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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na eliminaci daňové povinnosti vybraného právního subjektu v 

rámci platných zákonů ČR. První část je zaměřena na zpracování teoretického 

přehledu daňové problematiky, základních pojmů, daňového systému a statusu 

předmětné právnické osoby. Druhá část práce se zabývá finanční analýzou a 

možnostmi snížení daňové zátěže. V praktické části práce jsou diskutovány konkrétní 

návrhy optimalizace pro danou právnickou osobu.  

 

ABSTRACT 

Bachelor’s thesis is focused on optimization of tax liability of chosen legal subject in 

the frame of valid legislation of Czech Republic. First part is focused on theoretical 

summary of basic terms, description of tax system and status of legal person. Second 

part of thesis deal with financial analysis and possibilities of tax liability decreasing. In 

practical part of thesis are discussed concrete proposals of tax optimization which are 

shown on concrete legal person.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Daně, právnická osoba, společnost s ručením omezeným, způsoby daňové 

optimalizace, optimalizace daňového základu, návrh daňové optimalizace. 

 

KEYWORDS 

Taxation, legal person, ltd, tax optimalization possibilities, optimalization of tax base, 

proposals of tax optimalization. 
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ÚVOD 

 „Umění výběru daní spočívá v tom, jak oškubat husu tak, aby co nejméně syčela.“  

        Jeane-Baptista Colbert 

Problematika daní se setkává se stále větším zájmem široké veřejnosti, což je výrazně 

ovlivněno faktem, že každý z nás ji pociťuje bezprostředně při povinnosti některou z 

daní hradit, stejně tak, jako při užívání veřejně poskytovaných služeb, které jsou z 

daňových příjmů hrazeny. 

Daňová soustava České Republiky prochází velmi intenzivním procesem opakovaných 

novelizací a nelze předpokládat, že tomu v nejbližší době bude jinak. V těchto 

měnících se podmínkách je soustavná verifikace zákonného rámce nutnou podmínkou 

úspěšné minimalizace daňové zátěže v každé oblasti, která zdanění podléhá. 

Nižší daňová zátěž samozřejmě není sama o sobě tím jediným aspektem ekonomické 

prosperity. Její úspěšná optimalizace však může výrazně podpořit hospodářský 

výsledek každé obchodní společnosti.   

Česká Republika se v posledních letech vydala směrem progresivního růstu daňové 

zátěže občanů i právních subjektů. Stát na sebe tímto přebral odpovědnost za určování 

směru toku finančních prostředků ještě větší části příjmů svých občanů i obchodních 

společností. Vezmeme-li v úvahu, že navýšení DPH se dotklo každého nakupujícího bez 

rozdílu.    

Jako přirozenější se naopak jeví motivace společnosti k vyšším ekonomickým 

výkonům nižší daňovou zátěží. Poctivá práce by se měla vyplácet hodnotnějším 

způsobem života a daně by tomu měly odpovídat. Člověk, který vykoná více práce, 

získá více peněz (které mu zůstanou), dokáže více utratit a dát tak cíleně práci dalším 

lidem. Může tedy rozhodovat o tom, jakou službu nebo produkt svými penězi podpoří. 

Vyšší daňová zátěž může vést k nespravedlivému přerozdělování, samozřejmě mimo 

občany, kteří skutečně pracovat nemohou. Lépe je pak naučit schopné „ryby lovit“ 

(identifikovat reálné potřeby společnosti a vytvořit podmínky k jejich uspokojení), než 

jen ryby v potu tváře servírovat, bez naděje na jakoukoliv formu protislužby.  
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Lidé a především právní subjekty, u nichž je investiční síla větší, mají dnes možnost 

eliminovat a do jisté míry i řídit svou daňovou zátěž. Tím mohou dosáhnout schopné 

právní subjekty možnost investovat větší prostředky tím správným směrem. Svou 

způsobilost již prokázali pozitivním hospodářským výsledkem, což se o našem státu 

bohužel říct nedá (16). 
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CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je snaha optimalizovat daňovou povinnost právnické osoby. 

Aby bylo optimalizace dosaženo efektivně, je důležitá dobrá orientace v daňové 

problematice. Proto je první část práce zaměřena na obecnou daňovou teorii, důkladněji 

je pohlédnuto z daňového hlediska na právnické osoby a vyčleněny možné způsoby 

úpravy daňového základu právnických osob. Teorie je aplikována na konkrétní 

podnikatelský subjekt, společnost Topterm, spol. s.r.o.. Jednatel společnosti byl ochoten 

poskytnout účetní podklady, díky nimž bylo možno podrobně analyzovat finanční a 

daňovou situaci podniku. 

Na základě získaných materiálů a nabytých teoretických znalostí bylo nalezeno 

optimální řešení daňové povinnosti a navrhnuty způsoby regulace jak samotných 

spotřebních nákladů, tak využití možností úprav základu daně v rámci daňové 

legislativy, aby byla daňová povinnost v podniku co nejnižší. 

V závěrečné části je popsáno zhodnocení dosažených výsledků. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 DAŇOVÁ TEORIE  

„Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům 

vyspělých evropských zemí. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z 

nepřímých a přímých daní“ (13). 

„Daně jsou neúčelové, neekvivalentní, jednostranné zákonem určené platby bez 

nároku plátce na plnění ze strany státu. Placení daní je pravidelné dle stanovených 

intervalů či dle předem daných daňových skutečností“(13). 

vyznačují se: 

 POVINNOST 

 NENÁVRATNOST 

 NEEKVIVALENTNOST (13) 

„Ekonomicky je daň formou redistribuce národního důchodu. Daň je jedním z příjmů 

veřejných rozpočtů, mezi které patří dále např. poplatky a půjčky. Poplatky jsou 

ekvivalentem za služby poskytované veřejným sektorem, půjčky jsou dobrovolné 

návratné platby poskytované za účelem získání úroku nebo uložení peněz, jednorázová 

daň je nazývána dávkou“ (21). 

 

1.2 DAŇOVÉ PRÁVO  

„Právo je soubor závazných pravidel lidského chování vydávaných státními orgány ve 

zvláštní formě a vynucovaných státně mocenskými prostředky. Upořádaný soubor 

platných právních norem státu se nazývá právním řádě“ (1). 

Podle toho, jaké mají právní subjekty postavení v právních vztazích, můžeme právo 

rozlišovat na právo veřejné a právo soukromé (1). 

 právo veřejné je charakterizováno vztahy nadřízenosti a podřízenosti, obsahuje 

právní normy, které upravují vztahy mezi státem jako nositelem státní moci a 
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občany a jinými právními subjekty působícími v rámci tzv. občanské 

společnosti, podřízenými státu, 

 právo soukromé je charakterizováno rovným postavením právních subjektů, 

obsahuje právní normy, které upravují společenské vztahy na základě rovného 

postavení účastníků. Můžeme zde zařadit zejména právo občanské, obchodní, 

rodinné (1). 

Daňové právo je typickým příkladem práva veřejného (1). 

Za prameny českého práva se v převážné většině považují obecně závazné právní 

předpisy (tj. psané právo), vydané oprávněnými státními orgány nebo z jejich pověření 

(1). 

„Pramenem práva nejvyššího stupně právní síly jsou ústavní zákony a mezi nimi má 

zvláštní význam Ústava (ústavní zákon č. 1/1993 Sb. v platném znění). Ústavní 

pořádek České republiky tvoří vedle Ústavy také Listina základních práv a svobod 

(vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb.) a ústavní zákony (upraveno 1, str. 4 – 

5). 

 

1.3 DAŇOVÉ ZÁKONY 2013  

Za daňové zákony je nutné v této souvislosti považovat nejen tradiční soubor zákonů 

jako je zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a podobně, ale též 

zákony upravující cla, poplatky a další peněžitá plnění, při jejichž správě se daňový 

řád používá (5, str. 228 – 230). 

„V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 

1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních 

finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit 

Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a 

Specializovaný finanční úřad. I přes personální, technickou a organizační náročnost 

transformace se proces reorganizačně daňové správy veřejnosti nijak negativně 

nedotkne. Rozsah a dostupnost služeb poskytovaných veřejnosti budou i v roce 2013 



14 
 

zachovány a současně dojde ke zjednodušení některých pravidel a postupů, na které 

byla veřejnost dosud zvyklá“(14). 

Poplatky 

Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další 

činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, 

které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku 

poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v 

jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které 

nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, 

popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům (1). 

Přehled daní na území České republiky 

Daně přímé Daně nepřímé 

Daně z příjmů 
z.č.586/1992Sb. 

Daň z 

nemovitostí 
z.č.338/1992Sb. 

Daň z přidané 

hodnoty 
z.č.235/2004Sb. 

Daně spotřební 
z.č.353/2003Sb. 

a) daň z příjmů 

fyzických osob 

a) daň z pozemků 

b) daň ze staveb 

  

a) daň z minerálních 

olejů b) daň z lihu 

b) daň z příjmů 

právnických osob 
Daň silniční 
z.č.16/1993Sb. 

c) daň z piva                             

d) daň z vína a 

meziproduktů 

  

Daň dědická 
e) daň z tabákových 

výrobků 

Daň darovací 

Daň ze zemního 

plynu a některých 

dalších plynů 

Daň z převodu 

nemovitostí 
z.č.357/1992Sb. 

Daň z pevných paliv 

  
Daň z elektřiny 

z.č.261/2007Sb.,část 

45. až 47 

Tabulka 1 : Přehled daní na území České republiky 

(1, str. 7)  
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1.4 ZÁKON O DANÍCH Z  PŘÍJMŮ  

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) doznává každoročně větších či menších 

změn. Daně z příjmů patří z hlediska svého podílu na celkových výnosech z daní 

plynoucích v porovnání s celou daňovou soustavou k jedněm z nejvýznamnějších, 

proto lze tuto právní úpravu označit za jednu z nejčastěji novelizovaných úseků 

daňové legislativy. Časté změny lze také chápat jako reakci na současnou evropskou i 

světovou ekonomickou situaci, která v důsledku vysoké míry propojenosti národních 

ekonomik ovlivňuje i Českou republiku. Dalšími důvody ke změně daňové legislativy 

jsou motivy politické a sociální, provedené s cílem zmírnění dopadů zvýšení daňového 

zatížení v jiných oblastech. Mnohé změny přináší také novelizace ustanovení či přijetí 

zvláštních právních předpisů (5, str. 7). 

§ 17 ZDP říká, že: 

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 

Daň z příjmů právnických osob je vymezeny v zákoně o dani z příjmů zákon č. 

586/1992 Sb. v druhé části od § 17 - § 21 ZDP. 

Právnická osoba  

 sdružení fyzických nebo právnických osob 

 účelová sdružení majetku 

 jednotky územní samosprávy 

 jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon (2, str. 136) 

Poplatníci daně - §18 ZDP 

a) osoby, které jsou fyzickými osobami 

b) organizační složky státu 

c) podílové fondy 

d) fondy obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond (9) 
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Zdaňovací období - § 17a) ZDP 

a) kalendářní rok 

b) hospodářský rok 

c) období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení 

obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského 

roku… 

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

dvanáct měsíců (9) 

Předmět daně - § 18 ZDP 

Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem (dále jen „příjmy), není-li jinde stanoveno jinak (9). 

Struktura příjmů, které jsou předmětem daně, je u právnických osob jednodušší než u 

osob fyzických (s výjimkou právnických osob, které jsou pro daňové účely 

považovány za osoby, jež nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a jsou 

takto zákonem pro daňové účely vymezeny) (9). 

Osvobození od daně - §19 ZDP 

Další kategorií příjmů právnických osob jsou příjmy, které sice dani z příjmů 

podléhají (jsou předmětem daně), ale jsou od ní osvobozeny. Příjem, jenž je 

osvobozeným předmětem daně z příjmů, nemůže být zdaňován jiným typem daně (9). 

„Od daně osvobozuje ústřední banka České republik.“ (1). 

Základ daně 

Samostatným základem daně jsou veškeré příjmy z dividend, podílů na zisku, 

pořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynoucí 

poplatníkům uvedeným v § 17 odst. 3, tedy daňovým rezidentům ze zdrojů v zahraničí 

ve prospěch výnosů v příslušném zdaňovacím období (upraveno 7, § 20b odst. 1). 
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„§23 ZDP definuje základ daně jako rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které 

nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a 

to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období“ (2, 

str. 154). 

„V případě společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti se část samostatného základu daně stanoví v poměru, v jakém je 

rozdělován zisk podle společenské smlouvy, resp. rovným dílem, či v poměru, v němž 

je rozdělován zisk nebo ztráta pro komplementáře“ (5, str. 347). 

 

ALGORITMUS VÝPOČTU VÝSLEDNÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

Obrázek 1 : Výpočet daňové povinnosti PO 

(VH) 

  Úprava o +, - položky § 23,24,25 

(1.ZD) 

  - Odčitatelné položky § 34 

(2.ZD) 

  - Dary §20, odst. 8 

(3.ZD) 

  Zaokrouhlení na 1000  

(4.ZD) 

                            Sazba daně § 21 

(Daň) 

  - Slevy § 35 

(VDP) –výsledná daňová povinnost 

  -zálohy 

(Zisk po zdanění) = VH – VDP (10) 
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Sazba daně - § 21 

Sazba daně činí 19%, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Tato sazba daně se 

vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8, který se 

zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů (9). 

„Právnické osobě-poplatníkovi-vzniká povinnost podat daňové přiznání již jeho 

existencí“(3).  
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1.5 SPOLEČNOST S  RUČENÍM OMEZENÝM  

Obchodní zákoník vymezuje v pojem podnikání v zákoně č. 513/1991 Sb. v § 2 odst. 

1 jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem
1
, vlastním jménem a 

na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (8). 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené 

údaje o podnikatelích. Je veden v elektronické podobě, je veřejně přístupný. Vede ho 

rejstříkový soud (8, § 27). 

Obchodní společnost (dále jen „společnost“) je právnickou osobou založenou za 

účelem podnikání. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na 

zápis musí být podán do 90 dnů od založení společnosti a doručení živnostenského či 

jiného podnikatelského průkazu (8). 

Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 

splacení vkladů do obchodního rejstříku (8). 

Může být založena jedno osobou, ale ta už nemůže být společníkem či zakladatelem 

jiné společnosti. Tato osoba může být jediným společníkem maximálně 3 společností 

s ručením omezeným. Může mít nejvýše 50 zakladatelů (8). 

Společnost ručí celým svým majetkem (8). 

Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky do výše souhrnu nesplacených 

vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku (8). 

Výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč. Výše vkladu společníka 

musí činit minimálně 20 000 Kč (8). 

 

 

                                                           
1
 podle Obchodního zákoníku osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského 

oprávnění, na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, provozuje 
zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu 
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Orgány společnosti 

Obrázek 2 : Orgány společnosti s.r.o.

 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 

Statutárním orgán = jednatelé, zřizují řádné vedení společnosti 

Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva. Dozorčí rada kontroluje 

práci jednatelů. 

Zánik účasti společníka ve společnosti  

 zrušení účasti společníka soudem 

 vyloučení 

 dohoda o ukončení účasti 

 vypořádání (8) 

Zánik společnosti 

 uplynutím doby, na kterou byla založena, 

 dosažením účelu, pro který byla založena, 

 dnem, uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti 

 z jiných důvodů uvedených ve společenské 

Zánik společnosti – výmaz z obchodního rejstříku (upraveno 8, § 105 - § 153). 

 

 

  

VALNÁ 
HROMAD

A 

JEDN
ATELÉ 

DOZORČÍ 
RADA 
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Výhody 

 „Právnická osoba (společnost s ručením omezeným) působí důvěryhodněji a 

mnohé subjekty nejsou ani s OSVČ ochotny uzavírat smlouvy. To se týká 

často i státních úřadů a institucí. 

 Společníci ručí do výše nesplaceného základního kapitálu. Fyzická osoba 

ručí celým osobním majetkem. 

 Délka provozování společnosti není vázána podnikáním jedné osoby. 

 Právnická osoba může dynamicky růst, měnit společníky i vedení. Může i 

volně zvyšovat jmění a hodnotu vkladem kapitálu od nových společníků. 

 Právnická osoba je jednoduše převoditelná na jinou osobu nebo subjekt. Lze 

ji výhodněji prodat. 

 Společnost může provozovat činnost pod libovolným jménem, které nejlépe 

prezentuje konkrétní obor podnikání. V případě potřeby lze toto jméno 

libovolně upravit nebo změnit“(2). 
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2 MOŽNOSTI SNÍŽENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

2.1   POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ 

Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 §23 ZDP se 

zvyšují o: 

 částky neoprávněně zkracující příjmy, 

 částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů, 

 částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která 

se podává daňové přiznání…, 

 částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je zaměstnanec 

povinen platit, 

 přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále 

atd., 

 zrušené rezervy,  

 rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vypláceny obchodní 

společností 

atd. uvedeno v §23 odstavec 3 písmeno a) ZDP (10). 

2.2  POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ 

Položky snižující základ daně definuje §23 ZDP odstavec 1 písmeno b). Jedná se 

například o: 

 rozdíl sankcí ze závazkových vztahů v účetnictví, které převyšují částky přijaté 

v daném zdaňovacím období, 

 částky výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů, 

 částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu ve prospěch výnosů nebo 

nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií…, 

a dále písmeno c) ZDP (10). 
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2.3  PŘÍJMY, KTERÉ NEZAHRNUJEME DO ZÁKLADU DANĚ 

 částky, které již byly poplatníkem zdaněny podle zákona o daních z příjmů, 

pokud jsou zahrnuty ve výnosech, 

 příjmy, které tvoří samostatné základy (podíly na zisku s.r.o., přijaté dividendy 

apod.) (10). 

Tyto položky, které nám neovlivní základ daně, nalezneme v §23 odst. 4. Dále to jsou: 

 příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou 

 příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při následném snížení 

základního kapitálu 

 částky již zdaněné podle tohoto zákona u téhož poplatníka (10). 

 

2.4   ODČITATELNÉ POLOŽKY OD ZÁKLADU DANĚ 

Pomocí odčitatelných položek a slev na dani si můžeme snížit daňovou povinnost, kdy 

se odčitatelné položky odečítají od samotného základu daně: 

 ztráta (dle §34 odst. 1 ZDP) 

 výzkum a vývoj (dle §34 odst. 4 ZDP) 

 majetkový podíl při vypořádání v družstvech (dle §34 odst. 9 ZDP) (10). 

 

2.5   ODPOČET DAŇOVÉ ZTRÁTY 

Od základu daně lze odečíst daňová ztráta, která nám vznikla za minulé zdaňovací 

období nebo její část, nejdéle po 5 zdaňovacích období po období, kdy byla vyměřena. 

Zákon nestanovuje způsob odpočtu v jednotlivých zdaňovacích obdobích, proto ji 

využijeme tak, aby naše daňová povinnosti v následujících letech byla co nejnižší. 

Tudíž uplatníme jen tu část, abychom mohli odečíst ještě nezdanitelné částky a slevy, 

které nemůžeme přesunout do dalšího období (10). 
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2.6   ODPOČET NA VÝZKUM A VÝVOJ 

Ve skutečnosti tuto daňovou položku uplatňujeme dvakrát, čímž dochází k daňové 

úspoře. V ZDP §34 odst. 4 a 5 je tato položka zahrnuta od roku 2005 a umožňuje od 

základu daně odečíst 100% výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném 

zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci 

projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, 

projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního 

vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených 

prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje (18). 

„Jako další pomocné východisko navrhuje Doporučení Rady pro výzkum a vývoj 

standardní praxi šetření o výzkumu a vývoji používanou OECD pro statistické účely 

popsanou v Příručce Frascati 2002 a dále pravidla ES pro posuzování veřejné podpory 

v oblasti výzkumu a vývoje, neboť z obou těchto zdrojů vychází legislativa výzkumu a 

vývoje platná v České republice a odráží se v pokynu D-288 (18). 

Výzkumem a vývojem se obecně rozumí systematická tvůrčí práce konaná za účelem 

získání nových znalostí nebo jejich využití. Výzkumem se rozumí základní výzkum nebo 

aplikovaný výzkum a vývojem se rozumí experimentální vývoj, přičemž: 

 základní výzkum je teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za 

účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo 

pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo 

využití v praxi;  

 aplikovaný výzkum je teoretická a experimentální práce zaměřená na získání 

nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených 

výrobků, postupů nebo služeb;  

 experimentální vývoj je získávání, spojování, formování a používání stávajících 

vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a 

dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů 

nebo služeb  

Abychom dokázali odlišit činnosti výzkumu a vývoje od ostatních činností, je potřeba si 

uvědomit, že výzkum a vývoj musí mít ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné 
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nebo technické nejistoty. 

 

Pokyn D-288 pro účely vyjasnění pojmů uvádí následující pomocná kritéria, která však 

poplatník není povinen splnit všechna zároveň:  

 stanovené cíle projektu (jejich dosažitelnost a vyhodnotitelnost po ukončení 

projektu), 

 prvek novosti nebo novátorství, 

 hledání předtím neodhalených jevů, struktur nebo vztahů, 

 aplikace poznatků nebo techniky novým způsobem a jiné (18). 

Zákon stanoví, že pokud nelze odpočet uplatnit v roce, kdy nárok vznikl, z důvodů 

daňové ztráty nebo nižšího základu, lze odpočet nebo jeho zbývající část uplatnit v 

nejbližším zdaňovacím období, nejdéle ve třech následujících letech po roce, kdy 

odpočet vznikl. 

 

Pokud u poplatníka dojde k souběhu více odčitatelných položek, je potřeba si uvědomit, 

že není zákonem určeno jejich pořadí uplatnění. Je tedy na rozhodnutí poplatníka, jak 

naloží s jednotlivými odpočty a zda např. nejprve uplatní odpočet ztráty, a pak teprve 

odpočet na výzkum a vývoj, či jinak. 

 

V případě podání dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost 

neuplatněná část odpočtu nezaniká, ale lze ji převést do dalšího období s respektováním 

tříleté lhůty). 

 

V případě podání dodatečného daňového přiznání na vyšší daňovou povinnost se 

uplatní ustanovení § 38p zákona o daních z příjmů, které určuje podmínky uplatnění 

vyšší odčitatelné položky v dodatečném daňovém přiznání. 

 

Neuplatněný odpočet lze dále přenést na právního nástupce za podmínek stanovených 

zákonem (§ 23a a § 23c ZDP)“(18). 

 



26 
 

 

2.7  DAŇOVĚ UZNATELNÉ VÝDAJE §24, §25 

Pracovní pomůcky, ochranné pomůcky, pracovní oděvy 

a) dle zvláštního předpisu – povinnost -> daňově uznatelný výdaj 

b) dle interní směrnice (popř. kolektivní smlouvy), pracovní oděv – musíme určit 

na jaký pracovní oděv a v jakém množství má pracovník nárok, musí být 

označeny logem společnosti, aby se nedaly zneužít k běžnému používání (10) 

pracovní pomůcky 

 pro výkon činnosti 

 nebo zaměstnavatel umožní, aby pracovník používal své vlastní 

pomůcky a platí mu za to paušál – ale výše paušálu by měla odpovídat 

výši stanovených měsíčních odpisů (10) 

hygienické potřeby 

nápoje – zákonnou povinností zaměstnavatele je na pracovišti denně zajistit „neperlivou 

vodu“ (10) 

Pracovní cesty 

výdaje na: 

 Ubytování 

Je na zaměstnavateli, jakou maximální částku poskytne pracovníkovi na ubytování, 

které musí být samozřejmě doloženo dokladem. Při hromadném ubytování musí být 

uvedena jména všech pracovníků. (10) 

 Dopravné 

Opět nutný doklad o dopravě (zaměstnavatel sám určí zaměstnanci způsob dopravy). 

 Ostatní výdaje – vše musí být prokazatelné 

 Stravné 

Jedná se o zákonnou povinnost zaměstnavatele. (10) 
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Dle doby trvání v jednom dni: 

 5 – 12 hodin -> 61 – 73 Kč 

 12 – 18 hodin -> 93 – 112 Kč 

 více než 18 hodin -> 146 – 174 Kč  (9) 

Podmínky stravného pro zahraniční pracovní cesty upravuje vyhláška ministerstva, kde 

je u každého státu uvedena výše stravného v příslušné měně. Zaměstnavatel může 

přiznat ještě 40% kapesného, cesta v zahraničí musí trvat déle než 12 hodin v jednom 

dnu (10). 

 Používání vozidel 

Zaměstnavatel může dát pracovníkovi (písemný) souhlas, aby použil své soukromé 

vozidlo, v takovém případě mu náhradu za použití tohoto vozidla zaplatí následujícím 

způsobem:  

 N1 – opotřebení = „sazba“ * km (tyto sazby vyhlašuje každý rok 

ministerstvo práce a sociálních věcí; na rok 2010 os. auto = 3,90, 

motocykl = 1,1) 

 N2 – spotřebované PHM = (průměrná spotřeba * cena 1 l)/100 * km 

V případě že se použije soukromé vozidlo, vedeme evidenci jízd (10). 

Smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení 

a) z obchodních vztahů – pokud jsou uhrazené, jsou daňovým výdajem 

b) ostatní – nejsou daňovým výdajem (10) 

Daně jako výdaj 

Daň silniční – je daňově uznatelný výdaj bez ohledu na to, kolik jsme zaplatili na 

zálohách (10). 

Daň z nemovitostí - je daňově uznatelným výdajem, jen pokud byla uhrazena, jinak + 

položka, po zaplacení v dalším zdaňovacím období – položka (10). 

Daň z převodu nemovitostí - je daňově uznatelným výdajem, pokud byla uhrazena, 

jinak + položka, po zaplacení – položka (10). 
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Příspěvek na závodní stravování 

Aby se jednalo o daňový výdaj, musí být splněny 2 podmínky: 

 příspěvek nesmí přesáhnout 55% hodnoty jídla na 1 směnu 

 příspěvek nesmí přesáhnout 70% ze stravného, který by náležel 

pracovníkovi na pracovní cestě, která by trvala 5 – 12 hod. (10). 

 

Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 

Celkem se nesmí překročit částka 24.000 Kč, aby to byl daňový výdaj: 

2 podmínky pro PP: 

 musí jít o penzijní připojištění se státním příspěvkem 

 musí jít o smlouvu mezi pracovníkem a příslušným fondem 

 

2 podmínky pro ŽP: 

 smlouva uzavřena minimálně na 60 měsíců a bude vyplacena až 

v 60 letech života 

 smlouva mezi pracovníkem a pojišťovnou (10). 

 

Dary 

Darování je právní úkon, kterým dárce „něco“ bezúplatně přenechává nebo slibuje 

obdarovanému a ten dar nebo slib přijímá. 

Dar může mít podobu peněz, ostatních věcí movitých, nemovitostí, práv apod. Předmět 

daru není právními předpisy striktně vymezen. 

Dary jsou definovány v §20 odst. 8 ZDP. Je nutné respektovat: 

 příjemce darů (tuzemské právnické osoby nebo obce, tuzemské fyzické osoby, 

avšak s velmi omezeným okruhem použití daru), 
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 účely poskytnutí daru (zákon vyjmenovává rozsáhlým taxativním výčtem účely 

použití daru, které jsou „kvalifikované“ a při jejichž dodržení je možné dar jako 

odčitatelnou položku použít), 

 minimální výši jednoho daru 2 000 Kč stejně jako maximální limit součtu 

hodnot všech darů, který nesmí překročit 5 % ze základu daně sníženého o 

uplatněný odpočet daňové ztráty a o další položky odčitatelné od základu daně, 

 pokud by byly poskytnuty dary veřejným výzkumným institucím nebo vysokým 

školám, zvyšuje se tento limit odpočitatelných darů o dalších 5 %, 

 dar musí být příjemci předán, a to nejpozději do konce zdaňovacího období, 

 dar jako odčitatelná položka musí být správci daně doložen, a to co do: 

 výše, 

 účelu použití, 

 data předání, 

 identifikace příjemce (19). 

Dary jako položku odčitatelnou od základu daně nemohou uplatnit neziskové 

organizace (19). 

 

Odpisy 

Dlouhodobý majetek odepisuje majitel. 

a) odpis dle ZDP – daňový odpis 

b) odpis dle 561/1991 Sb. – účetní odpis (6) 

Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku nelze promítnout do nákladů jednorázově. 

Jeho hodnota je na vrub nákladů zobrazena postupně, a tak i postupně snižována. Proces 

postupného snižování hodnoty dlouhodobého majetku se nazývá odpisování (6). 

Odpisy vyjadřujeme opotřebení dlouhodobého majetku (fyzické a morální). Při výpočtu 

odpisů se rozchází účetní a daňová hlediska (6). 
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Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy vzniká již u předmětu odpisování, v metodice 

a v odpisování samotném (6). 

Účetní odpisy jsou upraveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a mají odpovídat 

skutečnému opotřebení majetku (6). 

V zákoně o daních z příjmů můžeme najít dvě základní metody daňového odpisování 

hmotného a nehmotného majetku §26-32. Odpisování lze uplatnit buď zrychleně, 

rovnoměrně nebo mimořádně. V praktické části srovnáme výše zmíněné metody a 

vybereme tu nejvhodnější (6). 

a) rovnoměrné odpisování 

V tomto případě jsou odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční odpisové sazby. 

(vstupní cena*roční odpisová sazba)/100 

b) zrychlené odpisování 

Opisy v prvních letech jsou vyšší než při rovnoměrném odpisování (6). 

Existuje několik způsobů, kdy za použití daňových odpisů může být optimalizován 

základ daně. Jedná se o: neuplatnění daňových odpisů, přerušení odpisování, využití 

nižších než maximálních ročních odpisovaných sazeb u rovnoměrných daňových 

odpisů, použití zrychlených daňových odpisů, uplatnění vyšších ročních odpisových 

sazeb pro prvního vlastníka a použití mimořádných odpisů. Nejlépe se tyto způsoby 

uplatňují u nově pořízeného majetku, kdy se teprve rozhoduje, jak se bude odepisovat. 

U již odpisovaného majetku jsou možnosti podstatně omezenější (25). 

 

1. Neuplatnění daňových odpisů 

Využije poplatník v případě, že potřebuje zvýšit základ daně, aby si mohl uplatnit slevy 

na dani a jiné. Daňový odpis se vypočte, zaeviduje, ale nevyužije. Doba odpisu se 

neprodlužuje a ani nepřesune do dalších let. Nevýhodou však je, že tyto odpisy již 

v budoucnu se nebude moci využít, proto se to může zdát být nevýhodné. Aby se této 

variantě vyhnulo, může být posunuto zahájení odpisování na jiný rok, než v kterém byl 

majetek pořízen a uveden do užívání (25). 
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2. Přerušení daňových odpisů 

Další způsob při potřebě zvýšení daňového základu je přerušení odpisování, obsaženo v 

§26 odst. 8 ZDP. Odpisy v daném zdaňovacím období se vůbec nepočítají, pouze se 

zaznamená do inventárních karet, že bylo přerušeno odpisování. Nadále se bude 

pokračovat stejným způsobem, jako by k odkladu nedošlo. O dobu přerušení se 

prodlouží celková doba odepisování hmotného majetku. Technické zhodnocení a délka 

odpisů nehraje v možnosti přerušení roli (25). 

3. Využití nižších než maximálních ročních odpisových sazeb u rovnoměrných 

daňových odpisů 

Je výhodné v případě, kdy se poplatník snaží snížit základ daně, ale s využitím 

maximálního odpisu by si nemohl uplatnit slevu na dani a odčitatelné položky. Tato 

možnost optimalizace je zakotvena v §31 odst. 1  ZDP. Poplatník tedy může ve 

zdaňovacím období uplatnit odpis od nuly až do výše maximální roční odpisové sazby 

(25, 6, str. 27-41). 

Rezervy 

Rezervy na opravy HM 

 zákonné – 593/92 Sb. – daňové výdaje 

 ostatní – zákon o účetnictví – nedaňové výdaje 

 vytváří je vlastník HM 

 mohou se vytvářet na HM zatříděný do 2. a vyšší odpisové skupiny 

 ne na opakující se opravy (údržba) (10) 

Postup vytváření: 

1) vypracovat rozpočet na opravu (u nemovitostí) 

2) tvorba delší než 2 roky – časové omezení dle odpisové skupiny 

3) rezerva se tvoří rovnoměrně (není potřeba každý měsíc, ale každý rok 

určitou částku) 

4) musí se naplánovat zahájení opravy (10) 
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Čerpání rezervy: 

a) dle skutečně provedených oprav 

b) dle stanoveného plánu – nedoporučuje se, ale když máme takový plán, tak tu 

rezervu musíme podle tohoto plánu rozpouštět bez ohledu na to, jestli opravu 

provedeme nebo ne 

c) doba čerpání 2 roky (musím vyčerpat do 31. 12., co nevyčerpám musím 

rozpustit a zdanit) 

d) rezervu lze čerpat do konce roku následujícího po roce, ve kterém bylo čerpání 

zahájeno 

e) ale musím čerpání zahájit nejpozději 1 rok po skončení vytváření – jinak 

rozpustit a zdanit (10). 

Od 2009 musí být finanční prostředky uloženy na samostatném účtu nejpozději do 

termínu pro podání daňového přiznání, pokud tam nejsou, nejedná se o zákonnou 

rezervu, ale o ostatní. Nesmí se z tohoto účtu čerpat dříve, nebo použít na jiný účel (10). 

 

Pohledávky 

a) dojde k postoupení pohledávky (vlastní/cizí) – daňový výdaj jen do výše postoupení 

b) konkurz, vyrovnání (ukončení/zrušení) – daňový výdaj 

c) úmrtí dlužníka, zánik PO – daňový výdaj (10) 

 

Opravné položky k pohledávkám 

Nejedná se o odpis pohledávky. 

a) zákonné – vytváření podle zákona o rezervách 593/92 Sb – daňový výdaj 

b) ostatní – nedaňový výdaj 

Mohou se vytvářet zásadně k nepromlčeným pohledávkám 

a) pohledávky do 200 000 (včetně) = jmenovitá hodnota 

- opravná položka max. do výše 20%, pokud uplynulo 6 měsíců od splatnosti 
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- opravná položka max. do výše 33%, pokud uplynulo 12 měsíců od splatnosti a bylo 

zahájeno soudní vymáhání  

b) pohledávky nad 200 000 – jedná se o opravné položky, které mohou být vytvářeny 

pouze po uplynutí 12 měsíců od splatnosti a pokud bylo zahájeno soudní vymáhání 

Vytvoření opravné položky do výše 100% pohledávky pouze pokud pohledávky 

v úhrnu nepřesáhly 30.000 Kč na dlužníka, a jsou déle než 12 měsíců po splatnosti (10). 

 

Pronájem (leasing) 

a) operativní – pronájem, který se po skončení nestane naším vlastnictvím 

b) finanční – pronájem a následné odkoupení předmětu nájemcem 

Obecným právním předpisem je občanský zákoník, obchodní zákoník, speciální 

vyhlášky (platí přednostně před následujícím) a dále i v zákoně o účetnictví, zákoně o 

daních z příjmů a zákoně o DPH (upravují daňové a účetní důsledky leasingu) (10). 

Finanční pronájem 

Jedná se o vztah mezi minimálně dvěma nebo třemi osobami (nájemce, pronajímatel a 

dodavatel). Dodavatel může být zároveň i pronajímatel. Nájemce a dodavatel musí 

uzavřít dodavatelskou smlouvu, kde je popsán předmět leasingového pronájmu: (10) 

 typ, značka,... 

 vybavení, technické parametry,... 

 cena 

 termín dodání 

 záruční podmínky 

 provádění záručních a pozáručních oprav 

 

Následně může pronajímatel (leasingová společnost) a dodavatel uzavřít kupní smlouvu 

a stát se vlastníkem předmětu (10). 
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Operativní pronájem 

Po skončení pronájmu se vrací věc vlastníkovi. 

Nájemné na: 

a) na dobu určitou  

b) na dobu neurčitou – při zpětném navýšení nájemného by se muselo podat dodatečné 

daňové přiznání (10) 

Pronajímatel musí věc udržovat po celou dobu nájmu ve stavu způsobilém k užívání na 

vlastní náklad. Pokud tomu tak nebude, věc bude v nezpůsobilém stavu, nájem je pro 

nájemce nedaňový výdaj (10). 

 

2.8  SLEVY NA DANI 

Sleva na poplatníka je jediná univerzální sleva. Zbytek se musí dokládat. 

DPPO lze snížit o slevu na dani, kterou je: 

 částka 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 

s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této 

částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto 

zaměstnanců desetinné číslo, 

 částka 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a 

poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného 

počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo. 

 Polovina daně vypočítané ze základu daně u poplatníků zaměstnávajících 

nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se 

zdravotním postižením, činí více než 50% průměrného ročního přepočteného 

počtu všech jejich zaměstnanců (9). 

Pro výpočet je důležitý průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním 

postižením (9). 
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Postup při výpočtu, vzorec 

= počet hodin celkem odpracovaných vybranými zaměstnanci / roční fond pracovní 

doby připadající na jednoho pracovníka 

Do výpočtu v čitateli se přičítá celkový počet hodin vybraných zaměstnanců, který 

vyplývá z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby a z 

délky trvání pracovního poměru v období. Dále odečteme: 

  dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa, za kterou nepřísluší náhrada 

mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za dobu 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštního právního 

předpisu nebo nemocenské z nemocenského pojištění, a celkového ročního 

fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou 

pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, 

  služba v ozbrojených silách, 

  výkon civilní služby, 

  neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci, 

  mateřská či rodičovská dovolená, 

 nenapracované pracovní volno poskytnuté zaměstnavatelem bez náhrady mzdy, 

pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se 

jeho osoby (4, str. 573). 

Takto vypočtený podíl je nutno zaokrouhlit na dvě desetinná místa (4, str. 573). 
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3 ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

3.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl C, vložka 141214. 

Sídlo firmy: 

Topterm, spol. s r.o. 

Václava Rady 1470/3, 156 00 Praha 5 

IČ: 26961008 

DIČ: CZ26961008 

DIČ: SK4020290032 

Provozovna = kores. adresa 

Topterm, spol. s r.o. 

Nerudova 257/4 

697 01 Kyjov 

topterm@seznam.cz 

IČP: 1000595544 (identifikační číslo provozovny) 

 

Obrázek 3 : Organizační schéma 

 

Počet zaměstnanců: 31 

V EDENÍ SPOLEČNOSTI 

MAREK FRIC 

jednatel 

OBCHODNÍ STŘEDISKO 

ROMAN PEKÁREK 

ředitel 

TECHNICKÉ STŘEDISKO 

IVO KOUBSKÝ 

technik 

STAVEBNÍ STŘEDISKO 

ROMAN ČECH 

vedoucí 

ADMINISTRATIVNÍ 
STŘEDISKO 

SYLVA JÍLKOVÁ 

mailto:topterm@seznam.cz
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Předmět činnosti 

 stavebnictví 

 vodoinstalatérství 

 topenářství (23) 

Právní forma firmy Topterm je společnost s ručením omezeným. Do obchodního 

rejstříku byla zapsána 4. dubna 2005. Je založena za účelem podnikání na dobu 

neurčitou. Základní kapitál je tvořen vklady společníků a to ve výši 200 000 Kč. Každý 

jednatel jedná jménem společnosti samostatně. 

Orgány společnosti jsou valná hromada a jeden jednatel. Valná hromada je nejvyšší 

orgán společnosti. Jednatel ji svolává nejméně 1x ročně. Jednatel je povinen svolat 

valnou hromadu vždy, když poklesnou prostředky rezervního fondu na polovinu stavu 

proti stavu v době konání poslední valné hromady. Všichni společníci musí být pozváni 

na zasedání valné hromady písemnou pozvánkou, kterou musí obdržet do pěti dnů před 

konáním valné hromady. Pozvánka musí obsahovat návrh programu, místo a dobu 

konání valné hromady. 

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni ať osobně nebo formou zástupců 

společníci, kterým náleží více než polovina všech hlasů. 

Jednatel se podepisuje tak, že k napsanému nebo tištěnému jménu firmy připojí svůj 

podpis. Pokud půjde o právní úkon přesahující výši 500.000,--Kč je třeba podpisu obou 

jednatelů. 

Společnost tvoří rezervní fond ve výši 10% základního kapitálu. 

Společnost sestavuje účetní závěrky v souladu s příslušnými právními předpisy a je 

schvalována valnou hromadou. Tvoří podklad pro použití zisku společnosti. 

Společnost může převést svůj obchodní podíl nebo jeho část na osobu blízkou nebo na 

jiného společníka. Převod musí být odsouhlasen valnou hromadou. Obchodní podíl se 

nedědí. Obchodní podíly jsou 50% a 50%, protože má dva společníky. 

Dozorčí rada se nezřizuje. 

Zvýšení základního kapitálu viz. společenská smlouva. 
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Snížení základního kapitálu – rozhoduje valná hromada 

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Zrušení společnosti viz. – 

společenská smlouva. 

Podíl na likvidačním zůstatku má každý společník v poměru svého vkladu, a to bez 

ohledu na stav jeho splacení. 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky: Slabé stránky: 

trvale vysoká kvalita 

nutnost vysokých investic do výroby a 

moderních technologií v zájmu 

udržení vysoké kvality a 

konkurenceschopnosti 

 dlouhodobá tradice 

 investice do modernizace zařízení nízká produktivita práce 

 dobré obchodní výsledky  vysoké personální náklady 

nízké náklady na produkci malé investice v reklamě 

spolupráce s novými dodavateli nepříznivé podnikatelské prostředí 

 dobrá prezentace na internetu 

 vysoká konkurence – spousta 

substitutů 

 dobré podvědomí o značce Příležitosti: 

 vybudovaná základna zákazníků 

– dlouhodobé vztahy  proniknutí na další trhy 

výborné umístění sídla podniku Hrozby: 

 široký rozsah působnosti změny cen vstupních materiálů 

dlouholeté zkušenosti nové akce konkurence 

  výsledky posilování kurzu české koruny 

 individuální přístup   

 komplexnost nabídky   

Strategické cíle: 

- zvýšení podílu na trhu s vodotopoplyn  

- udržitelný růst ziskovosti 

- dlouhodobé zajištění kvality práce 

- snaha o udržení pozice na trhu 

- zapojení i souvisejících činností  
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3.2 FINANČNÍ ANALÝZA  

Pomocí finanční analýzy bude posouzena finanční situaci podniku za loňský rok. 

Rozvaha podniku nabízí pohled na majetkovou a finanční strukturu podniku.  

První položkou rozvahy jsou pohledávky za upsaný základní kapitál, který vyjadřuje 

stav nesplacených pohledávek jednotlivých společníků. Tato položka je nulová, což 

značí, že společník svůj podíl splatil v plné výši. 

Společnost oproti loňskému roku nakoupila pozemky, několik nemovitostí, samostatné 

movité věci, jejichž oprávky tvoří 40% pořizovací ceny. 

Opravné položky k pohledávkám vyjadřují přechodné snížení hodnoty pohledávek. 

K pohledávkám z obchodních vztahů vytvořili opravnou položku ve výši 0,4%, přestože 

pohledávka klesla o 40%. 

Nepatrně se snížily zásoby materiálu, zboží, zásob, ale razantně se zvýšily dlouhodobé 

pohledávky, a to o 90%. Stát uhradil pohledávku, ale čtyřnásobně se zvýšily krátkodobé 

poskytnuté zálohy a vznikly další pohledávky. Peníze v hotovosti se nám jednou tolik 

zvýšily, ale v bance vznikl téměř 2mil. dluh na financování nakoupených staveb. 

Časové rozlišení zachycuje zůstatky účtů nákladů příštích období, které se oproti 

loňskému roku navýšily o necelých 11% a příjmů příštích období, snížených o 4%. 

Při pohledu na pasiva lze vidět 30% snížení závazků z obchodních vztahů, ale byl 

vytvořen závazek vůči společníkům, což je výhodné z hlediska splácení, kdy nebude 

vytvořen tak velký nátlak na splácení jak z obchodního vztahu. 

Pozitivním jevem je výrazné až 30% snížení výkonové spotřeby, což značí, že se podnik 

snaží co nejvíce spořit.  

Bez povšimnutí by neměl zůstat znatelný pokles tržeb a výrazné navýšení mezd oproti 

loňskému roku. Tím stouply náklady vázané na mzdy.  Prodalo se více dlouhodobého 

majetku. O 400 000 Kč se zvýšily provozní náklady, provozní výnosy se zvýšily o 300 

000 Kč, tím se jejich rozdíl zvýšil dvojnásobně. 

Zadluženost = cizí zdroje / aktiva celkem = 65 667/106 585= 0,62 
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Zadluženost činí 62%, což je poměrně přijatelná hodnota. 

Likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé cizí zdroje = 33 054/33 806 = 0,98 

Podnik financuje převážně z vlastních zdrojů, což není rizikové, ale nelikvidní. 

Rentabilita celkových aktiv = EBIT / aktiva = 198 000/106 585=1,86 

Jedná se o důležitý ukazatel, který měří výkonnost podniku. 

Při analýze rozvahy a výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že společnost nevlastní 

krátkodobé cenné papíry a ani dlouhodobý finanční majetek, čímž přichází o potenciální 

výnosy z finančního majetku. Společnost by měla analyzovat míru rizika a výnosnosti 

dostupných cenných papírů a podílů a na základě této analýzy zvážit jejich zvýšení, 

které by mělo pozitivní dopad na finanční výsledek hospodaření a zprostředkovaně také 

na rentabilitu. 

Výsledky finanční analýzy poskytují informace nejen samotnému podnikateli pro 

finanční řízení podniku, ale také třetím subjektům. Ukazatelé finanční analýzy jsou 

základem pro hodnocení podniku při žádosti o úvěr, od výsledku hospodaření se taktéž 

odvíjí cena, za kterou bankovní produkty získáme (7). 
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3.3 SOUČASNÝ ZPŮSOB ZDANĚNÍ 

Společnosti podala za minulé zdaňovací období tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 řádné 

daňové přiznání. 

Z rozvahy byl zjištěn výsledek hospodaření 197 530 Kč, ze kterého se nadále vychází. 

Výsledek hospodaření byl navýšen o částku 8 340 Kč zvyšující tento výsledek 

hospodaření dle § 23 odstavec 3 písmena a) ZDP a 30 123 Kč obsahujících náklady na 

reprezentaci 23 123 Kč a dar v hodnotě 7 000 Kč. Celkový hodnota odčitatelných 

položek činí 38 463 Kč. 

Veškeré odpisy jsou pro zkoumané zdaňovací období pozastaveny. 

Úhrn přepočtených slev podle § 35 odstavec 1 ZDP spadajících do zdaňovacího období 

snižuje základ daně o 14 580 Kč. 

Základ daně 197 530 Kč 

Od.pol 38 463 Kč 

  235 993 Kč 

Dar 7 000 Kč 

 
228 993 Kč 

 Zaokrouhleno 228 000 Kč 

Sazba daně 43 320 Kč 

Slevy 14 580 Kč 

  28 740 Kč 
Tabulka 2 : Vypočtená daňová povinnost 

Výsledná daňová povinnost je vypočtena jako doplatek na dani ve výši 28 740 Kč. 
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4 APLIKACE TEORIE NA KONKRÉTNÍ PODNIK 

4.1 OPTIMALIZACE DAŇOVÉHO ZÁKLADU  

Je snahou každého poplatníka optimalizovat svůj daňový základ tak, aby pro něj vyšel 

co nejvýhodněji v souvislosti s daňovou povinností. Tím je myšleno upravení základu 

daně se zákonnými normami. Jak bylo zjištěno, existuje celá řada způsobů, jak upravit 

daňovou povinnost, ať se bude základ daně zvyšovat či snižovat, mělo by se na to 

pamatovat po celé zdaňovací období. 

Z výkazů lze vyčíst výsledek hospodaření, který za loňský rok činí 198 000 Kč. Oproti 

předešlému roku poklesl o 7%, což bylo s velkou pravděpodobností způsobeno 

komplikacemi na jedné z firemních zakázek, která nemohla být z důvodu havárie 

dokončena. Kdyby k havárii nedošlo, bylo by s dost velkou pravděpodobností dosaženo 

minimálně vyššího hospodářského výsledku. 

Pro snížení daňové povinnosti bude využito výše zmíněných poznatků, kde se bude 

zabýváno úpravou základu daně upravený o položky snižující tento základ daně. 

Podnik pozastavil veškeré odpisy, aby dosáhl dostatečně velkého výsledku hospodaření 

a využil co nejvíce výhod ke snížení daňového základu, které lze uplatnit jen 

v konkrétním zdaňovacím období. Pro dosažení co nejmenší daňové povinnosti budou 

aktivovány určité druhy investičního majetku, čímž se znatelně zvýší náklady a klesne 

výsledek hospodaření, ovšem jen do té výše, aby mohly být uplatněny všechny 

dostupné slevy na dani. 

 

Podnik odepisuje majetek rovnoměrným způsobem. 

V tabulkách bude zobrazen vlastní výpočet rovnoměrných daňových odpisů vybraných 

druhů stavebních strojů, které budou využity k výpočtům nové daňové povinnosti.  
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Budova Kordárna Velká nad Veličkou 

Pořizovací cena = 3 198 360 Kč 

odpisová skupina 5   

rok pořízení 2010   

Rok Odpis roční Zůstatková cena 

2010 44 777 3 153 583 

2011 108 744 3 044 839 

2012 108 744 2 936 094 

2013 108 744 2 827 350 

2014 108 744 2 718 606 

2015 108 744 2 609 862 

2016 108 744 2 501 118 

2017 108 744 2 392 373 

2018 108 744 2 283 629 

2019 108 744 2 174 885 

2020 108 744 2 066 141 

2021 108 744 1 957 396 

2022 108 744 1 848 652 

2023 108 744 1 739 908 

2024 108 744 1 631 164 

2025 108 744 1 522 419 

2026 108 744 1 413 675 

2027 108 744 1 304 931 

2028 108 744 1 196 187 

2029 108 744 1 087 442 

2030 108 744 978 698 

2031 108 744 869 954 

2032 108 744 761 210 

2033 108 744 652 465 

2034 108 744 543 721 

2035 108 744 434 977 

2036 108 744 326 233 

2037 108 744 217 488 

2038 108 744 108 744 

2039 108 744 0 
Tabulka 3 : Rovnoměrné odpisy budovy 
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Závitořez Magnum   

Pořizovací cena = 81 398 Kč 

odpisová skupina 2   

rok pořízení 2011   

Rok Odpis roční Zůstatková cena 

2011 8 954 72 444 

2012 18 111 54 333 

2013 18 111 36 222 

2014 18 111 18 111 

2015 18 111 0 
Tabulka 4 : Rovnoměrné odpisy závitořezu 

 

Ford Tranzit valník   

Pořizovací cena = 167 599 Kč 

odpisová skupina 2   

rok pořízení 2011   

Rok Odpis roční Zůstatková cena 

2011 18 436 149 163 

2012 37 291 111 872 

2013 37 291 74 582 

2014 37 291 37 291 

2015 37 291 0 
Tabulka 5 : Rovnoměrné odpisy automobilu 

 

Aktivací vybraných druhů odpisů za rok 2012 činí navýšení nákladů o 164 146 Kč. 

Základ daně se sníží na 33 384 Kč. 

 

daňové odpisy 164 146 

účetní odpisy budova 106612 

 
závitořez 16280 

 
automobil 33520 

 
celkem 156412 

Účetní – daňové odpisy 
 

-7 734 
Tabulka 6 : Srovnání účetních a daňových odpisů 
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Základ daně 33 384 Kč 

Od.pol 30 729 Kč 

  64 113 Kč 

Dar  1 670 Kč 

 
62 443 Kč 

 Zaokrouhleno 62 000 Kč 

Sazba daně 11 780 Kč 

Slevy 14 580 Kč 

  -2 800 Kč 
Tabulka 7 : Výpočet daňové povinnosti 

 

Pomocí aktivace odpisů vybraných druhů investičního majetku bylo dosaženo daňové 

ztráty, kterou by bylo možné během následujících pěti let uplatnit jako slevu v daňovém 

přiznání, ovšem nebylo by možné uplatnit odečet celé hodnoty daru. Proto budou 

aktivovány pouze dva druhy odpisů s využitím možnosti zkrácení odpisů v prvním roce 

odpisování na 5% a další na 10% u UNC bagru.  

 

UNC bagr     

Pořizovací cena = 143 599 Kč 

odpisová skupina 2   

rok pořízení 2011   

Rok Odpis roční 
Zůstatková 

cena 

2011 7 180 136 419 

2012 14 360 122 059 

2013 14 360 107 699 

2014 14 360 93 339 

2015 14 360 78 979 

2016 14 360 64 620 

2017 14 360 50 260 

2018 14 360 35 900 

2019 14 360 21 540 

2020 14 360 7 180 

2021 7 180 0 
Tabulka 8 : Snížené rovnoměrné odpisy bagru 



46 
 

 

 

Obrázek 4 : Graf srovnání odpisů s maximální a nižší rovnoměrnou sazbou 

 

Z grafu je zřejmé, že výše sazby neovlivňuje pouze výši odpisů, ale také celkovou dobu 

odpisování. Měla by být vybrána potřebná výše sazby, která může optimálně snížit 

základ daně a zhodnotit, jestli se vyplatí tak dlouho majetek odpisovat. Ačkoliv to není 

nový stroj, vyplatí se prodloužit dobu životnosti o šest let, protože jeho poruchovost je 

minimální i při maximálním využití. 

Se zaměněním odpisů automobilu Ford Tranzit valník, které budou vynechány, za 

dlouhodobý majetek UNC bagr, který má snížené daňové odpisy, se zvýší daňové 

odpisy vybraných tří druhů dlouhodobého majetku na 141 215 Kč. 

 

Základ daně 56 315 Kč 

Od.pol 51 740 Kč 

  108 055 Kč 

Dar 2 816 Kč 

 
105 239 Kč 

 Zaokrouhleno 105 000 Kč 

Sazba daně 19 950 Kč 

Slevy 14 580 Kč 

  5 370 Kč 
Tabulka 9 : Výpočet daňové povinnosti 

Pomocí záměny odpisů se podařila snížit daňová povinnost na 5 370 Kč, ovšem daňový 

základ byl snížen natolik, že nemohla být využita plná hodnota daru. 
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Proto bude využito odpisů pouze automobilu Ford Tranzit valník a Závitořez Magnum, 

výpočet je následující. 

Základ daně 162 659 Kč 

Od.pol 53 392 Kč 

  216 051 Kč 

Dar 7 000 Kč 

 
209 051 Kč 

 Zaokrouhleno 209 000 Kč 

Sazba daně 39 710 Kč 

Slevy 14 580 Kč 

  25 130 Kč 
Tabulka 10 : Výpočet daňové povinnosti 

Nově vypočtená daňová povinnost stoupne na 25 130 Kč. Zde byla uplatněna celá 

hodnota daru, ale daňová povinnost se oproti předešlé aktivaci odpisů značně zvýšila.  

Záleží tedy na velikosti a množství odpisů, které budou obsaženy v nákladech. 

 

Při podrobném zkoumání nákladů byl v nákladech na reprezentaci nalezen finanční 

příspěvek sportovnímu fotbalovému klubu Lovčice v hodnotě 2000 Kč na nákup 

sportovního dresu. Fotbalový klub vyvěsil na hřišti bilbord se jménem firmy dárce, 

Topterm s.r.o., jako poděkování za finanční příspěvek. 

Protože bylo sportovním klubem poskytnuto určité protiplnění, jedná se o náklad na 

reklamu, což je daňový výdaj. 

Náklady na reprezentaci se sníží z 23 123 Kč na 21 123 Kč. 

Základ daně 162 659 Kč 

Od.pol 51 392 Kč 

  214 051 Kč 

Dar 7 000 Kč 

 

207 051 Kč 

 Zaokrouhleno 207 000 Kč 

Sazba daně 39 330 Kč 

Slevy 14 580 Kč 

  24 750 Kč 

Tabulka 11 : Výpočet daňové povinnosti 
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Přeúčtováním sponzorského daru z nákladů na reprezentaci na daňový účet náklady na 

reklamu by se snížila velikost odčitatelných nedaňových položek na 51 392 Kč a 

standardním způsobem výpočtu daňové povinnosti by bylo dosaženo výsledné daňové 

povinnosti v hodnotě 24 750 Kč. Pouhým přehodnocením daňového hlediska bylo 

uspořeno 380 Kč. Podnikatel při špatném zohlednění daňového hlediska poškodil sám 

sebe.  
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4.2 NÁVRH OPTIMALIZAČNÍCH OPATŘENÍ  

Na základě výše uvedených výsledků je vhodné zaměřit se na usměrňování průběžných 

nákladů v průběhu celého roku. Vzhledem k poměrně rozsáhlé evidenci dlouhodobého 

investičního majetku bylo by vhodné postupné vytvoření rezervy na opravu a údržbu 

tohoto hmotného majetku. 

Ke konci roku je možno nakoupit drobný hmotný majetek, do cenové hranice 40.000 

Kč, jako například tiskárnu za 35 000 Kč, počítač 22 000 Kč (netvoří funkční celek), 

kancelářské potřeby 37 000 Kč, které se zaúčtují rovnou do spotřeby. Náklady se zvýší 

o 94 000 Kč, tím se sníží daňová povinnost na 11 070 Kč. 

V případě investování do nového osobního automobilu cca 250 000 Kč. Daňový odpis 

v prvním roce by činil 40% z pořizovací ceny. Daňový základ se sníží o 100 000 Kč 

s možností uplatnění paušálu 5 000 Kč na měsíční provoz, zajistí úsporu na dani 20 000 

Kč.  

 

Slevy zaměstnancům 

Podnik přispívá sedmi zaměstnancům na životní připojištění. Podmínky pro odečet 

splňují. Příspěvkem těmto sedmi zaměstnancům i na penzijní připojištění by vydalo 

dohromady slevu 24 000 Kč na osobu. Tj. 7 x 12 000 Kč = 84 000 Kč snížení výsledku 

hospodaření. 

 

Tvorba ostatních rezerv 

Využití těchto rezerv je upraveno vnitřním předpisem. Mohla by být vytvořena rezerva 

na opravu hmotného majetku, restrukturalizaci nebo v případě ztráty z podnikání.  

Na základě poskytování záruky za provedené služby, vytvořit rezervu. Ze zkušenosti se 

ví, že činí asi 0,1% obratu tj. cca 78 000 Kč. 
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Odpisy 

Momentálně se odpisuje investiční majetek rovnoměrně. Podíváme se, jestli by nebylo 

výhodnější využít odpisování zrychlené, kdy se do nákladů počátečních let zaúčtuje co 

nejvíce odpisů.  

Závitořez Magnum   

Pořizovací cena = 81 398 Kč 

odpisová skupina 2   

rok pořízení 2011   

Rok Odpis roční 
Zůstatková 

cena 

2011 16 280 65 118 

2012 26 047 39 071 

2013 19 536 19 536 

2014 13 024 6 512 

2015 6 512 0 
Tabulka 12 : Zrychlené odpisy závitořezu 

 

Rok Rovnoměrné Zrychlené Rozdíl Kumulace 

2011 8 954 16 280 7 326 7 326 

2012 18 111 26 047 7 936 15 262 

2013 18 111 19 536 1 425 16 687 

2014 18 111 13 024 -5 087 11 600 

2015 18 111 6 512 -11 599 1 
Tabulka 13 : Srovnání zrychlených a rovnoměrných odpisů závitořezu 

 

 

Obrázek 5 : Srovnání zrychlených a rovnoměrných odpisů závitořezu 
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Daňový základ na rok 2012 by byl v případě využití zrychlených odpisů snížen o 7 936 

Kč na závitořezu. 

Využití zrychlených odpisů je výhodné, pokud je třeba majetek co možná nejrychleji 

rozpustit v nákladech. Rozhodnutí záleží pouze na vedení podniku. Zrychlené odpisy by 

měli motivovat k nákupu více hmotného majetku. Mělo by být zváženo spíše delší 

časové období a očekávaný vývoj výsledku hospodaření. Pro podnik jsou výhodnější 

rovnoměrné odpisy, kdy lze výdaje zatěžovat průběžně. 

 

Samozřejmě neexistují jen zmíněné způsoby odpisů, ale dle potřeby se může zvýšit výše 

rovnoměrných i zrychlených odpisů v prvním roce odpisování, mimořádné odpisy u 

zrychlených odpisů, které jsou definovány v §30a ZDP. 

 

Leasing či úvěr 

V loňském roce byly pořízeny dvě budovy, které byly téhož měsíce zařazeny do 

užívání. Byly zaplaceny hotově, čímž razantně stoupla aktiva. Kdyby byla investována 

úvěrem, tak by mohly být odečteny úroky, které jsou daňovým nákladem. Majetek je od 

začátku ve vlastnictví podniku a tudíž se může tento majetek hned odpisovat, na rozdíl 

od finančního leasingu. Nájemné u finančního leasingu je též uznatelným daňovým 

výdajem, ale nese sebou několik podmínek, proto je výhodnější formou budoucího 

investování spíše úvěr. 

 

Slevy na ZTP 

Z daňového hlediska by mohlo být výhodné rozšířit řady zaměstnanců o osoby s lehkým 

fyzickým zdravotním postižením. Tím by bylo z vypočtené daňové povinnosti odečteno 

18 000 Kč za zaměstnance, což není zanedbatelná částka. 
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Dary 

V loňském roce byl poskytnut finanční dar v hodnotě 7 000 Kč. Z daňového hlediska 

sebou nese dar více podmínek pro uplatnění v daňovém přiznání než náklady na 

reprezentaci, sponzorství či reklama. Dar je vždy nedaňová položka, kterou je možno 

splněním všech zákonných podmínek odečíst ze sníženého daňového základu. 

Obdarovaná nezisková organizace dar nemusí zdanit daní z příjmů, zpravidla ani daní 

darovací, proto dávají přednost této formě obdarování před například reklamou, kterou 

musí zdanit. 

Vzhledem ke složitosti uplatnění daru by bylo výhodnější využít sponzorství či 

reklamy, které jsou jasnými daňovými náklady a v konečném důsledku dosáhnou 

stejného účelu jako již zmíněný dar. Jako příklad může být uvedeno sponzorování 

sportovního klubu, který by nosil na dresech jméno sponzora, společnosti ToTterm spol. 

s.r.o., vystavení firemního bilbordu na hřišti, uvedené jméno na vstupenkách. To vše by 

muselo být definováno ve sponzorské smlouvě (19). 

 

Offshore 

Kromě uvedených způsobů daňové optimalizace je možno využít tzv. „offshore“ 

společnosti někde v zemi, kde jsou z daňového hlediska podstatně vlídnější podmínky. 

Jsou to například Velká Británie, USA a dále ostrovské státy, k nejoblíbenějším patří 

Belize či Gibraltar. Při splnění určitých podmínek, jako že společnost založená v této 

zemi nese statut mezinárodní společnosti, ale dané zemi nepodniká. Většinou platí 

paušální roční daň, ale nemusí předkládat daňové přiznání, není povinný audit, nemusí 

vést účetnictví, jen jak sama uzná za vhodné, a anonymita vlastníka. Rejstřík offshore 

firem je neveřejný (22). 
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4.3 INVESTIČNÍ POBÍDKY  

Využití investičních pobídek, které nabyly platnosti 12. července 2012 a řídí se 

zákonem č. 72/2000 Sb.. Pokud by se podařilo společnosti zvýšit obrat nebo by měl 

majitel možnost zainventovat společnost z osobního vkladu, mohlo by být využito 

investiční pobídky. Je to zmíněno na základě možnosti odečtu slevy na dani po dobu 10 

let, ovšem stojí za tím celá řada podmínek, které je nutno splnit.  

Velmi důležité je vypracovat podrobný a kvalitní projekt, který je nutno zaslat 

CzechInvestu. CzechInvest projekt posoudí do jednoho měsíce. Dále ho předá 

příslušným ministerstvům, která by do nejpozději šesti měsíců měla vydat rozhodnutí. 

Investiční akcí se rozumí zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského 

průmyslu, vybudování nebo rozšíření technologického centra, zahájení nebo rozšíření 

činnosti centra strategických služeb. 

Zaměřeno pro podnik Topterm, s.r.o., je nejbližší zpracovatelský průmysl, kde by se 

muselo investovat minimálně 50 mil. Kč, protože se podnik nachází v regionu I- 

Hodonínsko, kde je vyšší míra nezaměstnanosti, z toho však investice do nového 

strojního zařízení by musely činit minimálně 25 mil. Kč. V rámci regionu I by měl činit 

nárok na hmotnou podporu 50 000 Kč na pracovní místo a dotaci maximálně 25% 

uznatelných nákladů na rekvalifikaci zaměstnanců. Maximální míra veřejné podpory by 

činila 40% plus navýšení o 20%, protože náš podnik spadá do třídy malých podniků.  

 

Obrázek 6 : Minimální investice dle regionů 

Hlavně lze získat slevu na dani z příjmů na 10 let a převod území za zvýhodněnou cenu. 

Jedná se o slevu po dobu deseti po sobě jdoucích zdaňovacích období. První slevu lze 
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uplatnit v roce, kdy jsou splněny zákonné podmínky, nejpozději v období, ve kterém 

uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek. Sleva je 

poskytována maximálně do výše stropu veřejné podpory po odečtení hmotné podpory 

na vytváření nových pracovních míst, popřípadě rozdílu tržní a kupní ceny pozemku a 

hmotné podpory pořízení majetku. 

Zákon stanovuje podmínky, které musí investor splnit, aby mohl o investiční pobídku 

požádat. Pokud by se dosáhlo příslibu investiční pobídky, musely by být splněny 

podmínky do tří let od příslibu. Investor také nesmí zahájit žádné práce na projektu, 

dokud mu nebude uděleno potvrzení o registraci záměru CzechInvestem a podpořený 

majetek zachová po dobu nejméně 5 let (20). 
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ZÁVĚR 

Daňová optimalizace představuje legální metodu směřující ke snížení daňové povinnosti 

podnikatelského subjektu. Každý podnik se snaží maximalizovat zisk a minimalizovat 

náklady. Daň je také náklad, proto se snažíme snížit i daňovou povinnost.  

Pro tento účel vznikl pojem daňová optimalizace, v jejímž rámci je snaha využít 

dostupných poznatků a informací k minimalizaci daňové zátěže a tedy dopadu na 

jednotlivé konkrétní subjekty. 

Využitím znalostí daňové problematiky, která je chápána především jako znalost 

předepsané legislativy, bylo navrženo efektivní usměrnění situace podniku. 

V rámci finanční analýzy byla podrobně rozebrána finanční situace podniku a zobrazen 

stávající způsob výpočtu daňové povinnosti. Pro zvýšení výsledku hospodaření podnik 

pozastavil veškeré odpisy, proto bylo v práci využito možnosti aktivace jen vybraných 

části odpisů, které efektivně snížily základ daně. Důležité bylo vybrat ty druhy odpisů, 

které zvýšily daňový základ na hranici, kdy šlo uplatnit veškerých slev na dani, 

aktivovat je a vypočíst novou daňovou povinnost. Pomocí aktivace tří druhů 

investičního majetku bylo dosaženo daňové ztráty, což optimalizací je, ale ne 

nejvhodnější jak pro podnik, který si nepřeje vykazovat ztrátu, tak pro věřitele. Další 

možností byla aktivace odpisu výrobního prostředku, konkrétně stavebního stroje, u 

kterého byly použity snížené odpisy. Daňový základ byl snížen natolik, že nebylo 

možné využít plné hodnoty daru. Od této možnosti bylo upuštěno. Aktivací odpisů 

závitořezu a automobilu se zvýšila daňová povinnost o 21 000 Kč oproti variantě 

výpočtu aktivací odpisu se sníženou sazbou. Zde však bylo využito všech slev na dani, 

proto byla tato možnost zvolena za nejoptimálnější daňové řešení.  

Podrobným rozborem nákladů společnosti, byl nalezen v nedaňových položkách 

sponzorský dar, který je daňovou položkou. V případě, že by byl sponzorský dar 

v daňových nákladech, ušetřil by podnikatel 380 Kč z konečně vypočtené daňové 

povinnosti. 

Přestože podnik využívá většiny možností ke snížení daňové povinnosti, byly navrženy 

další způsoby daňové optimalizace do následujících zdaňovacích období.  Při průměrně 

výši hospodářského výsledku by průběžná roční úprava nákladů sehrála významnou 
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roli. Usměrňování nákladů pomocí odpisů, slev zaměstnancům, leasingových nájmů 

nebo jen nákupem drobného majetku. V případě poskytnutí darů, lze celou nebo jen 

poměrnou část odečíst od základu daně. Zaměstnáním ZTP osoby stát umožňuje 

odpočet přepočtené částky z doposud vypočtené daňové povinnosti. 

Pokud by v následujících letech bylo dosaženo podobného daňovému základu, muselo 

by se k uvedeným návrhům na daňovou optimalizaci přistupovat separovaně. I přesto by 

se s  velkou pravděpodobností podnik dostal do daňové ztráty, což není zrovna ideální 

dlouhodobý stav a nejpozději do dvou zúčtovacích období by se měl vyřešit. 

Daňová ztráta je řešena §34 odstavec 1 ZDP. Zákon však nestanovuje způsob odpočtu 

v jednotlivých zdaňovacích obdobích, proto lze postupovat tak, aby byla daňová 

povinnost co nejnižší. Uplatnit jen tu část, aby bylo možno odečíst všechny 

nezdanitelné částky a slevy, které nejde přesunout do dalšího zdaňovacího období. 

V závěrečné části práce je poukázáno na možnost investování do rozvoje v podobě 

investičních pobídek, které se při splnění všech zákonných podmínek naskytuje 

možnost slevy na dani na období deseti let a to v průměrné výši za několik po sobě 

jdoucích zdaňovacích období nebo alespoň využití možné slevy na dani. 

Z daňové optimalizace firmy Topterm, spol. s.r.o. vyplynuly některé dílčí aspekty, které 

by bylo možno dále upravit. Je ovšem otázkou dalšího směřování podniku jakých cílů 

má být optimalizací dosaženo. Maximální snížení daňového základu nemusí být 

výhodné za všech okolností. Daňová optimalizace by proto měla být prováděna 

v souladu s dlouhodobými a střednědobými strategickými cíli podniku.  
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