsobem musíme upravit i některé náklady, které jsou 

započítány v tomto celkovém pracovním času tak, aby vypovídaly o skutečné výši 

v rámci čistého času, věnovanému přípravě daňových podkladů. Tímto způsobem jsme 

již při výpočtu upravili výši mzdových nákladů. Stejně tak musíme upravit již 

vypočítanou výši nákladů na všechny energie, nájem, telefon, internet a kancelářskou 

techniku. Tabulka č. 2 uvádí vypočtené náklady v jejich upravené a celkovou konečné 

výši. Můžeme proto konstatovat, že nepřímé administrativní náklady firmy Gastroservis 

Křižanovice s.r.o. zdanění jsou 197 290, 50 Kč ročně.  
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Tabulka 2: Nepřímé administrativní náklady zdanění firmy Gastroservis 

Křižanovice s.r.o.  

 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Položka 
Předpoklad v Kč / 
rok 

Mzdové náklady   
Přímé mzdy 133 392 
Vedlejší mzdové náklady – zdravotní a sociální pojištění 36 016 
Ostatní osobní náklady:  

- platby za kurzy a školení  2 000 
- příplatek na stravování  0 

Služby  
Energie:   

- teplo 990 
- el.energie 1650 
- voda 165 

Úklid kanceláří 0 
Opravy a údržba 2 115 
Telefon, telefax, Internet  6 600 
Bankovní poplatky  360 
Externí účetní  0 
Provozní náklady  
Nájem či odpisy investičních nákladů 1 650 
Vybavení místností nábytkem 5 000 
Pořízení kancelářské techniky (nákup nebo nájem)  

- počítač 2 310 
- tiskárna 183 
- kopírka 740 
- skartovačka 0 
- kalkulačka 16, 50 
- registrační pokladna 0 

Odborná literatura 1 627 
Programové vybavení počítače 1 075 
Spotřební materiál 226 
Celkem 197 290, 50 
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4 Optimalizace nákladů 

 

Protože již známe celkovou výši nákladů, můžeme přistoupit k jejich 

optimalizaci. Je však třeba zdůraznit, že není možné optimalizovat každý náklad, neboť 

to vždy neumožňuje konkrétní situace. Další důležitou skutečností je způsob, o jaké 

optimalizaci budeme uvažovat. Tato kapitola bude rozdělena na dvě části. Jedna z nich 

zkoumá optimalizaci jako pouhé snížení vhodných položek na minimum za použití 

alternativních možností. V druhé části bychom pak uvažovali o možnosti externího 

vedení účetnictví.  

Dříve, než se pustíme do konkrétní optimalizace zjištěných výpočtů, musíme 

uvést další důležitou skutečnost, a to sice že nebudeme uvažovat o jakémkoliv snížení 

na přímých mzdách zaměstnanců, konkrétně účetní, zpracovávající podklady pro 

daňové přiznání. Toto snížení samozřejmě můžeme považovat za možné, nicméně by 

nebylo příliš platné, jelikož s ním bude uvažovat druhá část této kapitoly. Můžeme 

maximálně uvažovat o zvýšení produktivity pracovníků. Tato zvýšená produktivita by 

pak byla samozřejmě finančně lépe ohodnocena, nicméně z hlediska nákladů se nejedná 

o řešení jejich snížení.  

 

4. 1. Optimalizace alternativou 

 

Při hledání optimálních variant jednotlivých položek musíme mít na paměti tu 

skutečnost, že nelze reálně optimalizovat všechny položky. Například s položkami 

energie nelze nijak manipulovat, jelikož se jedná o fixní platby, které závisejí na 

spotřebě celého podniku. K optimalizaci se však nabízejí jiné položky.  

Při pohledu na tabulku č. 2 nám přijde vysoký náklad na telefon a internet. Při 

dnešní konkurenci jistě nemůžeme mluvit o ideálním nastavení telekomunikačních 

služeb. Stěžejním řešením pro firmu by bylo najít si jiného provozovatele internetových 

služeb. V obci, kde se firma nachází, funguje provozovatel bezdrátového připojení 
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k internetu, podle jehož ceníku tvoří paušální poplatek bez omezení stahovaných dat, 

357,- Kč měsíčně. Jelikož není nutné mít pro toto připojení pevnou linku, odpadá 

nutnost jejího držení. Proti námitkám, že se firma neobejde bez možnosti volání z pevné 

sítě, existuje jeden velice silný argument. V poslední době můžeme sledovat mohutný 

rozmach takzvané IP Telefonie. Jde v podstatě o možnost volání přes internet. Dnešní 

nejznámějším programem, který se dá bezplatně stáhnout z internetu, se jmenuje Skype. 

Volání přes tento program je nepoměrně levnější než volání přes jakéhokoliv 

provozovatele pevné sítě. Jedna minuta volání stojí 0,479 Kč za minutu do pevné a 

4,223 Kč do mobilní sítě. Nicméně tím nejsou možnosti snížení nákladů v této kategorii 

zdaleka vyčerpány. Na internetu je možno si opět bezplatně stáhnout program s názvem 

Voipcheap, který umožňuje v rámci ČR volání na pevné sítě zcela zdarma. Je již velmi 

obtížné představit si ještě větší snížení nákladů. Předpokladem pro provoz těchto 

programů však je vlastnictví zvukové karty na počítači, PC reproduktorů a mikrofonu. 

Tato zařízení jsou však běžně součástí každé kancelářské počítačové sestavy.  

   Kdybychom zůstali u kancelářské techniky, další možné snížení nákladů se 

nabízí u tiskárny a kopírky. Je celkem zbytečné provozovat dva stroje, když je možno 

skloubit je do jednoho, dokonce za mnohem nižší pořizovací cenu, než byla cena obou 

původních přístrojů. Tiskárny, které díky připojení k počítači zastanou také funkci 

kopírky, faxu a scanneru se dají pořídit už od 1 610,- Kč. Celkem zbytečná se může zdát 

i funkce kalkulačky, neboť každý operační systém má ve své základní výbavě i tuto 

aplikaci.  

Výše jsme se již dotkli tématu počítačového softwaru. Jistě velice vysokou se 

může zdát suma za účetní program, který firma využívá. Ačkoliv se počítá s jeho delší 

životností s předpokladem jeho každoroční aktualizace, nabízí se i zde možnost snížení 

nákladů. Vezmeme-li programové vybavení firmy jako takové, je založeno na bázi 

nejrozšířenějšího operačního systému u nás Microsoft Windows. Tento systém stojí při 

koupi nového počítače minimálně 3 000,- Kč (jeho cena se pohybuje v závislosti na 

marži prodejce). Cesta, kterou by se firma mohla ubírat ve snaze snížit své náklady je 

instalace některého bezplatného operačního systému. Mezi nejrozšířenější tohoto druhu 

patří OS Linux v mnoha verzích svého provedení. Lze jej bezplatně stáhnout z internetu 

nebo nechat si jej zaslat na dobírku, za cenu poštovného a média, případně i odborně 

nainstalovat. Tento operační systém bývá označován za velice stabilní a bezpečný. Jeho 
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další nespornou výhodou je také široká škála profesionálních programů, které jsou 

taktéž zdarma. Mezi nimi jsou samozřejmě i účetní programy. Tímto způsobem by se 

významnou měrou snížil celkový náklad na programové vybavení počítače, který by tak 

v podstatě klesl na nulu, jak ukazuje následující tabulka č. 3, která znázorňuje již 

upravené náklady dle tohoto návrhu po analogické úpravě, která je uvažována v kapitole 

č. 3.   
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Tabulka 3: Výše administrativních nákladů zdanění firmy Gastroservis 

Křižanovice s.r.o. po aplikaci návrhu optimalizace alternativou 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

 

Položka 
Předpoklad v Kč / 
rok 

Mzdové náklady   
Přímé mzdy 133 392 
Vedlejší mzdové náklady – zdravotní a sociální pojištění 36 016 
Ostatní osobní náklady:  

- platby za kurzy a školení  2 000 
- příplatek na stravování  0 

Služby  
Energie:   

- teplo 990 
- el.energie 1650 
- voda 165 

Úklid kanceláří 0 
Opravy a údržba 2 115 
Telefon, telefax, Internet  1 178 
Bankovní poplatky  360 
Externí účetní   
Provozní náklady  
Nájem či odpisy investičních nákladů 1 650 
Vybavení místností nábytkem 5 000 
Pořízení kancelářské techniky (nákup nebo nájem)  

- počítač 2 310 
- tiskárna 147 
- kopírka 0 
- skartovačka 0 
- kalkulačka 0 
- registrační pokladna 0 

Odborná literatura 1 627 
Programové vybavení počítače 0 
Spotřební materiál 226 
Celkem 188 826 
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4. 2. Optimalizace pomocí externí účetní 

 

Druhým způsobem, jak snížit náklady firmy Gastroservis Křižanovice s.r.o., je 

možnost spolupráce s externím účetním. Teoreticky by tak firma ušetřila všechny 

vypočítané náklady za účetního jako svého zaměstnance a tato osoba by mohla být 

efektivně využita při jiné činnosti.  

V sousedící obci sídla firmy Gastroservis Křižanovcie s.r.o. se nachází firma 

provozující službu vedení účetnictví i zpracování daňového přiznání. Tato firma si pro 

účely této práce nepřála být jmenována, nicméně poskytla svůj ceník služeb, na jehož 

základě můžeme provést konkrétní výpočet. Paušální platba za zpracovávání účetnictví 

do 100 položek je 1 500,- Kč měsíčně. Zpracování měsíčních výkazů a mezd 

pracovníků činí 600,- Kč. Vypracování roční uzávěrky se pohybuje v rozmezí 2 000,- až 

5 000,- Kč. Po předložení podkladů, obdržených společností Gastroservis Křižanovice 

s.r.o. tato účetní firma vypočítala paušální měsíční částku 3 500,- Kč, ročně tedy 

42 000,- Kč. Tento náklad můžeme pro naše účely považovat za konečný.  

 

4. 3. Návrh optimální varianty pro firmu 

 

 Na základě předchozího textu lze zcela jednoznačně určit variantu, která by byla 

pro firmu optimální z hlediska nepřímých administrativních nákladů zdanění. K tomu 

nám postačí srovnání jednotlivých návrhů na optimalizaci. Z prvního návrhu, který 

doporučuje využití několika alternativ u jednotlivých nákladových položek vyplývá, že 

snížení těchto nákladů by mohlo být asi o 8 464,- Kč, což je úspora přibližně 4,3 %.10  

 Z návrhu druhého, který uvažuje s využitím externí účetní firmy jsme zjistili, že 

sníží nepřímé administrativní náklady zdanění o 155 290,- Kč ročně, což představuje 

                                                 

10 Rozdíl mezi nepřímými administrativními náklady firmy podle tabulky č. 2 a náklady 

vypočtenými v tabulce č. 3 
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úsporu 79 %.11 Při porovnání těchto procentuálních vyjádření je zřejmé, která varianta 

je vhodná pro doporučení společnosti Gastroservis Křižanovice s.r.o. Pro firmu je zcela 

zbytečné a nevýhodné zaměstnávat osobu, která by měla na starost přípravu účetních 

podkladů pro daňové přiznání. Mnohem výhodnější variantou je najmutí si externí 

účetní firmy, která by zajišťovala právě tyto služby.  

 Zaměstnankyně, která se v současné době zabývá činností přípravy účetních 

podkladů, by mohla být využita na jinou činnost, nebo by její pozice mohla být zcela 

zrušena. Tím by ovšem musela přejít i ostatní administrativní práce, kterou doposud 

zastávala a kterou jsme vypočetli na 45 % čistého pracovního času, na druhou 

pracovnici. Tento stav je obtížné si představit, proto se jako ideální varianta jeví, jak již 

bylo výše zmíněno, pracovní přeřazení, které by mohlo spočívat v orientaci první 

asistentky na prodej a marketingovou prezentaci firmy. Právě v této oblasti, i podle 

vyjádření jejího vedení, má společnost Gastroservis Křižanovice s.r.o. značné rezervy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Rozdíl mezi nepřímými administrativními náklady firmy podle tabulky č. 2 a výší 

nákladů, které by firma vynaložila na externí účetní firmu. 
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Závěr 

 

Cílem této práce byla analýza a následná optimalizace nepřímých 

administrativních nákladů zdanění ve firmě. Nejprve bylo potřeba objasnit pojmy, které 

jsou pro účely této práce klíčové. Poté následovala klasifikace jednotlivých položek, 

které bychom mohli zařadit do výčtu nepřímých administrativních nákladů zdanění. 

Současně byly uváděny výpočty přibližných výší těchto nákladů. Správnost výčtu byla 

později potvrzena při stanovování konkrétních částek ve firmě, kde probíhala analýza. 

U některých položek se dokonce podařilo správně odhadnout možnou výši těchto 

nákladů, jindy se částka lišila, protože záleželo na konkrétních podmínkách v daném 

případě.  Tato situace však byla očekávaná, při stanovování položek v druhé kapitole se 

jednalo pouze o přibližné hodnoty. Analýza přímo v podniku proběhla formou řízeného 

rozhovoru s pracovníky firmy a jejího vedení. Při závěrečném návrhu bylo možné 

vycházet ze dvou variant řešení, z nichž byla dána přednost té úspornější a pro firmu 

výhodnější, tedy zpracovávání účetnictví externí účetní firmou. Vychází totiž 

z předpokladu významné úspory 79 % vynaložených nákladů na přípravu podkladů pro 

daňové přiznání. To je dáno především velikostí firmy, respektive nízkým množstvím 

jejich účetních dokladů.  

 Výsledky práce a její návrhy budou samozřejmě firmě prezentovány. Jistě budou 

nemalým přínosem při rozhodování o budoucí skladbě celkových nákladů. Záleží na 

vedení firmy, jestli se k doporučeným závěrům přikloní či nikoliv.  

 Tato práce však může být přínosem i pro ostatní srovnatelně velké firmy, které 

by uvažovaly o snížení nákladů. Dává totiž možný návod, jak stanovit tyto nepřímé 

administrativní náklady zdanění, případně jak je zoptimalizovat.     

 Výjimečnost práce tkví především v tom, že se zabývá tématem, se kterým se 

příliš často nesetkáváme. Práce totiž neřeší to, jak ušetřit na daních, ale jak 

minimalizovat náklady, které jsou potřeba k tomu, abychom mohli daň vůbec odvést. 
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Seznam použitých zkratek 

atd.    a tak dále 

č.     číslo 

čp.    číslo popisné 

ČR    Česká republika 

DPH    daň z přidané hodnoty 

el. energie   elektrická energie 

Kč    korun českých 

r.    rok 

resp.    respektive 

r. č.     rodné číslo 

s.    strana 

Sb.     sbírka 

s. r. o.     společnost s ručením omezeným 

tis.     tisíc 

tj.    to je      

vyd.    vydání 
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Příloha č. 1. Celostátní inkaso daní za r. 2006 

 Zdroj: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-65341D4D/cds/xsl/326.html?year=2006 

 

Průběh celostátního inkasa daní v roce 2006 (v tis. Kč) 

NÁZEV DRUHU PŘÍJMU    
DATUM 

DPH DPPO 
DPFO závislá 

činnost 

DPFO podávajících 

přiznání 

   

inkaso k 

17.1.2006 
636 847 703 028 8 956 552 201 702 

   

inkaso k 

15.2.2006 
29 882 371 1 534 079 17 459 701 597 527 

   

inkaso k 

15.3.2006 
38 284 108 15 512 537 24 933 249 3 198 741 

   

inkaso k 

14.4.2006 
50 545 435 31 450 272 31 647 191 9 797 577 

   

inkaso k 

15.5.2006 
79 873 727 31 563 311 39 465 30 52 864 

   

inkaso k 

15. 6.2006 
88 312 477 46 321 879 49 007 652 5 584 502 

   

inkaso k 

14.7. 2006 
100 518 990 83 777 390 58 357 744 10 724 729 

   

inkaso k  

15. 8. 2006 
129 637 059 77 654 177 68 186 809 10 596 162 

   

inkaso k 

15.9.2006 
137 520 972 92 550 992 77 467 204 12 378 779 

   

inkaso k 

16.10.2006 
152 407 731 105 725 103 87 006 294 13 401 281 

   

inkaso k 

15.11.2006 
185 367 396 108 567 425 96 599 757 13 791 118 

   

inkaso k 

15.12.2006 
198 790 109 124 026 652 108 555 667 16 681 399 

   

inkaso k 

31.12.2006 
217 783 730 135 437 338 111 633 393 17 853 524 
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Příloha č. 2.  Výpis z obchodního rejstříku firmy Gastroservis 
Křižanovice  s.r.o. 
 

Ú p l n ý    v ý p i s 
z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 44764 

Tento výpis má pouze informativní  charakter. 

Datum zápisu:  15. ledna 
2004 

 

Obchodní firma:  GASTRO SERVIS Křižanovice, s.r.o. Zapsáno: 
15. ledna 2004 

 

Sídlo:  Křižanovice čp. 101, PSČ 685 01 Zapsáno: 
15. ledna 2004 

 

Identifika ční číslo:  269 15 570Zapsáno: 
15. ledna 2004 

 

Právní forma:  Společnost s ručením 
omezeným  

 

Předmět podnikání:  

 

-  hostinská činnost 
Zapsáno: 15.ledna 2004 

 

Statutární 
orgán:  

 

 

jednatel:  Jaroslav Spálovský, r.č. 560816/1658 
Bučovice, Na Vyhlídce čp. 991, PSČ 685 01 
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den vzniku funkce:  15.ledna 2004Zapsáno: 
15.ledna 2004 

 

jednatel:  Radomír Šafařík, r.č. 620808/1154 
Křižanovice čp. 251, PSČ 685 01 
den vzniku funkce:  15.ledna 2004Zapsáno:n 
15.ledna 2004 

 

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoliv z jednatelů. 
Podepisují se tak, že k napsanému jménu firmy připojí podpis. 
Zapsáno: 15.ledna 2004 

 

Společníci 

 

Jaroslav Spálovský, r.č. 560816/1658 
Bučovice, Na Vyhlídce čp. 991, PSČ 685 01 
Vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 100 000,- Kč 
Obchodní podíl: 50 % Zapsáno: 15. ledna 2004 

 

Radomír Šafařík, r.č. 620808/1154 
Křižanovice čp. 251, PSČ 685 01 
Vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 100 000,- Kč 
Obchodní podíl: 50 % Zapsáno: 15. ledna 2004 

 

Základní kapitál:  200 000,- Kč Zapsáno: 
15. ledna 2004 

 

Zdroj: http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=574644&sysinf.vypis.ro

zsah=uplny&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sy

sinf.vypis.klic=5b450efdebd7af2a5488b8eb775631f3&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlo

zka=44764&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf 
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Příloha č. 3. Organizační struktura společnosti Gastroservis 
Křižanovice s.r.o. 
 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní schéma 

 

 

Jednatelé firmy 

Radomír Šafařík, 
Jaroslav Spálovský 

 

Výroba 

(5 pracovníků) 

 

Asistentka 
(účetnictví + 
administrativa) 

 

Asistentka 
(administrativa) 

 

Prodej 

( 2 pracovníci) 
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Příloha č. 4. Budova firmy Gastroservis Křižanovice s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní  

 


