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Abstrakt 
 

Práce se zabývá daňovou optimalizací vybraného subjektu. Úvod práce je věnován 

české právní úpravě daně z příjmů se zaměřením na zdaňování právnických osob. Cílem 

práce je identifikace oblastí, které umožňují legální daňovou optimalizaci vybraného 

subjektu. Následně budou subjektu navržena opatření, které povedou ke snížení 

výsledné daňové povinnosti. 

 

 

Abstract 
 

This thesis is dealing with the tax optimization of the selected company. The 

introduction of the thesis is devoted to Czech income tax legislation focusing on 

taxation of legal entities. The aim of the thesis is to identify areas that allow legal tax 

optimization of the selected subject. Subsequently, measures will be proposed to the 

entity to reduce the resulting tax liability. 
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1 Úvod 

Daň je povinná nevratná platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová a 

neekvivalentní, to znamená, že se ukládá jako jednostranná povinnost bez nároku plátce 

na plnění ze strany státu. Je vybírána státními nebo veřejnými orgány od fyzických i 

právnických osob. Výběr daní provází lidstvo od samotných počátků jeho existence. 

Jedná se tedy o velmi starý institut, který se v čase měnil a zdokonaloval. Hlavním 

úkolem daní je zajistit příjmy do státního rozpočtu a rozpočtu jednotlivých stupňů 

územní samosprávy. Daně přispívají k provádění zamýšlené fiskální politiky státu. 

Již ze samotné lidské přirozenosti vychází snaha poplatníka hradit co nejnižší daň. 

Minimalizace daňové povinnosti je racionálním ekonomickým chováním daňového 

subjektu, proto v praxi dochází k nejrůznějším metodám, jak základ daně z příjmů 

snižovat. Daňová úspora vzniká tím, že daňový subjekt využívá možnosti snížení 

základu daně a daně v rámci všech alternativních postupů stanovených daňovým 

zákonem, případně všech povolených způsobů úpravy daňového základu při splnění 

zákonem stanovených podmínek.  

Zisk vytvořený obchodní společností podléhá dani z příjmů právnických osob, jejíž 

výše je stanovena na základě příslušných právních předpisů. Racionálním jednáním 

obchodní společnosti je snaha o minimalizaci uvedené daně s cílem udržet ve 

společnosti maximální možnou část vytvořeného zisku.  Česká legislativa umožňuje 

několik způsobů, jak legálně redukovat příjmy a tím zároveň i daň z příjmů právnických 

osob. Správně aplikuje metod může pomoci těm firmám, které vykazují vysoké zisky v 

rámci své podnikatelské činnosti. Mohou si snížit daňovou povinnost i získat např. 

konkurenční výhodu. Pomocí vhodně zvoleného způsobu lze ušetřit nemalé množství 

firemních prostředků. Nicméně co je cílem daňové optimalizace? Základním cílem je 

nezaplatit státu na daních více, než je nezbytně nutné.  

V případě, že dochází k situacím, kdy optimalizování daně překročí hranice zákona, tyto 

postupy jsou pokládány za nelegální daňový únik. Daňový únik je stav, kdy daň nebo 

její část nebyla přiznána ani zaplacena.
1
 Tímto se liší od daňových nedoplatků, které 

                                                 
1
 Klimešová, Ludmila. 2014. Daňová optimalizace. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014. s. 14. ISBN 

978-80-87974-06-3.   
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jsou občas za daňové úniky označovány. Daňové nedoplatky jsou již vyměřené daně, 

které nebyly zaplaceny v zákonném termínu. Daňový únik je v různých zemích různý a 

jsou odvislé od rozsahu šedé a černé ekonomiky v dané zemi. Daňové úniky může být 

způsobenou pouhou nedbalostí a nepozorností, ale také vykonán úmyslné. V tomto 

případě mohou být za stanovených podmínek klasifikovány jako trestný čin. 

Hranice vedená mezi legální minimalizací daně a daňovým únikem nemusí být 

jednoznačná a je velmi tenká. Problém je v nejednoznačném výkladu jednotlivých 

zákonných ustanovení, kdy ani jednotlivé finanční úřady nemusejí postupovat jednotně. 

Diplomová práce se zabývá analýzou možnosti plynoucí z platné právní úpravy u 

vybraných možnosti optimalizace daňové povinnosti právnické osoby. Podstatou 

diplomové práce je optimalizace základu daně prostřednictvím nákladů a výnosů. V 

diplomové práci jsou vysvětleny metody optimalizace daňové povinnosti právnické 

osoby prostřednictvím odpisů a  tvorby opravných položek. Dále je taky prostor pro 

uplatnění zaměstnaneckých benefitů jako nástroj pro daňovou optimalizaci. 

Samozřejmostí je vysvětlení daňových odpočtů a slev na dani. Cesty, jak optimalizovat 

daňovou povinnost právnické osoby, jsou různé. Možnosti jsou jednak legální, na druhé 

stráně také nelegální. Diplomová práce se zabývá pouze legálním možnosti 

optimalizace daňové povinnosti právnické osoby. 

Téma daňové optimalizace právnických osob jsem si zvolila z toho důvodu, že je mi 

tato problematika velmi blízká a věřím, že zpracování této diplomové práce mi pomůže 

prohloubit mé dosavadní znalosti.  
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1.1 Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je analyzovat právní úpravu daně z příjmů právnických 

osob a následně daňové zatížení ve vybrané společnosti. Dílčím cílem práce je 

identifikace oblastí, které umožňují legální cestou daňovou optimalizaci firmy. 

Nedílnou součástí práce bude také návrh opatření, která povedou ke snížení daňové 

povinnosti subjektu. 

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

právnických osob, její výpočet a možnosti daňové optimalizace. Tyto teoretické 

poznatky jsou následně v praktické části práce aplikovány na konkrétní společnost. 

1.2 Metodika zpracování práce 

S ohledem na vytyčený cíl byly při zpracování diplomové práce využity zejména 

metody logické (párové metody analýza – syntéza, indukce – dedukce a abstrakce – 

konkretizace) dále byla využita metoda komparace. Poznatky o problematice byly 

čerpány z odborných monografií a aktuálně platné právní a daňové legislativy. 

Vlastní struktura diplomové práce je následující. Nejprve bude pozornost zaměřena na 

regulací zdanění příjmů právnických osob jak na úrovni české právní úpravy, tak na úrovni 

legislativy Evropské unie, budou vysvětleny  základní pojmy, které se vztahují k tématu 

diplomové práce s cílem porozumět konstrukci daně z příjmů právnických osoba následně 

bude prostor pro objasnění  metod zabývajících se optimalizací daně z příjmů právnických 

osob. V rámci aplikace daňové optimalizace bude nejdříve vybraná společnost představena 

a poté, na základě reálných dat této společnosti za zdaňovací období roku 2016, bude 

analyzována oblast s potenciální možností daňové optimalizace. Pro každou oblast budou 

poté formulována doporučení, vedoucí k daňové optimalizaci. Dále bude proveden samotný 

výpočet daně z příjmů vybrané obchodní společnosti a budou vyčísleny úspory na této dani. 

V závěru budou formulována doporučení pro efektivnější optimalizaci. Následně porovnám 

mnou vytvořené daňové přiznání s daňovým přiznáním, podaným vybranou společností za 

zdaňovací období roku 2016. Závěrečná kapitola bude obsahovat shrnutí dosažených 

výsledků, kterému předchází znovuuvedení vytčených cílů a metodiky zpracování 

diplomové práce. 
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2 Právní regulace daně z příjmů právnických osob 

Zdanění právnických osob je široce regulováno především na úrovni jednotlivých států, 

nicméně do národních legislativ se postupně implementuje také legislativa Evropské unie. 

Oblast daně z příjmů právnických osob je regulována právními předpisy České 

republiky (dále jen „ČR“), které jsou do značné míry ovlivněny implementací 

legislativy Evropské unie (dále jen „EU“). Tato kapitola bude věnována současné situaci 

v oblasti regulace v  Evropské unii. Dále budou přiblíženy předpisy, které upravují zdanění 

právnických osob v České republice. 

2.1 Právní regulace daně z příjmů právnických osob na úrovně EU 

Jednotlivé země v současnosti vytvoří vlastní právní úpravy daně z příjmů právnických 

osob. Povinnost daňových subjektů primárně upravují domácí zákon. Vstup České 

republiky do EU v květnu 2004 vedl k jejímu omezení a předání částí kompetencí ve 

prospěch komunitárního práva. Z tohoto důvodu existuje snaha EU harmonizovat 

daňové systémy napříč členskými státy a nutně tak dochází k mezinárodní spolupráci v 

daňové oblasti. Taková spolupráce probíhá ve dvou stupních podle hloubky sladění 

jednotlivých daňových systémů. 

Prvním stupněm k jejich sladění je daňová koordinace, jejímž cílem je snaha o stanovení 

minimálního standardu transparentnosti a výměna informací v daňové oblasti tak, aby se 

zamezilo praní špinavých peněz z trestné činnosti a omezila škodlivá daňová 

konkurence. Za výsledky daňové koordinace jsou považovány smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění, které mají zabránit situaci, kdy vlivem kolize dvou nebo více daňově-

právních systému je příjem ekonomického subjektu zdaněn vícekrát.
2
  

Druhým stupněm je daňová harmonizace, tedy přizpůsobování a slaďování národních 

daňových systémů a jednotlivých daní na principu dodržování společných pravidel 

zúčastněných zemí. V první etapě se týká především zdanění spotřeby, protože výrazně 

odlišná pravidla zdanění a hlavně dvojí zdanění zboží, by ohrožovalo jeho volný pohyb. 

Harmonizace  se obvykle realizuje prostřednictvím směrnic, které členské státy musí 

                                                 
2
 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. vyd. Praha: Linde, 2013. 386 s. ISBN 978-80-7201-925-0,  str. 

35-37. 
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zpracovat do svého právního řádu, v okruhu daní do daňových zákonů.3 Daň z příjmů 

právnických osob se řadí mezi přímé daně. Oblast přímých daní je všeobecně méně 

harmonizována než nepřímé daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty, energetické 

daně a spotřební daně. Důvodem je skutečnost, že harmonizace v této oblasti je 

nezbytná pro fungování trhu.
4
 O harmonizaci daně z příjmů právnických osob již bylo 

do české právní legislativy implementováno několik směrnic. Směrnice 2009/133/ES 

upravuje o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, 

převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při 

přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými 

státy. Směrnice 2011/96/EU řeší společný systém zdanění mateřských a dceřiných 

společností, směrnice 2003/48/ES potom zdanění příjmů z úspor ve formě plateb úrokového 

charakteru a směrnice 2003/49/ES upravuje zdaňování úroků a licenčních poplatků.5 V 

současné době se v EU v rámci harmonizace diskutuje o zavedení tzv. společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob („Common Consolidated 

Corporate Tax Base“, zkráceně CCCTB). Princip CCCTB spočívá v tom, že veškeré příjmy 

společností, které vyvíjejí aktivity ve více členských zemích EU, by se zdaňovaly podle 

stejných pravidel pro stanovení jediného daňového základu. Výsledný základ daně by se 

následně rozdělil mezi členské země, ve kterých daná společnost působí, v poměru podle 

stanovených kritérií a jeho příslušné části by podléhaly národním sazbám daně z příjmů 

právnických osob. Cílem původního návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném 

základu daně z příjmů právnických osob z roku 2011 bylo především snížení 

administrativní zátěže pro společnosti, které se nyní potýkají s vysokými náklady na 

dodržení daňových předpisů ve více členských státech.6 

2.2 Právní regulace daně z příjmů právnických osob v ČR 

Základním právním předpisem, který upravuje zdanění právnických osob, je zákon č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen: ZDP). Tento zákon byl od svého přijetí již 

zhruba 175 krát novelizován a při jeho aplikaci je velmi důležité pracovat s aktuálním 

                                                 
3
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. 13. aktualizované vydání. Praha: 

1. VOX, 2016, 393 stran : ilustrace. ISBN 978-80-87480-44-1, str. 55. 

 
4
 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. vyd. Praha: Linde, 2013. 386 s. ISBN 978-80-7201-925-0, str 

135. 
5
 Tamtéž, str. 102 

6
 Tamtéž, str. 124 
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zněním7. Daňové zákony vydává od 1. 1. 2011 Generální finanční ředitelství (dále také 

GFŘ), dále do jeho působnosti spadá také tvorba sdělení a tzv. pokynů D. Jejich úkolem je 

zpřesňovat jednotlivá ustanovení daňových zákonů a tím zvyšovat právní jistotu daňových 

poplatníků. Nejsou však závaznou právní normou a není je tedy nutné doslovně respektovat. 

Poplatník se může rozhodnout postupovat jinak. V takovém případě však hrozí spor se 

správcem daně. ZDP se člení na tyto části: 

– Část první: Daň z příjmů fyzických osob. Předmětem daně jsou příjmy ze závislé 

činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z 

nájmu a ostatní příjmy. 

– Část druhá: Daň z příjmů právnických osob. Zákon zde vymezuje, kdo je 

poplatníkem a kdo veřejně prospěšným poplatníkem. Dále vymezuje předmět daně, 

osvobození od daně, základ daně, položky snižující základ daně, sazbu a výpočet 

daně a zdaňovací období. 

– Část třetí: Společná ustanovení. Mimo jiné je zde řešen základ daně, výdaje 

(náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, položky odčitatelné 

od základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění, zvláštní sazba daně atd. 

– Část čtvrtá: Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů. Zákon zde upravuje 

například povinnost podat daňové přiznání. 

– Část pátá: Registrace - řeší registrační povinnost k dani z příjmů 

– Část šestá: Pravomocí vlády a Ministerstva financí, 

– Část sedmá: Přechodná a závěrečná ustanovení. Tato ustanovení totiž upravují 

postup před a po novele. 

Součástí zákona je dále Příloha č. 1, která se týká zatřídění hmotných majetků do 

odpisových skupin, Přílohy č. 2 a 3, které vymezují postup při přechodu z vedení 

účetnictví na daňovou evidenci a naopak, a to z pohledu daně z příjmů fyzických osob. 

                                                 
7
 DVOŘÁKOVÁ, Veronika, Marcel PITTERLING a Hana SKALICKÁ. Zdaňování příjmů fyzických a 

právnických osob 2017. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 331 stran : portréty. ISBN 

978-80-7552-538-3, str. 18. 
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K ZDP se dále vztahuje zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z 

příjmů, který stanovuje způsob tvorby, výši rezerv a opravných položek, které jsou 

daňově uznatelným nákladem u poplatníků daně z příjmů.
8
 

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád je procesně právním předpisem, který stanovuje 

postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim 

vznikají při správě daní. Cílem správy daně je správné zjištění, stanovení daní a 

zabezpečení jejich úhrady. 

Dalším právně nezávazným předpisem jsou soudní rozhodnutí, tzv. judikáty, které mají 

význam pro další rozhodování v obdobných případech. Tato skutečnost je mj. 

odvoditelná z ustanovení § 13 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také 

„NOZ“).
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2017: úplná znění platná k 1. 7. 2017. 24. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2017. 272 s. ISBN 978-80-271-0493-2, str. 8-102   
9
 „každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut 

obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v 

podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, 

právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.“ 
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3 Zdanění společnosti s ručením omezeným 

V této kapitole budou uvedeny základní pojmy, které se vztahují k tématu diplomové práce 

. Vzhledem k tomu, že vybraná společnost, ve které bude daň z příjmů právnických osob 

optimalizována, je společností s ručením omezeným, bude nejprve vysvětlen tento pojem. 

Na závěr kapitoly bude uvedena charakteristika společnosti s ručením omezeným a její 

specifika v oblasti daně z příjmů právnických osob. 

3.1 Společnost s ručením omezeným  

Od 1. 1. 2014 je spolu s novým občanským zákoníkem (dále také NOZ) účinná právní 

úprava společnosti s ručením omezeným podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, zkráceně zákon o obchodních korporacích (dále také ZOK), 

který nahrazuje právní úpravu obchodních společností dříve obsaženou v již zrušeném 

zákoně 513/1991 Sb., obchodním zákoníku. Společnost s ručením omezeným je 

upravena především v § 132–242 ZOK. 

Společnost s ručením omezeným (dále také s.r.o.) je právnická osoba, která má formu 

kapitálové společnosti, kdy základní kapitál tvoří vklady společníků. Společnost s 

ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“) se zakládá podepsáním společenské smlouvy, 

jestliže je založena dvěma nebo více zakladateli. Zakladateli s. r. o. mohou být jak 

osoby fyzické, tak osoby právnické, a to jak osoby tuzemské tak zahraniční. Společnost 

s ručením omezením může být založena i jediným zakladatelem a to 

podpisem zakladatelské listiny. Jediným zakladatelem může být jak fyzická tak  

právnická osoba. Zákon již nelimituje maximální počet společností s ručením omezeným, 

kde může být jedna fyzická osoba jediným společníkem a taktéž nevylučuje, aby s.r.o., 

která má pouze jediného společníka, byla jediným zakladatelem jiné společnosti s ručením 

omezeným. Maximální počet společníků s.r.o. zákon nestanovuje.  

Firma společnosti s ručením omezeným musí obsahovat označení „společnost s ručením 

omezeným“ nebo pouze zkratku „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“. Minimální výše vkladu 

společníka je 1 Kč. Maximální výše vkladu není omezena.  

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina s. r. o. musí mít formu veřejné listiny. 

Nedostatek této předepsané formy způsobuje neplatnost smlouvy. Společenská smlouva 

může být měněna dohodou všech společníků ev. rozhodnutím jediného společníka, pro 



 

9 

 

kterou se vyžaduje forma veřejné listiny. V případě, že tak stanoví společenská smlouva, 

může být měněna i rozhodnutím valné hromady. 

Před podáním návrhu na zápis s. r. o. do obchodního rejstříku musí být splaceno celé 

vkladové ážio (rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce a výší 

vkladu společníka) a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30 %. Zákon tedy stanoví 

pouze minimální rozsah splacení vkladů před zápisem společnosti do obchodního 

rejstříku. 

Společenská smlouva, kterou je určena výše základního kapitálu a výše vkladu 

každého společníka včetně lhůty splacení vkladu, může stanovit povinnost splatit 

vklady před zápisem do obchodního rejstříku ve větším rozsahu, popřípadě splatit 

všechny vklady před zápisem. 

Nepeněžitý vklad ocení znalec, který je vybrán při založení společnosti zakladateli, 

jinak je vybrán jednatelem ze seznamu znalců. Odměna znalci za zpracování znaleckého 

posudku se určí dohodou a hradí ji společnost. Vedle odměny náleží znalci náhrada za 

účelně vynaložené náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku. Pokud by 

společnost nevznikla, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé. 

Vkladová povinnost musí být splněna ve lhůtě určené společenskou smlouvou, 

nejpozději do pěti let ode dne vzniku společnosti nebo od převzetí vkladové 

povinnosti za trvání společnosti. Této povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže 

jde o snížení základního kapitálu. 

Je-li společník v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí společnosti úrok 

z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem 

z dlužné částky, ledaže společenská smlouva stanoví jinak. 

Pokud je společník v prodlení se splněním vkladové povinnosti, hrozí mu, že bude ze 

společnosti vyloučen valnou hromadou. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení 

jen toho podílu, ohledně něhož je v prodlení s plněním vkladové povinnosti. 

V případě, že je s. r. o. založena za účelem podnikání, musí jednatelé s. r. o. požádat o 

vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. 
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Návrh na zápis založené společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku 

podávají všichni jednatelé. V případě, že se návrh na zápis podává v listinné 

podobě, pravost podpisů všech jednatelů musí být úředně ověřena. Návrh na zápis 

v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo 

zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává. 

Návrh na zápis se podává a zápis ve veřejném rejstříku se provádí v českém jazyce. 

Navrhovatel však může požádat, aby zápis ve veřejném rejstříku byl proveden také 

v jakémkoliv cizím jazyce. Jednatelé mohou zmocnit k vypracování a podání návrhu na 

zápis i jiné osoby, například advokáta, a pravost podpisů na plné moci musí být rovněž 

úředně ověřena. 

Na zisku společnosti se společníci podílejí v poměru svých podílů, neurčí-li 

společenská smlouva jinak. Celková částka, kterou si společníci rozdělí, nesmí být vyšší 

než hospodářský výsledek posledního skončeného účetního období, zvýšený o 

nerozdělený zisk z předchozích období a snížený o ztráty z předchozích období a o 

příděly do rezervních a jiných fondů.  

Statutárním orgánem s.r.o. je jeden nebo více jednatelů, kterým přísluší obchodní 

vedení společnosti. Nejvyšším orgánem je valná hromada, jejíž členy jsou všichni 

společníci. Do její působnosti patří například rozhodování o změně obsahu společenské 

smlouvy, volba a odvolání jednatelů, případně dozorčí rady, schvalování účetních 

závěrek a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, rozhodování o přeměnách 

společnosti apod. Valnou hromadu je povinen svolávat jednatel minimálně jedenkrát za 

účetní období. Zároveň je nutné, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku 

nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Třetím 

orgánem s.r.o. je dozorčí rada, která dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje obchodní a 

účetní knihy, účetní závěrky apod. Dozorčí radu však s.r.o. není povinná zřídit.  

Zrušení společnosti s ručením omezeným probíhá bez likvidace nebo s likvidací. 

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 

3.2 Daň z příjmů právnických osob  

České právo v současnosti nemá v žádném právním předpise ustanovení, které by 

vymezilo pojem ,, daň ʿʿ tak, aby tato definice mohla být použita v rámci celého 
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právního řádu. Pouze zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ( dále ,, DŘ ʿʿ ) zavádí tento 

pojem v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 pojem: 

 Daní se pro účely tohoto zákona rozumí: 

a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, 

b) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto 

zákona, 

c) peněžité plnění v rámci dělené správy. 

Daň podle odstavce 3 zahrnuje rovněž daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob 

zdanění a příslušenství daně. ʿʿ 

Jelikož nelze toto vymezení vztahovat na celý právní řád, ale pouze na DŘ. Pokud jiný 

zákon použije definici ,, daň ʿʿ, nejedná se o vymezení podle daňového řádu. 

Na základě daňových zákonů a předpisu můžeme definovat tyto znaky daně: 

– daň je povinné peněžní plnění stanovené zákonem, 

– má vynutitelný charakter, 

– zákon přesně vymezuje skutečnosti, které zakládají daňovou povinnost a 

rozhodují o její výši a lhůtách splatnosti, 

– jedná se o nenávratný rozpočtový příjem, 

– je neekvivalentní a zpravidla neúčelová. 

Daně lze dělit podle nejrůznějších kritérií. Jedno ze základních dělení daní je dělení na 

daně přímé a nepřímé. 

Daně přímé jsou stanovený každému poplatníkovi dle jeho důchodové nebo majetkové 

situace. Většinou přihlížejí k majetkové situaci poplatníka, který je sám vypočítá a 

odvádí. Typickou přímou daní je daň z příjmů (která dopadá na fyzické osoby i 

obchodní korporace), dále jsou zde řazeny majetkové daně, daň z nemovitých věcí a daň 

z nabytí nemovitých věcí. 
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Daně nepřímé jsou placeny a vybírány v cenách zboží či služeb. Nezohledňují osobní 

situaci poplatníka. Za poplatníka odvádí plátce daně. Typickou nepřímou daně je DPH, 

dále patří spotřební daně nebo energetické daně.
 10

 

Daně z příjmů tvoří třetí nejdůležitější příjem do státního rozpočtu. 

Daň z příjmů právnických osob je univerzální daní, je uřčená pro všechny právnické 

osoby. Daň z příjmů právnických osob je velmi důležitá z hlediska podnikatelských 

subjektů. Zejména nominální sazba této daně je často mezinárodně srovnávání a je 

jedním z ukazatelů spolurozhodujících o zemi, ve které bude investováno. 

3.2.1 Poplatníci daně z příjmů právnických osob 

Na tomto místě budou nejprve vymezeni poplatníci daně, tedy osoby, jež mají zákonnou 

povinnost platby daně. Abychom pochopili zákonnou terminologii, je nutné vysvětlit, 

koho zákon považuje za poplatníka a koho za plátce daně. Obecně poplatníkem daně je 

ten, jehož příjmy podléhají dani. Právnické osoby mohou vystupovat i v roli plátce 

daně. Jaký je tedy rozdíl mezi plátcem a poplatníkem? 

Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny 

dani.
11

  

Plátcem se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci 

daně daň vybranou od poplatníka nebo sraženou poplatníkům.
12

 U daně z příjmů se s 

plátcem daně setkáme např. u zaměstnavatele, který odvádí za své zaměstnance 

zálohovou daň z příjmů. V oblasti nepřímých daní se pak jedná o plátce DPH, který 

odvede DPH za poplatníky, kteří si u něj nakoupí zboží nebo služby. 

V daňové řádu jsou poplatníky i plátce daně považováni za daňové subjekty. 

Podle § 17 ZDP jsou poplatníkem daně z příjmů právnických osob: 

                                                 
10

 DVOŘÁKOVÁ, Veronika, Marcel PITTERLING a Hana SKALICKÁ. Zdaňování příjmů fyzických a 

právnických osob 2017. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 331 stran : portréty. ISBN 

978-80-7552-538-3, str. 18-19. 
11

 Viz § 6 odst. 2 Zákon o správě daní a poplatků. 
12

 Viz § 6 odst. 3 Zákon o správě daní a poplatků. 

Dne 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon  č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“). Tento zákon 

nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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– právnické osoby, 

– organizační složky státu, 

– podílové fondy, 

– podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, 

– fondy penzijní společnosti, kterými se rozumí fond obhospodařovaný penzijní 

společností podle zákona upravujícího důchodové spoření, 

– svěřenské fondy podle občanského zákoníku, 

– jednotky, které jsou podle právního řádu státu, podle kterého jsou založeny nebo 

zřízeny, poplatníky, 

– fond ve Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího 

ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.  

Specifickými typy poplatníků jsou veřejně prospěšný poplatník podle § 17a ZDP. 

Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským 

právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné 

moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. 

I ohledně poplatníků daně upravuje zákon o daních z příjmů určitá další terminologii, se 

kterou se u jiných daní nesetkáme. Jedná se o dělení poplatníků daně z příjmů na 

rezident a nerezident. Rezidenti jsou ti  poplatníci, kteří mají v ČR daňovou povinnost 

jak z příjmů ze zdrojů v ČR, tak ze zdrojů v zahraničí - tedy jejich daňová povinnost v 

České republice je neomezená. Na proti tomu nerezidenti mají v ČR pouze omezenou 

daňovou povinnost - pouze z příjmů,, které mají zdroj v ČR. Za příjmy ze zdrojů na 

území ČR u nerezidentů, musíme aplikovat § 22 ZDP. 

Daňové rezidenty - právnické osoby - vymezuje § 17 odst. 3 ZDP následovně: ,, 

Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České 

republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého 

je poplatník řízen (dále jen „sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, 

tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud je poplatník, který není 

právnickou osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má 

se za to, že má na území České republiky sídlo.ʿʿ 
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Rozhodující je tzv. místo skutečného vedení společnosti a nikoliv formální sídlo. 

Daňové nerezidenty - právnické osoby - vymezuje § 17 odst. 4 ZDP následovně: ,, 

Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky své sídlo 

nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.ʿʿ 

V případě konfliktu rezidentství je nutné vycházet v první řadě z příslušné smlouvy o 

zamezení dvojímu zdanění , pokud existuje.
13

 

3.2.2 Předmět daně 

Podle § 18 ZDP jsou předmětem daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem, pokud zákon nestanoví jinak. Za příjmy se považují i nepeněžní 

plnění oceněná podle právního předpisu upravující oceňování majetku, pokud zákon 

nestanoví jinak.
14

 Součástí ustanovení je i výčet příjmů, které nejsou předmětem daně 

z příjmů právnických osob. Jedná se např. o nabytí akcií z převodu majetku státu na jiné 

osoby, příjmy společenství vlastníků jednotek z dotací, příspěvků vlastníků jednotek na 

správu domu a pozemku a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových 

prostor, úhrady plateb za výkony pracovně-lékařských služeb a specifické zdravotní 

péče od zaměstnavatele atd. 

3.2.3 Registrace 

Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů právnická osoba je obsažena v § 39a 

ZDP a registrační povinnost plátce daně v § 39b ZDP. Při praktické aplikace musíme 

tato ustanovení zkombinovat s ustanovením § 125 až 131 DŘ. 

Každý daňový subjekt, který získal oprávnění k podnikatelské činnosti, je povinen se 

zaregistrovat k daním, které jsou pro něj relevantní. 

Přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů lze podat jen na 

tiskopise vydaném MF nebo na  tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má 

údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Pokud daňový subjekt nebo 

                                                 
13

 DVOŘÁKOVÁ, Veronika, Marcel PITTERLING a Hana SKALICKÁ. Zdaňování příjmů fyzických a 

právnických osob 2017. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 331 stran : portréty. ISBN 

978-80-7552-538-3, str. 26-27 
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 § 23 odst. 6 ZDP. 
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jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen přihlášku k registraci odeslat pouze 

datovou zprávou. 

Správce daně rozhodne o registraci ve lhůtě 30 dnů od dne podání přihlášky, popřípadě 

ode dne odstranění jejích vad; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit 

nejblíže nadřízený správce daně. Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový 

subjekt uvádět přo registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody. 

Daňový rezident je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů PO u 

příslušného  správce daně do 15 dnů od svého vzniku. 

Daňový nerezident, jemuž vznikla na území ČR stálá provozovna, je povinen podat 

přihlášku k registraci k dani z příjmů PO u příslušného správce daně do 15 dnů od 

vzniku této provozovny. 

Daňový nerezident je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů PO u 

příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém: 

– započal vykonávat činnost na území ČR, která je zdrojem příjmů, 

– přijal příjmy ze zdrojů na území ČR, 

– obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem 

příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.
15

 

Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek jsou povinni podat 

přihlášku k registraci k dani z příjmů PO u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, 

kdy začnou vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začnou přijímat příjmy. 

Pokud přijímají příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou osvobozené od daně nebo z 

nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby saně nejsou povinni podat přihlášku 

k registraci. 
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Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů PO u příslušného 

správce daně nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat tímto 

zákonem stanovené úkony plátce daně. 

3.2.4 Metodika stanovení základu daně 

Daň z příjmů PO upravuje ustanovení § 17 až §21a ZDP a v obecné ustanovení § 23 až 

33 ZDP, která jsou společná pro FO i PO. 

Podle § 23 odst. 1 ZDP je základem daně z příjmů 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. 

Při zjišťování základu daně se u PO vychází z účetnictví vedeného podle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví (dále také ZoÚ), pokud ZoÚ nebo ZDP nestanoví jinak anebo 

pokud nedochází ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem. Podle § 23 odst. 2 písm. a) 

ZDP se pro zjištění základu daně poplatníků, kteří vedou účetnictví, vychází z výsledku 

hospodaření (zisk nebo ztráta), který se určí jako rozdíl mezi výnosy ( účtová třída 6) a 

náklady ( účtová třída 5) a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Výchozím 

bodem pro určení základu daně z příjmů právnických osob je tedy účetní výsledek 

hospodaření před zdaněním, určený jako rozdíl účetních výnosů (účtová třída 6) a účetních 

nákladů obsažených v účtových skupinách 50 až 58. Částky zaúčtované na účtech účtové 

skupiny 59 jej tím pádem neovlivňují. 

V rámci obecných pravidel se pro účely stanovení ZD z příjmů doporučuje časově 

rozlišovat výdaje ( náklady), u nichž lze časově rozlišení provést prostřednictvím 

dohadných položek ( např. hodnota nevyfakturované spotřeby energie, vody, plynu atd. 

)nebo časového rozlišení ( nerovnoměrně placený nájem). 

Další úpravy výsledku hospodaření vycházejí z pravidel podle § 23 až 33 ZDP. V rámci 

transformace se výsledek hospodaření v podstatě musí opravit  o položky zvyšující a 

snižující výsledek hospodaření. 

Položky zvyšující výsledek hospodaření: 

– hodnoty zaúčtovaných, avšak daňově neúčinných nákladů  

– hodnoty nezaúčtovaných, ale zdanitelných výnosů a dalších neúčetních položek.  
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Položky snižující výsledek hospodaření: 

– hodnoty zaúčtovaných výnosů, které však nejsou z různých důvodů zahrnovány do 

základu daně 

– hodnoty zaúčtovaných výnosů, které však nejsou z různých důvodů zahrnovány do 

základu daně a o hodnoty nezaúčtovaných, avšak daňově účinných nákladů 

Položky, o které se výsledek hospodaření upraví, uvádí především § 23 odst. 3 ZDP, 

které lze považovat za můstek pro transformaci výsledku hospodaření na ZD. V 

návaznosti na toto ustanovení  je třeba  dále pracovat  i s § 24 až § 33 ZDP, ve kterých 

můžeme analyzovat  další podmínky pro uznání jednotlivých položek v ZD. 

Oblast daňových a nedaňových nákladů je jednou z nejčastěji řešených problematik při 

stanovování základu daně z příjmů právnických osob. Problematice daňově uznatelných 

a neuznatelných nákladů jsou věnována ustanovení § 24 a § 25 ZDP. V případě 

nejasného výkladu zákona se může poplatník rozhodnout na základě pokynu D-22 

vydaného GFŘ.16 Při určení, jestli se jedná o daňově uznatelný náklad či nikoliv, se 

nejprve použije ustanovení § 25 odst. 1 ZDP, které obsahuje výčet daňově 

neuznatelných nákladů. V případě, že v tomto ustanovení poplatník nenalezne důvod 

pro zamítnutí nákladu jako daňově uznatelného, tak se zaměří na ustanovení § 24 odst. 

2 ZDP, které obsahuje výčet daňově uznatelných nákladů. Pokud zde nelze použít žádné 

z ustanovení, přichází na řadu základní a obecné pravidlo uplatňování daňových 

nákladů je obsaženo v § 24 odst. 1 ZDP: „Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši 

prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. …“ Z 

ustanovení vyplývá, že daňově uznatelné náklady musí přímo a bezprostředně souviset s 

příslušnými výnosy. Uznatelné jsou náklady na dosažení příjmů, ale také náklady na 

jejich zajištění a udržení. Poplatník je povinen prokázat vynaložení těchto nákladů 

(důkazní břemeno je na straně poplatníka). Z výše uvedené citace lze také vyvodit, že v 
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zákoně o daních z příjmů nebo v jiném právním předpise může být stanoven limit pro 

daňovou uznatelnost určitých nákladů.17 

Důvodů, proč se některé výnosy nezahrnují do základu daně, je celá řada. Nepatří do něj 

samozřejmě výnosy, které nejsou předmětem daně. Dále je potřeba vyloučit příjmy od 

daně osvobozené podle § 19 a § 19a ZDP. Do základu daně se také nezahrnují příjmy, z 

nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, dále příjmy se samostatným 

základem daně a další položky uvedené v § 23 odst. 4 ZDP. 

Výsledek hospodaření transformovaný na základ daně může poplatník snížit o 

odčitatelné položky vymezené v § 34 ZDP. Za odčitatelnou položku od základu daně se 

považuje daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předcházející zdaňovací 

období nebo jeho část, a to nejdéle za 5 zdaňovacích období následujících bezprostředně 

po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Mezi položky odčitatelné od základu 

daně dále patří odpočet na podporu výzkumu a vývoje, jehož výpočet je stanoven v 

§ 34a ZDP. Při splnění podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů může 

poplatník odečíst od základu daně i odpočet na podporu odborného vzdělávání za 

příslušné období.  

V souladu s ustanovením § 20 odst. 8 ZDP lze od základu daně odečíst hodnotu 

bezúplatného plnění
 
ve zdaňovacím období, ve kterém byla prokazatelně poskytnuta 

obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnický osobám se sídlem na území ČR 

a právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a 

to na vědu, vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství apod. Bezúplatné 

plnění nemůže být použito na podporu komerčních činností. Za bezúplatná plnění se 

považují i nepeněžní plnění včetně služeb. Minimální hodnota bezúplatného plnění musí 

činit alespoň 2 000 Kč. Nejvýše lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění ve výši 10 % 

ze základu daně upraveného o položky odčitatelné od základu daně. V případě, že 10 % 

ze základu daně činí méně než 2 000 Kč, ale bezúplatné plnění bylo vyšší než 2 000 Kč, 

může poplatník odečíst hodnotu ve výši 10 % ZD. Odpočet bezúplatného plnění nemůže 

uplatnit veřejně prospěšný poplatník. 
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Poskytnutí bezúplatného plnění lze správci daně dokázat např. prostřednictvím darovací 

smlouvy, která obsahuje příjemce bezúplatného plnění, hodnotu bezúplatného plnění, 

předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatného plnění poskytnuto, a 

datum poskytnutí. 

Upravený základ daně podle předchozích bodů je podroben výpočtu daně z příjmů 

právnických osob. 

Tabulka 1: Konstrukce základu daně a výpočet daňové povinnosti právnických osob 

 Výsledek hospodaření ( zisk + nebo ztráta -, nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ) 

+ Položky zvyšující výsledek hospodaření 

- Položky snižující výsledek hospodaření 

= Obecný základu daně (daňová ztráta) 

- Odčitatelné položky od základu daně (lze uplatnit při kladném ZD) 

= Upravený základ daně (zaokrouhlí se na celé tisíce dolů) 

x Sazba daně z příjmů PO 

= Daň podle § 21 ZDP 

+ Daň podle § 20b ZDP 

= Daňová povinnost celkem 

- Slevy na dani 

- Zaplacené zálohy na daň 

= Přeplatek/doplatek daně 

Zdroj: Zákon o daních z příjmů; vlastní zpracování. 

3.2.5 Sazba a výpočet daně 

Při výpočtu daně z příjmů právnických osob se postupuje podle § 21 ZDP, podle něhož 

se daň vypočítá „jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a 

o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby 

daně.“
18

 

Sazba činí 19 %, pokud poplatník není základním investičním fondem, kde je sazba 

daně stanovena ve výši 5 % nebo u fondu penzijní společnosti nebo u instituce 

penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti 
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obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění, kde sazba daně činí 0 %. 

Samostatný základ daně tvořený podle § 20b ZDP je zdaněn sazbou ve výši 15 %. 

3.2.6 Sleva na dani 

3.2.6.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Poplatníci, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, mají podle § 35 ZDP 

nárok na slevu na dani za zdaňovací období
19

. Slevy na dani jsou poskytovány v 

absolutní výši za každého zaměstnance se zdravotním postižením . Sleva na dani činí: 

– 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením, 

– 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. 

Uvedená sleva se poskytuje taky v poměrné části, a to v situaci, kdy je výsledkem 

průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením 

desetinné číslo. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se vypočítá jako podíl 

celkového počtu hodin, který vyplývá zaměstnancům s postižením z pracovní smlouvy 

ve zdaňovacím období, a celkového ročního fondu pracovní doby připadající na 

jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. 

Nezapočítávají se do celkového počtu hodin neodpracované hodiny v důsledku: 

– neomluvené nepřítomnosti v práci, 

– nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady 

mzdy, 

– nemožnosti konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se osoby 

zaměstnance, 

– dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. 

Nezapočítávají se do trvání pracovního poměru: 

– mateřská nebo rodičovská dovolená, 

– služba v ozbrojených silách, 
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 Zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě jdoucích 
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– výkon civilní služby 

– dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce. 

Výsledek průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením, se 

zaokrouhluje na 2 desetinná místa. 

3.2.6.2 Investiční pobídky 

Právnické osoby, kterým byl poskytnut příslib investiční pobídky , které pro poskytnutí 

příslib zahájily podnikání a zaregistrovaly se jako  poplatníci k dani z příjmů, mají 

právo pokud splnily všeobecné podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a 

zvláštním podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a zvláštním podmínky 

stanovené zákonem o daních z příjmů, uplatnit slevu na dani podle § 35s ZDP. 

Všeobecné podmínky jsou stanoveny zákonem o investičních pobídkách. Zvláštní 

podmínky pak stanoví zákon o daních z příjmů.  

Poplatníci, kterým byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zákona o investičních 

pobídkách, na které se však nevztahuje předchozí sleva na dani podle § 35a ZDP, 

mohou slevu na dani uplatnit podle § 35b ZDP. 

3.2.7 Zdaňovací období 

Podle § 21a ZDP zdaňovacím obdobím u právnických osob může být: 

– kalendářní rok, 

– hospodářský rok - období, které může začínat pouze prvním dnem jiného 

měsíce, než je leden, 

– období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo 

převodu jmění na společníka PO do konce kalendářního roku nebo 

hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, 

nebo  

– účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucí 

12 měsíců.
20

 

                                                 
20

 Podle § 3 odst. 4 ZoÚ může být účetní období delší než 12 měsíců při vzniku účetní jednotky v období 

3 měsíců před koncem kalendářního roku; nebo při zániku účetní jednotky v období 3 měsíců po skončení 

kalendářního roku nebo hospodářského roku 
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Pokud účetní jednotky chtějí uplatnit hospodářský rok. mohou tak učinit po oznámení 

záměru změny účetního období místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně 3 

měsíce před plánovanou změnou účetního období nebo před koncem běžného účetní 

období, a to podle toho, který z termínů nastává dříve, jinak účetní období, jinak účetní 

období zůstává nezměněno. Změnu účetní období může účetní jednotka provést pouze 

jednou v běžném účetním období. Obdobné postupují účetní jednotky i při přechodu z 

hospodářského roku na kalendářní rok. 

Uplatnit hospodářský rok může též účetní jednotka do 30 dnů od svého vzniku na 

nástupnická účetní jednotka, či účetní jednotka rozdělovaná odštěpením nebo 

přejímajícím společníkem v případě převodu jmění na společníka do 30 dnů ode dne 

zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku.
21

  

3.2.8 Daňové přiznání a placení daně 

V zákoně č. 180/2009 Sb., daňový řád s účinností od 1.1.2011 pro daňové přiznání, 

hlášení a vyúčtování zavedl legislativní zkratku ,,daňové tvrzení ʿʿ. Když daňový řád 

hovoří o daňovém tvrzení, vztahuje se takové ustanovení i na daňové přiznání. Naopak 

pokud zákon hovoří pouze o daňovém přiznání, tato úprava se nevztahuje na ostatní 

typy daňového tvrzení. Daňový řád rozlišuje následující druhy daňového přiznání: 

– řádné, 

– opravné, 

– dodatečné. 

Řádné daňové přiznání je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon 

ukládá, nebo daňový subjekt, který je tomu správcem daně vyzván. V řádném daňovém 

přiznání musí poplatník sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další 

okolnosti rozhodné pro vyměření daně.
22

 Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené 

pro podání řádného daňového tvrzení. 

Pokud daňový subjekt po podání řádného daňového přiznání zjistí, že udělal chybu a 

ještě neuplynula lhůtu pro podání řádného daňového přiznání, může podat tzv. 

opravného daňové přiznání. V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného 

                                                 
21

 Viz § 3 odst. 5 a 6 Zákon o účetnictví. 
22

 Viz § 135 DŘ. 
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daňového přiznání nebo opravného vyúčtování a k předchozímu daňovému přiznání 

nebo vyúčtování se nepřihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná daňová přiznání nebo 

dodatečná vyúčtování nebo již podaná opravná přiznání nebo opravná vyúčtování.
23

 

Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat 

do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové 

přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato 

povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně. Daňový subjekt je oprávněn v téže 

lhůtě podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je 

poslední známá daň, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši; v tomto dodatečném 

daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování nelze namítat vady postupu správce 

daně.
24

 Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 

měsíců, je stanovena daňovým řádem a to: 

– do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, 

– do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období v případě, že subjekt má 

povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem nebo daňové přiznání 

zpracovává a podává daňový poradce. To platí jen, je-li udělené plná moc 

udělená poradci uplatněná u správce daně před uplynutím základní lhůty pro 

podání daňové přiznání.
25

 

V případě, kdy by poslední den lhůty připadl na sobotu, neděli nebo svátek, lhůta by 

uplynula v nejblíže následující pracovní den. Lhůta pro podání daňové přiznání může 

být prodloužena: 

– až o tři měsíce na žádost daňového subjektu nebo z vlastního podnětu, 

– až na deset měsíců po uplynutí zdaňovacího období -  pokud předmět daně tvoří 

i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, a požádá správce daně o 

prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. 

Za pozdní podání daňového přiznání o více než 5 pracovních dnů, příp. za nepodání 

daňové přiznání, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení ve 

výši: 
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 Viz § 138 DŘ. 
24

 Viz § 141 DŘ. 
25

 Viz § 136 DŘ. 
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– 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % 

stanovené daně, 

– 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, 

nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo 

– 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 

5 % stanovené daňové ztráty. 

V případě výše pokuta za pozdního podání daňového přiznání nepřesáhne 200 Kč, 

daňový subjekt nemá povinnost ji hradit. V případě, kdy daňový subjekt nepodá daňové 

tvrzení a neučiní tak ani dodatečně, výše pokuta za opožděné tvrzení činí vždy nejméně 

500 Kč. Pokuta nikdy nesmí přesáhnout částku 300 000 Kč. Výše pokuty za opožděné 

tvrzení daně je poloviční, pokud daňový subjekt podá řádně daňové tvrzení nebo 

dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a v 

daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání 

platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo 

dodatečného daňového tvrzení. 

Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke 

které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového 

přiznání nebo vyúčtování.
26

 

Specifika pro účely daně z příjmů právnických osob jsou ustanoveny také v ZDP. Podle 

§ 38m odst. 1 ZDP je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů 

právnických osob s výjimkou poplatníků uvedených v § 38mb ZDP. Povinnost podat 

daňové přiznání vznikne bez ohledu na to, že daňový subjekt bude generovat daňovou 

ztrátu či ZD bude činit 0 Kč. 

Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení, 

přičemž platba se považuje za uskutečněnou až připsáním příslušné částky na účet 

správce daně. Pokud by daňový subjekt neuhradil daň nejpozději v den její splatnosti, 

dostal by se do prodlení. Za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem 

následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, by byl daňový subjekt povinen 

uhradit úrok z prodlení. Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby České národní 
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 Viz § 136 odst. 5 DŘ. 
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banky zvýšené o 14%, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.
27

 

Celková daňová povinnost se sníží o zálohy, které jsou povinni platit poplatníci 

splňující podmínky ustanovení v § 38a ZDP. Zálohy se platí v průběhu zálohové 

období, které není identické se zdaňovacím obdobím. Zálohové období se začíná počítat 

od prvního dne následujícím po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového 

přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového 

přiznání následujícího zdaňovacího období.
28

 Podle § 38a ZDP je výše zálohy a 

frekvence placení zálohy vychází z poslední známé daňové povinnosti. Výši zálohy, 

periodicitu a splatnost záloh činí: 

Tabulka 2: Výše záloh, periodicita a splatnost záloh na daň z příjmů právnických osob 

Poslední známá daňová povinnost 

(PZDP) 

Výše 

zálohy 

Periodicita 

záloh 

Splatnost záloh 

PZDP < 30 000 Kč Neplatí se - - 

30 000 Kč < PZDP < 150 000 Kč 40 % 

z PZDP 

Pololetně Do 15. 6. a do 15. 12. 

zdaňovacího období. 

150 000 Kč < PZDP 25 % 

z PZDP 

Čtvrtletně Do 15. 3. , do 15. 6. , do 15. 

9. a do 15. 12.  zdaňovacího 

období. 

Zdroj: Zákon o daních z příjmů; vlastní zpracování. 
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 DVOŘÁKOVÁ, Veronika. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-035-7, str. 53. 
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4 Daňová optimalizace 

Daňová optimalizace je snaha o minimalizaci daňové povinnosti. Při aplikaci 

optimalizačních metod může daňový subjekt v důsledku nižší daňové povinnosti získat 

prostředky na rozvoj podnikání, a tím pádem i konkurenční výhodu na daném trhu. 

Právní úprava ČR umožňuje několik způsobů, jak snížit daňovou povinnost. 

V některých případech se podniky snaží zredukovat daňovou zátěž do takové míry, že 

se již uchylují k nelegálnímu krácení daně. Z tohoto důvodu existují v zásadě dva 

způsoby daňové optimalizace: legální a nelegální. 

V zahraniční literatuře se pro jejich rozlišení používají následující pojmy. 

Tax avoidance, kterým se rozumí legální praktiky vedoucí k minimalizaci daňové 

povinnosti. Využívají zákonných ustanovení umožňujících uplatnit některé výjimky, 

daňové úlevy, osvobození od daně, podpory vybraných činností a za jistých okolností i 

mezery v zákonech (co není zákonem výslovně zakázáno, je dovoleno). 

Na druhé straně Tax evasion představuje nelegální způsob daňové optimalizace. Mezi 

takové metody můžeme například zařadit předstírání vyšších výdajů, zatajování příjmů 

a majetku ke zdanění, podceňování zásob, prodej a nákup bez dokladu atd.
29

 Tyto 

praktiky se v podnikatelské praxi běžně dějí. Za tuto činnost může být daňový subjekt 

Finančním úřadem potrestán. Míra postihu je závislá na rozsahu neodvedené daně a také 

na tom, jestli daňový subjekt jednal záměrně. Neúmyslné zkrácení daní může vyplynout 

z chybného uvedení informací v daňovém přiznání, nesprávného výkladu zákonných 

ustanovení apod. Důsledkem bývá doměření daně správcem daně včetně úroků 

z prodlení a penále. Často se však stává, že správce daně tuto nezákonnou činnost 

neodhalí a stát tak přichází o nemalou částku, která pak chybí ve státním rozpočtu. 

Naopak úmyslné zkrácení daně ve větším rozsahu
30

 může být klasifikováno jako trestný 

čin podle ustanovení § 240 až § 243 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku.
31
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 KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014. Právo a 

management. ISBN 978-80-8797-406-3, str. 180-181 
30

 Trestní zákoník neobsahuje přesnou definici většího rozsahu zkrácení daně. Nicméně soudní praxe 

využívá ustanovení v § 138 trestního zákoníku, kde je hranice větší škody stanovena ve výši 50 000 Kč. 
31

 KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014. Právo a 

management. ISBN 978-80-8797-406-3, str. 48 
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V mnoha situacích je hranice mezi legální a nelegální daňovou optimalizací velice 

tenká, a to především u aktivit, které využívají mezer v zákoně, jenž zákonodárci 

původně nezamýšleli. Takové právní jednání může být posouzeno jako odporující jeho 

smyslu a účelu, a tudíž považováno za neplatné.  

4.1 Typické oblasti legální daňové optimalizace  

V následujícím textu již bude pozornost zaměřena na oblasti legální daňové 

optimalizace, která je v praxi nejvíce používaná. Jedná se zejména o odpisy majetku, 

leasing, dále pak výdaje spojené s používáním automobilu ať již prostřednictvím 

paušálních nebo skutečných výdajů, problémové pohledávky, rezervy na opravu 

dlouhodobého majetku, rozdělení zisku společníkům či hojně vyžívané zaměstnanecké 

benefity nebo náklady spojené s reprezentací, reklamou a dary. 

4.1.1 Odpisy majetku  

Vlastnictví majetku je nezbytné pro ekonomickou činnost každého podniku. Může to 

však být majetek, který je používaný v souvislosti s podnikatelskou činností firmy 

(prokazatelné náklady na zajištění, udržení a dosažení příjmů). Zároveň je však 

podstatné, aby firma vlastnila pouze takový majetek, který ke své činnosti opravdu 

potřebuje a nezatěžovala své cash-flow. Pořízení majetku obecně daňové uznatelným 

nákladem není, podnik si může náklady související s pořízením majetku uplatnit formou 

odpisů (daňových), které vyjadřují opotřebení daného majetku. 

Zákon o daních z příjmů stanovuje pro odpisování majetku následující zásady: 

– právo odepisovat majetek má pouze vlastník daného majetku, který stanoví 

způsob odepisování v rámci možností, které umožňuje zákon a to pro každý 

nově pořízený a oceněný majetek, 

– zásady odepisování majetku není dovoleno po celou dobu odepisování měnit, 

– majetek je možné odepisovat maximálně do výše jeho vstupní ceny, případně do 

jeho zvýšené vstupní ceny (technické zhodnocení). 

V praxi jsou rozlišovány daňové a účetní odpisy. Daňové odpisy jsou upraveny 

v zákoně o daních z příjmů, který stanoví pravidla pro jejich výpočet a následné 

uplatnění. Naproti tomu účetní odpisy majetku představují trvalé snižování účetní 

hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení. Účetní jednotky jsou povinny podle 
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zákona o účetnictví sestavit individuální odpisový plán majetku a podle tohoto plánu 

majetek odpisovat. Účetní a daňové odpisy se ve většině případů ani nemohou 

shodovat. Případný rozdíl mezi odpisy se projeví se projeví až v daňovém přiznání, 

neboť o daňových odpisech se vůbec neúčtuje. Výsledek hospodaření je pak třeba 

korigovat o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Mohou vzniknout dva případy a 

to, že účetní odpisy jsou větší než daňové nebo naopak. Potom platí: účetní odpisy jsou 

větší než daňové, výsledek hospodaření je o tento rozdíl nutné zvýšit. Pokud je situace 

opačná, tak je potřeba o vzniklý rozdíl výsledek hospodaření snížit. Dále může nastat 

ještě situace, kdy účetní jednotka ztotožňuje účetní a daňové odpisy, pak k úpravám 

majetku vůbec nedochází. Vyvstává pak ovšem otázka zda je věrně a poctivě zobrazena 

finanční a ekonomická situace podniku.
32

 Pro účely daně z příjmů je třeba rozlišovat 

mezi dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem, pro který jsou uplatňovány 

odlišné postupy. Principielně však daňové odpisy představují postupné zahrnování 

vstupní ceny do daňových výdajů (nákladů). 

4.1.1.1 Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek 

§ 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů vymezuje dlouhodobý hmotný majetek, mezi 

něhož řadíme: 

– samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se 

samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 

40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok,  

– budovy, domy a jednotky,  

– stavby s některými výjimkami podle § 26 odst. 2 písm. c) ZDP,  

– pěstitelské celky s dobou plodnosti delší než 3 roky,  

– dospělá zvířata se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč,  

– jiný majetek vymezený v § 26 odst. 3 ZDP.  

Za dlouhodobý hmotný majetek se nepovažují pozemky a zásoby, které není možné tím 

pádem odepisovat a v § 27 ZDP je uveden majetek, který je výslovně z odepisování 

vyloučen. Jedná se například o majetek: 
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– bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním leasingu, pokud 

náklady související s jeho pořízením nepřevýší 40 000 Kč, 

– pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, 

– umělecká díla, která jsou hmotným majetkem a není součásti stavby a budovy, 

– inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zákona o účetnictví, 

pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve prospěch výnosů, 

– hmotný majetek převzatý bezúplatně podle zvláštního právního předpisu, 

– hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění dluhů, 

– hmotný majetek, u něhož odpisy nebo zahraniční položky podobného charakteru 

uplatňuje jiná osoba než odpisovatel.  

Vlastník majetku může odepisování zahájit okamžiku, kdy je pořízený majetek uveden 

do  stavu způsobilého obvyklému užívání. Tímto stavem se rozumí dokončení věci a 

splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy. Při 

odpisování hmotného majetku, který je používán jen zčásti k zajištění zdanitelného 

příjmu, se do výdajů zahrnuje pouze poměrná část odpisů. V některých případech si 

daňový subjekt nemůže vybrat jakým způsobem bude majetek odepisovat, ale musí 

pokračovat v odepisování, které započal předchozí odpisovatel majetku podle § 30 odst. 

10 ZDP. 

Před stanovením odpisů je nutné hmotný majetek zařadit do odpisových skupin podle 

Přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů. Ten vymezuje celkem 6 odpisových skupin. 

Zatřídění majetku provede poplatník již v prvním roce odepisování. 

Tabulka 3:  Odpisové skupiny majetku 

Odpisová skupina Doba odepisování Majetek 

1. 3 roky Počítače, kancelářská technika, mobilní telefony 

2. 5 let Automobily, traktory, nábytek 

3. 10 let Trezory, parní kotle, klimatizační zařízení 

4. 20 let Budovy ze dřeva a plastů, elektrárny, věže, stožáry 

5. 30 let Dálnice, silnice, větší budovy 

6. 50 let Administrativní budovy, hotely, kulturní památky 

Zdroj: § 30 odst. 1 ZDP a Příloha č. 1; Vlastní pracování. 
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Stanovená doba odpisování se však nevztahuje na hmotný majetek, u kterého došlo k 

prodloužení doby odpisování. Pokud hmotný majetek nelze zařadit do odpisových 

skupin podle Přílohy č. 1 ZDP, zařadí se do odpisové skupiny 5, pokud je zatříděný 

podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC, a do odpisové skupiny 2, pokud je zatříděný 

podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Zákon o daních z příjmů umožňuje využít 

základní metody odpisování hmotného majetku – rovnoměrné a zrychlené. Kromě dvou 

zmíněných metod existují ještě mimořádné odpisy, odpisy stanovené dle ustanovení 

§ 30 odst. 4 až 6 ZDP a odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze 

slunečního záření. Mimořádné odpisy vznikly v důsledku finanční krize v roce 2009 a 

týkaly se hmotných majetků v odpisových skupinách 1 a 2 pořízených v období od 1. 1. 

2009 do 30. 6. 2010.
33

  

Rovnoměrné daňové odpisy vycházejí z § 31 ZDP. Při rovnoměrném odpisování 

hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny následující maximální roční 

odpisové sazby.
34

  

V případě rovnoměrného odepisování majetku stanoví zákon o daních z příjmů pro 

každou odepisovanou skupinu vždy tři sazby: 

– sazba v prvním roce odepisování se použije pouze jednou, a to při zahájení 

odepisování, přitom není rozhodující, kdy byl  majetek je majetek uveden do 

užívání, tato sazba je stejná pro majetek pořízený v lednu i v prosinci, 

– sazba v dalších letech se používá od druhého roku odepisování až do jeho 

ukončení za předpokladu, za předpokladu, že na majetku bude  provedeno 

technické zhodnocení, 

– sazba pro zvýšenou vstupní cenu se použije pouze u majetku, na němž bylo 

provedeno technické zhodnocení, a to poprvé v roce, v němž bylo technické 

zhodnocení dokončeno a uvedeno do užívání. 

Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování jsou maximální, při čemž je možné 

použít i sazby nižší. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování jsou maximální. 

Pokud v daném období podnikatel zvolí nižší odpisy, nemůže v dalším období překročit 

maximální výši odpisů. Sazby nižší než maximální nemůže poplatník použít, pokud 
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uplatňuje výdaje paušální částkou z dosažených příjmů, kdy je povinen vést odpisy 

pouze evidenčně. V následující tabulce jsou uvedeny roční odpisové sazby 

rovnoměrných odpisů. 

Tabulka 4:  Roční odpisové sazby rovnoměrných odpisů 

Odpisová 

skupina 

V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2,0 

Zdroj: § 31  odst. 1 ZDP. 

Na začátku odpisování může první odpisovatel u některých druhů hmotného majetku 

zvýšit odpis v prvním roce o 20 %, 15 % nebo 10 %. O 20 % lze navýšit odpis stroje 

pro zemědělství a lesnictví u poplatníků s převážně zemědělskou a lesní výrobou, o 15 

% může poplatník zvýšit odpis u hmotného majetku pro čištění a úpravu vod ve 

stavbách specifikovaných zákonem, o 10 % může poplatník navýšit odpis hmotného 

majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 až 3 s výjimkou předchozích hmotných 

majetků, pokud je poplatník prvním odpisovatelem. Jakékoli navýšení nelze uplatnit u 

hmotných majetků vymezených v § 31 odst. 5 ZDP. Maximální odpisové sazby při 

zvýšení v prvním roce jsou uvedeny v § 31 odst. 1 písm. b) až d). ZDP.   

Při rovnoměrném odpisování se odpis stanoví za zdaňovací období ve výši jedné setiny 

součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. V případě zvýšené 

vstupní ceny hmotného majetku je odpis stanoven součinem zvýšené vstupní ceny a 

přiřazené odpisové sazby pro zvýšenou vstupní cenu. Takto stanovené odpisy se 

zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

V případě zrychleného odpisování stanoví zákon o daních z příjmů pro každou 

odpisovou skupinu vždy tři koeficienty: 



 

32 

 

– koeficient v prvním roce odepisování se použije pouze jednou a to v případě 

zahájení odepisování, přitom není podstatné, kdy byl majetek uveden do 

používání. Tato sazba je totožná pro majetek pořízený v lednu i v prosinci, 

– koeficient v dalších letech se používá od druhého roku odpisování až do jeho 

ukončení za předpokladu, že na majetku nebude provedeno technické 

zhodnocení, 

– koeficient pro zvýšenou vstupní cenu se použije pouze u majetku, na němž bylo 

provedeno technické zhodnocení
35

 a to poprvé v roce, v němž bylo technické 

zhodnocení dokončeno a uvedeno do užívání. V níže uvedené tabulce jsou 

zobrazeny koeficienty pro zrychlené odepisování. 

Tabulka 5:  Koeficienty pro zrychlené odepisování 

Odpisová skupina První rok odepisování V dalších letech Pro zvýšenou ZC 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

Zdroj: § 32 odst. 1 ZDP . 

ZDP v § 33 definuje technické zhodnocení jako výdaje vynaložené na dokončené 

nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud 

převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč. 

Technické zhodnocení obvykle prodlužuje dobu odpisování, a to v závislosti na jeho 

výši. V praxi dochází často k rozporu mezi tím, co lze považovat za běžnou opravu a co 

již za provedené technické zhodnocení. Aby se předešlo těmto nejasnostem je nutné 

podat správci daně žádost o závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku 

technickým zhodnocením či nikoliv. V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném 

posouzení zásahu do majetku, které je zpoplatněna částkou 10 000 Kč, je poplatník 
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povinen uvést náležitosti podle § 33a ZDP. Společně se žádostí je pak povinen 

předložit: 

– doklad o vlastnictví posuzovaného majetku, v případě zásahu do posuzovaného 

majetku v nájmu i souhlas vlastníka případně pronajímatele, 

– dokumentaci v rozsahu umožňující posouzení, zda je zásah do posuzovaného 

majetku technickým zhodnocením podle § 33 ZDP, v případě zásahu do 

nemovitosti stavební dokumentaci zachycují změny v nemovitosti. 

4.1.1.2 Daňové odpisy nehmotného majetku 

 Dlouhodobý nehmotný majetek  je podle § 32a odst. 1 vymezen délkou použitelnosti 

delší než jeden rok a současně s vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč a který poplatník 

nabyl úplatně (vkladem člena obchodní korporace nebo tichého společníka, přeměnou 

nebo zděděním nebo byl vytvořen vlastní činností  za účelem obchodování s ním). 

Podle § 32 odst. 4  ZDP můžeme dlouhodobý nehmotný majetek odepisovat podle 

tabulky uvedené níže následovne: 

Tabulka 6: Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 

Minimální doba 

odepisování 

Typ majetku 

Podle smlouvy Majetek, u kterého je doba používání sjednaná ve smlouvě 

18 měsíců Audiovizuální díla s právem na užívání na dobu neurčitou 

36 měsíců Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje s právem 

na použití na dobu neurčitou 

60 měsíců Zřizovací výdaje 

72 měsíců Ostatní nehmotný majetek (práva užívat obchodní značku)
36

 

Zdroj: § 32a ZDP , vlastní zpracování. 

Nehmotný majetek může kromě odpisovatele (vlastníka) odepisovat poplatník, který 

k němu nabyl právo užívání za úplatu. Pro odpisy dlouhodobého majetku dále platí: 
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– odepisuje se od měsíce následující po měsíci, ve kterém byly splněny podmínky 

pro odepisování (majetek byl zařazen do užívání), 

– majetek, u kterého je sjednána doba užívání ve smlouvě, lze odepisovat 

s přesností na dny, 

– odepisování nelze přerušit, 

– odpis za celý rok se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, 

– u majetku nabytého vkladem nebo přeměnou pokračuje nabyvatel v odepisování 

započatém původním odpisovatelem. 

Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku stejně jako tomu bylo 

u majetku hmotného a může probíhat ve více letech. Výdaje spojené s úpravou 

nehmotného majetku, které nedosáhnou částky 40 000 Kč, se poplatník může 

rozhodnout, že tyto výdaje neuplatní jako přímý daňový náklad, ale bude je považovat 

za technické zhodnocení. Způsob odepisování technického zhodnocení u 

dlouhodobého nehmotného majetku je definován v § 32 a odst. 6 ZDP. Poplatník 

pokračuje v odepisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již 

uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení 

ukončeno a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odepisování nejméně však: 

– v případě audiovizuálního díla po dobu 9 měsíců, 

– v případě software a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců, 

– v případě nehmotného majetku, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou, do 

konce doby sjednané smlouvou a , 

– v případě ostatního nehmotného majetku po dobu 36. 

4.1.2 Leasing  

Hmotné a nehmotné majetky lze využívat prostřednictvím leasingu, při kterém 

pronajímatel poskytuje za úplatu nebo nepeněžní plnění nájemci danou věc po určitou 

dobu k užívání. Existují dva druhy leasingu – finanční a operativní. 

Operativní leasing je vlastně běžný nájem, při kterém přenechá pronajímatel nájemci 

majetek na určitou dobu do užívání. Ukončením řádně doby  leasingu zůstává předmět 

leasingu dále ve vlastnictví pronajímatele. . Částky nájemného jsou daňové uznatelné 
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v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. h) bod 1. ZDP s výjimkou nájemného za 

umělecká díla a výdaje (náklad) za restaurování uměleckých děl. 37 

Finanční leasing definuje § 21d ZDP. Podle tohoto ustanovení finanční leasing se 

rozumí přenechání věci ( s výjimkou nehmotného majetku) vlastníkem k užití sjednané 

doby za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy dohodnuto, že po uplynutí sjednané doby 

vlastník věc uživateli za předem stanovenou cenu prodá nebo jí na něj bezúplatně 

převede, a to buď automatický nebo na žádost uživatele.  

Na finanční leasing se nevztahují ustanovení ZDP o nájmu s výjimkou situace, kdy je 

finanční leasing předčasně ukončen nebo pokud není po uplynutí leasingové doby 

předmětná věc převedena na uživatele leasingu. Za nájem se také považuje případ, kdy 

uživatel předmět finančního leasingu přenechá jiné osobě za úplatu na základě smlouvy.  

Finančního leasingu se týká řada ustanovení zákona o daních z příjmů, zejména § 24 

odst. 2 písm. h) bod 2 a dále odstavce 4 až 6 téhož paragrafu. Daňový režim finančního 

leasingu  bude záviset na tom, zda předmět leasingu je: 

– movitá věc, která nesplňuje podmínky zařazení do hmotného majetku (drobný 

hmotný majetek), 

– hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření, odpisovaný 

podle § 30b ZDP, 

– ostatní hmotní majetek, který lze daňově odpisovat nebo, 

– pozemek či hmotný majetek vyloučený z odpisování. 

U finančního leasingu hmotného majetku, který lze odpisovat, je nutno posoudit splnění 

tří podmínek: 

– omezené kupní ceny při odkoupení majetku 

– omezení doby trvání leasingu, a 

– povinnost zařadit převedený předmět leasingu do obchodního majetku. 

Při posuzování první podmínky  porovnáváme: 

– kupní cenu, a 
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– fiktivní zůstatková cena při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) 

ZDP, vypočtená k datu převodu vlastnictví. 

Pokud je kupní cena vyšší než takto zůstatková cena nebo se rovná, jsou náklady na 

leasing daňově účinným nákladem. V opačném případě, musíme zkoumat dobu trvání 

leasingu a zjišťovat, zda byl předmět leasingu zařazen do obchodního majetku. 

Minimální doba trvání leasingu se v minulosti několik krát měnila, přičemž podle 

přechodných ustanovení zákona se při posouzení daňové účinnosti vždy vychází ze 

stavu, který platil v době zahájení leasingu.
38

  Minimální dobou finančního leasingu je 

minimální doba odpisování hmotného majetku podle § 30 odst. 1 ZDP nebo podle § 30a 

pro mimořádné odpisy a § 30b ZDP pro hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny 

ze slunečního záření. U hmotného majetku v odpisových skupinách 2 až 6 se minimální 

doba leasingu zkracuje o 6 měsíců. Minimální dobu trvání finančního leasingu uvádí 

Tabulka č. 7. 

Tabulka 7: Minimální doba trvání finančního leasingu 

Odpisová skupina Finanční leasing 

Doba odpisování Doba finančního leasingu 

1 3 roky 3 roky 

   

2 5 let 4,5 roku 

3 10 let 9,5 roku 

4 20 let 19,5 roku 

5 30 let 29,5 roku 

6 50 let 49,5 roku 

Majetek dle § 30a ZDP 12 a 24 měsíců 12 a 24 měsíců 

Majetek dle § 30b ZDP 240 měsíců 240 měsíců 

Zdroj: § 21d ZDP a § 30 - 30b ZDP, vlastní zpracování. 
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Úplata i finančního leasingu je daňovým nákladem v poměrné výši připadající ze 

sjednané doby na příslušné zdaňovací období. Podle pokyny GFŘ č. D-22 u poplatníků, 

kteří vedou účetnictví, se nájemné časové rozliší podle účetních předpisů. 

4.1.3 Výdaje související s automobilem  

Automobil je v řadě oborů běžným pracovním nástrojem, jak se náklady s jeho 

provozem spojené projeví v daních, řeší mnoho podnikatelů. Uplatňování daňových 

výdajů, souvisejících s automobilem, závisí na způsobu jeho nabytí (koupě na úvěr nebo 

leasing nebo dar). způsob využití (je využíván i pro soukromé účely), způsob účtování 

(automobil zařazený nebo nezařazený do obchodního majetku), právní vztah k automobilu 

(vlastní nebo pronajatý).  

Náklady související s provozem automobilu můžeme uplatňovat v prokázané výši, ale v 

některých případech můžeme nebo musíme použit náhradní způsob uplatnění nákladů tj. 

paušální výdaj na dopravu nebo skutečně vynaložených nákladů za použití silničního 

motorového vozidla. Mezi skutečně vynaložené náklady patří odpisy, spotřebované 

pohonné hmoty, opravy, servisní prohlídky, provozní kapaliny, dálniční známky, pojistné, 

parkovací poplatky, silniční daň atd. 

K prokázání výdajů na  pohonné hmoty a související náklady (parkovné) slouží kniha jízd.39 

Podle pokynu GFŘ č. D-22 musí evidence jízd obsahovat následující informace: datum 

jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté kilometry, typ vozidla, registrační značku, stav ujetých 

kilometrů k 1. lednu (případně k datu zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) 

a k 31. prosinci kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení 

používání vozidla). Pokud je vozidlo použito k soukromým účelům, je poplatník 

povinen spotřebované pohonné hmoty odpovídající soukromě ujetým kilometrům 

vyloučit z daňových nákladů, přičemž ostatní náklady může poplatník ponechat v plné 

výši. 

Zákon o daních z příjmů umožňuje uplatnění paušálních výdajů na dopravu, který je 

vymezený v ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) . Jedná se o výdaj na dopravu ve výši 

5000 Kč za každý kalendářní měsíc na jednoho silniční motorové vozidlo k podnikání, 

případně krácený paušální výdaj ve výši 4000 Kč. Ročně se tak může v nákladech 

                                                 
39

 HNÁTEK, Miloslav a David ZÁMEK. Daňové a nedaňové náklady 2017. Praha: ESAP, 2017. ISBN 

978-80-9058-994-0, str. 20. 



 

38 

 

uplatnit až 60000 Kč. Používání paušálních výdajů na dopravu se nemusí pro účely 

daně z příjmů prokazovat účetními doklady použití vozidla pro podnikání, výši 

zaplacené ceny za pohonné hmoty, počet ujetých kilometrů za příslušné období. 

Paušální výdaj na dopravu je možné uplatnit maximálně za 3 vozidla, lze kromě 

paušální částky uplatnit i další výdaje spojené s automobilem. ZDP však tuto možnost 

omezuje. Není tak možné uplatnit výdaje za pohonné hmoty a za parkovné při pracovní 

cestě. Další výdaj související s provozem automobilu včetně daňových odpisů lze 

uplatnit, pokud jsou řádně prokázány. Výjimkou je použití paušální výdaj v krácené 

výši, spolu s kterým lze uznat pouze 80% dalších výdajů. Překážkou pro využití 

paušálního výdaje v daném kalendářním měsíci je přenechání vozidla k užívání jiné 

osobě formou nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod., nikoliv , že vozidlo nemůže 

jiná osoba řídit. Za takové přenechání se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty 

spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který jej nevyužívá i pro soukromé účely. 

Jednotlivé způsoby uplatňování výdajů, spojených s automobilem, nelze v průběhu 

kalendářního roku měnit. 

4.1.4 Problémové pohledávky  

V rámci daňové optimalizace je možná tvorba daňově účinné opravné položky (zákonné 

opravné položky) k některým neuhrazeným pohledávkám. Opravné položky k 

pohledávkám umožňují zachytit snížení hodnoty pohledávek po přechodnou dobu. Jde 

však o dočasné řešení, kterému následuje konečné řešení v podobě úhrady, postoupení nebo 

odpisu pohledávky. Tvorbu zákonných opravných položek upravuje zákon č. 593/1992 Sb., 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a jsou daňově uznatelné  podle § 24 odst. 2 

písm. i) ZDP. 

Podmínky pro tvorbu zákonné opravné položky jsou následující (obecně platné principy 

pro všechny zákonné opravné položky): 

– nezpochybnitelná existence pohledávky, 

– zákonné opravné položky není tvořena k pohledávkám z titulu cenných papírů, 

jiných investičních nástrojů a dalších plnění blíže specifikovaných v ustanovení 

§ 2 odst. 2 zákona o rezervách, 

– opravné položky musí být vytvořená k rozvahové hodnotě nepromlčených 

pohledávek splatných po 31. 12. 1994, 
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– požadavek na proúčtování pohledávek ve prospěch výnosu nelze vnímat 

absolutně pro plnou hodnotu pohledávky, 

– v případě nabytí pohledávky postoupením musí být nejprve uhrazena její 

pořizovací cena, aby se dala tvořit opravné položky, 

– nesmí se tvořit opravné položky , jestliže má věřitel vůči dlužníkovi splatné 

dluhy, které ještě nebyly vzájemně započteny. Výjimkou jsou pohledávky za 

dlužníky v insolvenčním řízení 

– zákonné opravné položky lze tvořit kdykoliv v průběhu zdaňovacího období, 

není-li stanoven jinak, a poplatník je povinen prověřit odůvodnění tvorby 

opravné položky, 

– zákonnou opravnou položku nelze tvořit u pohledávek vzniklých mezi 

spojenými osobami. 

Mezi zákonné opravné položky patří: 

– opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 

(§ 8a zákona o rezervách),  

– opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o 

rezervách),  

– opravné položky k tzv. méně významným pohledávkám (§ 8c zákona o 

rezervách),  

– opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona 

o rezervách). 

Prvním typem jsou opravné položky k nepromlčeným pohledávkám podle § 8a 

zákona o rezervách (splatné od 1.1.2014), je tvorba za podmínky, že od konce sjednané 

doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, lze tvořit až do výše 50% 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Po uplynutí více než 30 měsíců je 

poplatník oprávněn vytvořit DOP ve výši 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky. V případě pohledávky, jejichž rozvahová hodnota přesahuje částku 

200 000 Kč. Pohledávek se mohou tvořit zákonné opravné položky podle § 8a zákona o 

rezervách za předpokladu, že byly poplatníkem přihlášeny do soudního, správního nebo 

rozhodčího řízení. Po dobu soudního řízení neběží promlčecí lhůta pohledávky. 

Zákonné opravné položky podle § 8a zákona o rezervách nelze tvořit u pohledávek již 
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odepsaných na vrub výsledku hospodaření a dále u pohledávek vzniklých za členy 

obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál nebo mezi spojenými osobami. Zákonné 

opravné položky vytvořené podle § 8a zákona o rezervách se zruší, pokud pominou 

důvody pro jejich existenci, nebo pokud pohledávka, k níž byla opravné položky 

vytvořena, se promlčela, nebo nastal důvod pro odpis pohledávky dle ustanovení 

§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP. 

Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh mohou poplatník tvořit 

podle § 8b zákona o rezervách, a to do výše hodnoty pohledávky odpovídající 

provedené úhradě celního dluhu. 

Opravné položky k nevýznamné pohledávce podle § 8c zákona o rezervách může 

vytvářet poplatník, který netvořil k této pohledávce žádnou z výše zmíněných opravné 

položky, až do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství v případě, 

že: 

 

– nejde o pohledávku již odepsanou na vrub výsledku hospodaření, a také u 

pohledávek vzniklých za členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál 

nebo mezi spojenými osobami, 

– pokud její rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku 

nepřesáhne částku 30 000 Kč,  

– od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo alespoň 12 měsíců,  

– celková hodnota bez příslušenství takto uplatňovaných pohledávek vůči 

stejnému dlužníkovi nepřesáhne za období, za které se podává daňové přiznání, 

částku 30 000 Kč.  

Odpis pohledávek jsou podle § 25 odst. 2 písm. z) ZDP obecně daňově neuznatelné 

s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Podle něj je daňově uznatelným 

nákladem jmenovitá hodnota pohledávek nebo pořizovací cena pohledávek nabytých 

postoupením, vkladem a při přeměně společnosti. a to za podmínky, že lze k těmto 

pohledávkám tvořit zákonné opravné položky podle zákona o rezervách nebo ještě 

nelze, jelikož od její splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců. Dále i v případě 

postoupených pohledávek, jejichž rozvahová hodnota je vyšší než 200 000 Kč a nebylo 

u nich zahájeno soudní, rozhodčí nebo správní řízení, za dlužníkem specifikovaným 
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právě v tomto ustanovení. Daňově účinný odpis platí i pro pohledávku nebo její část do 

výše vytvořené zákonné opravné položky. 

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení  podle § 8 

zákona o rezervách je poplatník oprávněn tvořit v případech, kdy dlužník není schopen 

dostát svým závazkům. Pohledávka musí být přihlášena u insolvenčního soudu do 

konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo povolí-li soud oddlužení, tak 

ve lhůtě 30 dnů. Pokud byla povolena reorganizace, postačí uvedení věřitelovy 

pohledávky dlužníkem v seznamu dluhů. Opravná položka se zruší v návaznosti na 

výsledky insolvenčního řízení nebo pokud pohledávku účinně popře insolvenční 

správce, věřitel nebo dlužník. Opravné položky k těmto nepromlčeným pohledávkám se 

tvoří jednorázově do výše rozvahové hodnoty pohledávky. To znamená, že poplatník 

může vytvořit i nižší opravnou položku, avšak v následujícím období již nemůže tuto 

opravnou položku měnit. Tvořit zákonné opravné položky podle § 8 lze k pohledávkám: 

– dosud nesplatným, dále 

– k pohledávkám od jejichž splatnosti uplynula určitá doba, ale jedná se stále o 

pohledávky nepromlčené, 

– k pohledávkám, k nimž byla tvořena zákonná opravná položka podle 8a zákona 

o rezervách rozpuštěním vytvořené opravné položky a vytvoření nové podle § 8. 

4.1.5 Polhůtní a promlčené závazky  

V souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. a) bod 12 ZDP je společnost povinna zvýšit 

svůj základ daně o výši neuhrazeného dluhu, od jejichž splatnosti uplynulo 30 měsíců 

nebo byly promlčeny.  

Výjimkou jsou závazky společnosti, které jsou uvedeny ve ustanovení 

§ 23 odst. 3 písm. a) bod 11 ZDP. Nevztahuje se na: 

– dluhy společnosti, která je v úpadku, 

– dluhy z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, plnění ve 

prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty obchodní korporace, úvěrů, zápůjček, 

ručení, záloh, smluvních pokut, úroků a poplatků z prodlení a jiných sankcí ze 

závazkových vztahů,  

– dluhy, které je možné uznat jako daňový náklad, pouze pokud jsou zaplaceny,  
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– dluhy, při jejichž vzniku nebyl uplatněn související daňově účinný náklad,  

 

– dluhy, o kterých se vede rozhodčí, soudní nebo správní řízení, kterého se 

poplatník řádně účastní a řádně a včas činí úkony, potřebné k uplatnění svého 

práva, a to až do doby pravomocného rozhodnutí,  

– dohadné položky pasivní a rezervy zachycené v účetnictví podle zákona o 

účetnictví.  

Následná úhrada závazků, o které byl takto zvýšen základ daně, je ošetřena v ustanovení 

§ 23 odst. 3 písm. c) bod 6 ZDP, podle kterého se základ daně snižuje o hodnotu dluhů 

zaniklých splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen základ daně výše 

uvedeným způsobem. 

4.1.6 Rezervy na opravu hmotného majetku  

V souvislosti s daňovou optimalizací nelze opomenout také problematiku tvorby rezerv 

na opravy hmotného majetku. Tuto problematiku dále upravuje zákon č. 593/1992 Sb., 

rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Aby byla vytvořená rezerva na opravu 

uznána jako daňové účinný náklad, je nutné ji vytvořit v souladu s tímto zákonem a 

dodržet stanovené podmínky. Zákon o rezervách umožňuje tvořit i další rezervy jako 

jsou například bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví nebo rezervy na pěstební 

činnost. Promítnutí rezervy vytvořené podle zákona o rezervách do daňových nákladů 

vychází z ustanovení § 24 odst. 2 písm. i. ZDP. Tvorba rezerv může být uplatněna jako 

daňový náklad na zajištění a udržení příjmů pouze v případě, že je o ní vždy účtováno, 

případně, že je vedena v daňové evidenci. Rezervy na opravu dlouhodobého majetku 

tak může tvořit jak FO, která vede daňovou evidenci, tak FO nebo PO vedoucí 

účetnictví. V této souvislosti je nutné dodat, že je rozdíl mezi rezervami tvořené podle 

zákona o ZDP a rezervami podle zákona o účetnictví, které jsou tvořeny v souladu 

s dodržením principu opatrnosti. Ty pak snižují výsledek hospodaření a nelze je 

považovat za daňově uznatelný výdaj. 

Rezervy na opravu hmotného majetku mohou obecně tvořit pouze vlastníci hmotného 

majetku, anebo pachtýři na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu. Lze ji tvořit 

pouze k hmotnému majetku vymezeném v § 26 odst. 2 ZDP, jehož doba odepisování 
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podle zákona o daních z příjmů je 5 let a více. Další podmínkou je skutečnost, že ji lze 

vytvářet pouze za účelem opravy majetku. Opravou se pro tyto účely rozumí odstranění 

částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku a to za účelem uvedení tohoto 

majetku do předchozího stavu. 

Zákon o rezervách taxativně vylučuje tvorbu rezervy: 

– k hmotnému majetku, který je určený k likvidaci, 

– na opravy v důsledku škod či jiné nepředvídané nebo nahodilé události, 

– na opravy, které se pravidelně opakují každý rok, 

– na opravy majetku, k němuž má vlastnické právo poplatník v konkursu podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

(dále jen insolvenční zákon nebo „IZ“), 

– na výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku, 

– za účelem provedení technické zhodnocení  ve smyslu § 33 ZDP.  

Výše rezervy na opravy se počítá z předpokládaného zahájení oprav. Zákon o rezervách 

zároveň limituje maximální dobu tvorby rezervy. Nyní přikročíme k podmínkám, za 

kterých je možné rezervu na opravy hmotného majetku tvořit: 

– rezerva se tvoří pouze do výše rozpočtovaných nákladů na opravu, přičemž 

pokud by v průběhu tvorby rezervy došlo k změně odhadovaného rozpočtu 

nákladů na opravu, nebude se nijak měnit výše již vytvořené rezervy, ale změny 

se promítnout až do zbývající části tvorby rezervy, 

– rezerva se tvoří rovnoměrné pro jednotlivých zdaňovacích obdobích, 

– rezervu lze tvořit minimálně 2 zdaňovací období a maximálně podle tabulky č.7: 

Tabulka 8: Maximální doba tvorby rezerv na opravu hmotného majetku 

odpisová skupina maximální doba tvorby rezervy 

2 3 zdaňovací období 

3 6 zdaňovacích období 

4 8 zdaňovacích období 

5 a 6 10 zdaňovacích období 

Zdroj: §7 odst. 9 zákona č. 593/1992 Sb., vlastní zpracování. 
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Rezervu ve výši připadající na příslušné období je nutné zaúčtovat dle ZoÚ a do konce 

termínu pro podání daňového přiznání za dané zdaňovací období musí být peníze ve 

výši příslušné rezervy uloženy na samostatný bankovní účet, který splňuje zákonné 

podmínky, jinak se rezerva zruší. Tyto peněžní prostředky je možné čerpat výhradně na 

účely, na které byla rezerva vytvořena. 

Oprava musí být zahájena nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po 

zdaňovacím období, ve kterém se předpokládalo zahájení opravy. Při nesplnění této 

podmínky se rezerva zruší. Zruší se i v případě, že nebude celá vyčerpána nejpozději ve 

zdaňovacím období, následujícím po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava 

zahájena. 

4.1.7 Dárky, reklama, reprezentace a dar 

Dárky nelze obecně uplatnit v nákladech. Za dar se nepovažují reklamní a propagační 

předměty, které jsou opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele 

tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnot bez 

daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína 

předmětem spotřební daně. 

Do limitu částky 500 Kč je nutné započítat i případné náklady na potisk, obal 

reklamních předmětů. 

Množství a podoba reklamní a propagačních předmětů nejsou nijak speciálně 

stanoveny. Lze tak za účelem propagace podnikání rozdávat nejrůznější předměty, 

pokud je dodržen limit 500 Kč a předmět opatřen např. názvem firmy. Lze rozdávat 

všechno, co poplatník uzná, že je pro účely propagace jeho podnikání vhodné. 

V režimu ustanovení § 24 odst. 1 ZDP se posuzují také vzorky používané v rámci 

propagace výrobků. Vzorky nelze považovat za dary, protože při jejich bezúplatném 

poskytování se očekává určité protiplnění v podobě nákupu vzorového zboží. Vzorky jsou 

tedy daňově uznatelné a hodnotový limit pro jejich uznání není stanoven.  

Obdobně jako u vzorků se postupuje u dalších výdajů na reklamu a reklamní akce, jako jsou 

například výdaje na ochutnávky, propagační materiály, zboží určené jako výhra v soutěži a 

další, protože cílem těchto akcí je zvýšit, případně udržet příjmy. 
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Daňová účinnost nákladů na reklamu se posuzuje podle § 24 odst. 1 ZDP. Musí se 

jednat o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů 

prokázané poplatníkem. 

Za reklamu lze považovat i marketingové akce prodejce, který svým zákazníkům za 

určitých podmínek poskytne naturální bonus formou ,,výrobek zdarma“ k jinému 

zakoupenému výrobku nebo jeho prodej za symbolickou 1 Kč. 

Od daňově přiznatelných nákladů na reklamu se musí rozlišovat náklady na 

reprezentaci, které není možné podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP uznat jako 

daňové náklady. Náklady na reprezentaci jsou zejména pohoštění, občerstven a dary. 

Jedná se o restrikci daňového zákona. Přitom je naprosto zřejmé, že jsou to náklady 

související s podnikatelskou činností, které se musí vynakládat.
40

 

Podle § 20 odst. 8 ZDP lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů) 

při splnění podmínek. Hodnota jednoho bezúplatného plnění musí činit alespoň 2 000 

Kč a celkově je možné od základu daně odečíst maximálně jeho 10 %. Bezúplatné 

plnění musí být poskytnuto obci, kraji, organizační složce státu, právnickým osobám se 

sídlem na území České republiky nebo právnické osobě, která je pořadatelem veřejných 

sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.  

Tato bezúplatná plnění musí být poskytnuty „na vědu a vzdělávání, výzkumné a 

vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu 

mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, 

humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, 

tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, 

dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli 

zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu 

opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále 

fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli 

invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání 

starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle 

zvláštního právního předpisu84, na zdravotnické prostředky85 nejvýše do částky 
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 HNÁTEK, Miloslav a David ZÁMEK. Daňové a nedaňové náklady 2017. Praha: ESAP, 2017. ISBN 

978-80-9058-994-0, str. 165 - 169. 
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nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona 

upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky 

nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám 

vzdělání a zařazení do zaměstnání, …, na financování odstraňování následků živelné 

pohromy, ke kterému došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu 

tvořícího Evropský hospodářský prostor “. 

4.1.8 Zaměstnanecké benefity  

Mzda zaměstnance z pracovněprávního vztahu, je z pohledu zaměstnavatele daňově 

uznatelným nákladem. Zaměstnavatel má povinnost za své zaměstnance odvádět 

sociální a zdravotní pojištění vypočítané z hrubé mzdy. Přímo z hrubé mzdy se strhává 

pojistné, jehož poplatníkem je zaměstnanec a plátcem zaměstnavatel, a nad rámec hrubé 

mzdy se vypočítávají odvody na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. 

Podle ZDP jsou částky pojistného odvedené zaměstnavatelem daňově uznatelným 

nákladem za předpokladu, že byly sraženy a odvedeny do konce měsíce následujícím po 

uplynutí zdaňovacího období.
41

 

Nad rámec sjednané mzdy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem lze poskytovat 

zaměstnanecké benefity formou peněžního nebo nepeněžního plnění.  

Zaměstnanecké benefity poskytované zaměstnavatelem mohou být: 

 u zaměstnance 

– osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti, 

– nezahrnovány nebo zahrnovány do vyměřovacího základu zaměstnance pro 

stanovení odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, 

– zdaňovány daní z příjmů ze závislé činnosti z tzv. superhrubé mzdy, 

 u zaměstnavatele 

– poskytovány na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů), 

– poskytovány na vrub nedaňově uznatelných výdajů (nákladů), 

Z pohledu daně z příjmů je optimální, když jsou zaměstnanecké benefity na straně: 

– zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, 
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– zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti a nepodléhají 

odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Správně zvolený systém zaměstnaneckých výhod spolu s optimálně zvoleným 

systémem odměňování zaměstnanců přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti 

zaměstnavatele na trhu práce při získávání a stabilizování kvalifikovaných pracovníků 

firmy. 
42

 

4.1.8.1 Poskytování stravování (stravenek) zaměstnancům 

K nejčastěji poskytovaným zaměstnaneckým benefitům patří příspěvek na stravování 

zaměstnanců. Přitom nejvíce je v současné době využíváno poskytování stravenek 

zaměstnavatelem. Ze zákoníku práce § 236 vyplývá, že zaměstnavatel má povinnost 

umožnit zaměstnancům stravování v průběhu pracovní směny, ale už není povinen ho 

zajistit. 

U zaměstnance vzniká na základě poskytnutého příspěvku zaměstnavatelem na úhradu 

nákladů stravování příjem , který je dle § 3 odst. 2 ZDP předmětem daně u příjmů 

fyzických osob. Jedná se o nepeněžní příjem, který je však dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP 

od daně z příjmů osvobozen.
43

  

Na osvobození od daně z příjmů u zaměstnance tedy nemá vliv výše daňové uznatelnost 

výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem na stravování, a rovněž tak výše 

poskytnutého příspěvku zaměstnavatele, a to ani v tom případě, kdyby zaměstnavatel 

poskytl svým zaměstnancům stravování zdarma. 

V případě, že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenky, a to buď za 

úplatu, která je nižší než nominální hodnota stravenky, anebo je poskytuje bezplatně, 

pak celá nominální hodnota stravenky je na straně zaměstnance osvobozena od daně z 

příjmů ze závislé činnosti. 

Pokud by zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům peněžní příspěvek k úhradě 

stravování např. formou peněžní částky zahrnuté do jejich mzdy, jedná se na straně 
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 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 4. vydání. Praha: Wolter Kluwer, 2017, xii, 241 s. 

ISBN 978-80-7552-514-7. str. 1 - 3. 
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Podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob osvobozena hodnota stravování, 

která je poskytnuta zaměstnavatelem zaměstnancům formou nepeněžního plnění, určená ke spotřebě na 

pracovišti nebo v rámci závodního stravování prostřednictvím jiných subjektů. 
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zaměstnance o peněžní příjem, podléhající zdanění ze superhrubé mzdy v příslušném 

měsíci. 

Daňové řešení výdajů (nákladů) zaměstnavatele vynaložených na stravování jeho 

zaměstnanců vyplývá z § 24 odst. 2 písm. i) bod 4 ZDP. Rozlišuje se dvě formy 

stravování, přičemž pro každou z těchto forem platí jiný daňový režim. Jedná se o: 

– provoz vlastního stravovacího zařízení kromě hodnoty potravin 

– příspěvek na stravování zajišťované  prostřednictvím jiných subjektů. 

Daňový výdaj na provoz vlastního stravovacího zařízení podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 

4 zákona se rozumějí výdaje (náklady) spojené s provozem kuchyně s jídelnou, a to i 

tehdy, je-li příprava a výdej jídel zabezpečována jiným subjektem formou služby v 

tomto vlastním zařízení (mimo pronájem tohoto zařízení). Daňově uznatelným 

nákladem při tomto způsob zajišťování stravování zaměstnancům není nikdy hodnota 

potravin.  

Daňovým nákladem jsou příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných 

subjektů a to do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu
44

, maximálně však 70 % 

u zaměstnanců zaměstnavatele uvedeného v ust. § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. 

zákoníku práce pro pracovní cesty v délce 5-12 hodin.
45

 Pokud délka jedné směny 

přesáhne 11 hodin včetně povinných přestávek, lze uplatnit jako výdaj (náklad) 

příspěvek na stravování na další jedno jídlo. Příspěvek na stravování nelze uplatnit 

v případě, že zaměstnanci vznikl nárok na stravné v souvislosti se služební cestou. 

4.1.8.2 Poskytnutí přechodné ubytování zaměstnancům 

V případě, že zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci na základě smluvního 

ujednání v pracovní příp. na základě vnitřního předpisu přechodné ubytování v 

souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s 

ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP a to v neomezené výši. 

Podle § 6 odst. 9 písm. i) ZDP je hodnota přechodného ubytování poskytnutého 

zaměstnavatelem u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti pouze 

tedy, pokud: 
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– jde o nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem 

práce, 

– nejde o ubytování při pracovní cestě, 

– obec přechodného ubytování zaměstnance není shodná s obcí, kde má 

zaměstnanec bydliště, 

– a to maximálně do výše 3500 Kč měsíčně. 

Pro účely osvobození není rozhodující, jakou formou je přechodné ubytování 

poskytováno, může se jednat o pronajatý byt, rodinný dům, ubytovnu, hotelový pokoj. 

Hodnota nad tento limit bude zahrnuta do základu daně pro výpočet měsíční zálohy na 

daň z příjmů ze závislé činnosti jako nepeněžní příjem a je zahrnuta do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci peněžní příspěvek na přechodné ubytování 

zaměstnance, bude plná výše příspěvku podléhat u zaměstnance zdanění daní z příjmů. 

Pokud by šlo o peněžní příspěvky zaměstnavatele na bydlení zaměstnance v místě jeho 

bydliště v bytové jednotce nebo rodinném domku, ustanovení § 6 odst. 9 písm. i) ZDP 

se na tyto případ nevztahuje a plná výše příspěvku bude podléhat u zaměstnance 

zdanění daní z příjmů a bude součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění. 

Zaměstnavatel může plně využit § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP a výdaje spojené s 

přechodným ubytování zaměstnanců mohou být daňově uznatelným výdajem 

(nákladem). Podmínkou je, že toto plnění zaměstnavatele je dohodnuto v kolektivní 

smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, popř. přímo v pracovní nebo jiné 

smlouvě uzavřené se zaměstnancem. 

4.1.8.3 Automobil poskytnutý zaměstnanci pro soukromé účely 

Je běžné, že zaměstnavatel poskytne automobil zařazený do obchodního majetku i pro 

soukromé účely zaměstnance. I když je vozidlo používáno jen zčásti ke zdanitelným 

příjmům, nedochází ze strany zaměstnavatele ke krácení odpisů nebo dalších výdajů 

podle § 28 odst. 6 ZDP. Výjimkou jsou pouze pohonné hmoty, které jsou daňově 

uznatelné jen do výše služebně ujetých kilometrů. Spotřebované pohonné hmoty 
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k soukromým účelům by si měl hradit zaměstnanec sám. Veškeré ostatní náklady může 

zaměstnavatel ponechat v daňových nákladech v plné výši. 

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně služební vozidlo, jedná se z hlediska 

zaměstnance o nepeněžní příjem, který vstupuje do výpočtu daně z příjmů fyzických 

osob a podléhá také odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Z § 6 odst. 6 ZDP vyplývají následující principy daňového řešení bezplatného 

poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci pro služební i soukromé 

účely: 

– za příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za 

každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (jedná se o nepeněžní 

příjem), 

– nepeněžní příjem zaměstnance se zahrnuje do vyměřovacího základu pro 

výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění, 

– je-li částka nepeněžního příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní 

měsíc poskytnutí vozidla nižší než 1000 Kč, považuje se za příjem 

zaměstnance částka ve výši 1000 Kč, 

– náklady na spotřebované pohonné hmoty pro soukromé účely si hradí 

zaměstnanec a nejsou u zaměstnavatele daňové uznatelné. 

4.1.8.4 Doprava zaměstnanců do zaměstnaní 

Zaměstnavatel může při splnění podmínek ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP 

(právo zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy) uplatnit náklady spojené s dopravou 

zaměstnanců do práce a z práce jako daňově účinný náklad. 

Pokud zaměstnavatel poskytuje dopravu zaměstnanci do a ze zaměstnání bezplatně, 

jedná se na straně zaměstnance o nepeněžní příjem ve výši ceny obvyklé, kterou by 

zaplatil  při použití veřejné dopravy. Vedle daně z příjmů podléhá cena jízdného 

povinnému odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 
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Pokud zaměstnanec na jízdné zaměstnavateli přispívá (hradí část dopravy), je 

zdanitelným příjmem zaměstnance rozdíl mezi obvyklou cenou  a úhradou části 

jízdného od zaměstnance. 

4.1.8.5 Poskytování občerstvení, nealkoholických a ochranných nápojů na 

pracovišti. 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům různé občerstvení na pracovišti ve formě 

nepeněžního plnění a hradí ze svých finančních prostředků při nákupu zboží nebo 

poskytovateli těchto služeb.  

U zaměstnance bude tato plnění osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti 

podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP. 

U zaměstnavatele nebude poskytnuté občerstvení zaměstnancům daňovým 

výdajem podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. V tomto ustanovení se říká, že na daňové 

výdaje (náklady) nelze uznat výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na 

pohoštění, občerstvení a dar. Zaměstnavatel musí uhradit nepeněžní plnění 

zaměstnancům ze sociálního fondu anebo jako nedaňový náklad. 

Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům finanční příspěvek na nákup svačin 

nebo jiného občerstvení, jedná se o peněžní plnění u zaměstnavatele, které je většinou 

vypláceno současně se mzdou zaměstnance.  

U zaměstnance bude tato plnění zdanitelným peněžním příjmem, který bude 

zahrnut do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění. U zaměstnavatele nebude poskytnuté občerstvení zaměstnancům 

daňovým výdajem podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. 

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnancům nealkoholické nápoje formou 

nepeněžního plnění ke spotřebě na pracovišti. Půjde např. o kávu, studený nebo teplý 

čaj, limonády apod. 

U zaměstnance bude hodnota nápojů poskytnutých zaměstnavatelem v nepeněžní 

formě osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti na základě § 6 odst. 9 písm. c) 

ZDP. Podle toho ustanovení je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena hodnota 
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nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnanci, pokud jsou tyto nealkoholické 

nápoje poskytovány: 

– jako nepeněžní plnění, 

– ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub výdajů , které 

nejsou výdaji na dosažením zajištění a udržení příjmů 

– a tyto nealkoholické nápoje jsou poskytovány ke spotřebě na pracovišti. 

U zaměstnavatel nebudou výdaj na poskytnuté nápoje zaměstnancům daňovým 

výdajem na základě § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP ani nezle využít § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 5 ZDP. 

 V případě zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům finanční příspěvek na nákup 

nealkoholických nápojů určených ke spotřebě na pracovišti. Jedná se o peněžní plnění 

zaměstnavatele a bude zdanitelným peněžním příjem, který bude zahrnut do 

vyměřovacího základu  pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnance. Zaměstnavatel může jako daňový náklad uplatnit  a postupovat podle § 

24 odst. 2 písm. j) ZDP. 

Ochranné nápoj se poskytují zaměstnancům k ochraně jejich zdraví před účinky 

tepelné zátěže chladem. Podle § 6 odst. 7 písm. b) ZDP se za příjmy ze závislé 

činnosti nepovažuje a předmětem daně není hodnota osobních ochranných 

pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků a ochranných nápoj poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním 

předpisem. Daňovým výdajem zaměstnavatele jsou podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 

ZDP výdaje vynaložené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení 

pracovišť; výdaj na pořízení ochranných nápoj lze uplatnit v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisy. Rovněž tak jsou daňovým výdajem výdaje na pitnou vodu 

vynaložené zaměstnavatelem podle § 53 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve kterém jsou 

stanoveny povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zásobováním pitnou vosou a 

vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců. Za pitnou vodu lze považovat 

rovněž vodu v zásobnících (barelech) nebo vodu v PET lahvích.
46

 

                                                 
46

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 4. vydání. Praha: Wolter Kluwer, 2017, xii, 241 s. 

ISBN 978-80-7552-514-7. str. 161. 
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4.1.8.6 Pracovní oblečení 

Podle pokynu GFŘ č. D-22 je pracovní oblečení považováno tzv. jednotné pracovní 

oblečení (stejnokroje) poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnancům, pokud plní zejména 

reklamní, propagační a organizační účely. Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracovní 

oblečení bylo označeno identifikačními znaky
47

 zaměstnavatele. 

Náklady na pořízení pracovního oblečení zaměstnancům lze považovat za daňově 

účinné do výše, která je stanovena podle zvláštních předpisů nebo paušálem uvedeným 

v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise, v pracovní nebo jiné smlouvě za 

předpokladu, že výše paušálu byla určena na základě kalkulace skutečných výdajů.
48

 

Na straně zaměstnance je hodnota pracovního oblečení určeného zaměstnavatelem pro 

výkon zaměstnání vyňata z předmětu daně z příjmů fyzických osob podle 

§ 6 odst. 7 písm. b) ZDP. 

4.1.8.7 Příspěvky zaměstnavatele 

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní 

pojištění, doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění ve prospěch 

zaměstnance lze uplatnit jako daňově účinné náklady, pokud jsou sjednány v kolektivní 

či pracovní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu. Výše daňově uznatelných nákladů není 

zákonem limitována. 

Naopak od daně z příjmů fyzických osob je osvobozena souhrnná částka všech výše 

uvedených příspěvků obdržených od jednoho zaměstnavatele v maximální výši 

50 000 Kč ročně při splnění dalších podmínek uvedených v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP. 

Částky hrazené zaměstnavatelem do stanoveného limitu nevstupují do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.  

4.1.9 Rozdělení zisku společníkům 

Ve společnosti s ručením omezeným může nastat situace, kdy jedna osoba je v pozici 

společníka, jednatele nebo zaměstnance. Společníci mají více možností, jak z ní čerpat 

peněžní prostředky, které se však liší ve způsobu zdanění a odvodech pojistného, což dává 

prostor pro daňovou optimalizaci.  

                                                 
47

 Obchodní jméno, ochranná známka, firemní barvy apod. 
48

 § 6 odst. 8 ZDP 
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Základní způsob spočívá v podílení se na zisku. Vlastníci společnosti s ručením 

omezeným mají možnost získat peněžní prostředky ze společnosti prostřednictvím 

výplaty podílu na zisku po zdanění. Od roku 2014 je po splnění podmínek, které udává 

zákon č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích (dále ,,ZOKʿʿ) možné vyplácet 

zálohy na podíl na zisku. Podíl na zisku se zdaňuje jako příjem z kapitálového majetku 

podle § 8 ZDP a podléhá zvláštní sazbě daně ve výši 15 %. Zároveň však nepodléhá 

odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Dalšími možnostmi čerpání peněz ze společnosti jsou odměny za obchodněprávního 

vztahu nebo mzda na základě pracovní smlouvy. V případě obchodněprávního vztahu se 

jedná o odměnu za výkon práce jednatele v souladu se zákonem o obchodních 

korporacích. Za těchto okolností může společnost s ručením omezeným se statutárním 

orgánem uzavřít smlouvu o výkonu funkce. Při pracovněprávním vztahu je uzavřena 

pracovní smlouva na činnost, která se nekryje s činností jednatele (činností jednatele je 

obchodní vedení společnosti) a společníkovi je vyplácena mzda.  

Odměna i mzda jsou pro společnost daňově uznatelnými náklady. Příjem jednatele se v 

obou případech zdaňuje jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a podléhá 

zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Účast na nemocenském a důchodovém pojištění 

zakládá až měsíční příjem ve výši 2 500 Kč.49 V situacích, kdy jednateli společnosti 

plyne příjem z obchodněprávního či pracovněprávního vztahu i jiných příjmů nižších, 

než je vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění, musí být odvedeno pojistné 

z minimálního vyměřovacího základu.  

Za vhodné řešení lze považovat kombinaci výplaty podílu na zisku a odměny za práci 

pro společnost buď formou obchodněprávního nebo pracovněprávního vztahu. Pokud v 

rámci odměn či mzdy nepřekročí maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění, je 

výhodnější zdaňovat podíly na zisku. Po překročení maximálního vyměřovacího základu se 

postupně stává výhodnější vyplácení odměn, nicméně stále je mírně výhodnější nechat si 

vyplácet podíl na zisku. Za zvážení stojí odpočty od základu daně, slevy na dani z příjmů 

fyzických osob, případně zaměstnanecké benefity, které odměny či mzdy vysoce 

                                                 
49

 § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.   
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zvýhodňují. Kombinace více způsobů čerpání peněz ze společnosti je samozřejmě možná a 

často jde o vhodné řešení.50 
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 HNÁTEK, Miloslav. Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným. 2. rozšířené vydání. Praha: 

ESAP, 2017. ISBN 978-80-9058-995-7, str. 37–41 
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5 Aplikace daňových principů ve vybrané společnosti 

V této kapitole budou identifikovány oblasti, které umožňují optimalizaci daně z příjmů 

právnických osob ve vybrané společnosti s ručeným omezeným a navrhnout k těmto 

oblastem opatření. K identifikaci a následné aplikaci formulovaných doporučení budou 

použita reálná data vybrané společnosti za zdaňovací období 2017. Navrhovaná 

doporučení budou záležet na osobní volbě poplatníka ve vztahu k daňovému zohlednění 

konkrétních položek nebo transakcí,  proto nebude možné výsledná optimalizační 

doporučení aplikovat zpětně prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Navržená 

doporučení však mohou sloužit pro firmu jako podklad pro možnou daňovou 

optimalizaci v příštím zdaňovacím období. V následujícím textu bude stručně 

představen profil analyzované společnosti. 

Pro účely této diplomové práce jsem s ohledem na zachování anonymity vybrané firmy 

zvolila fiktivní název společnosti a sice společnost ABC s. r. o.. Předmětem 

podnikatelské činnosti firmy ABC s. r. o. je prodej tiskáren včetně příslušenství. 

Uvedená společnost tiskárny nevyrábí, ale pouze zprostředkovává jejich prodej. Za 

hlavní podnikatelskou činnost tak lze označit služby související s prodejem tiskáren 

včetně příslušenství a poskytování doprovodných služeb (montáž a servis). Společnost 

je vlastněna 3 společníky a z těchto společníků jsou jednatelé společnosti. Každý ze 

společníků disponuje obchodním podílem ve výši jedné třetiny. Sídlo společnosti se 

nachází v Jihomoravském kraji a aktuálně má 16 zaměstnanců. Svoji činnost společnost 

vykonává především na území Moravy. 

Účetní období společnosti je datováno od 1.ledna do 31. prosince roku 2017 a shoduje 

se s kalendářním rokem. Společnost disponuje účetní, která pro firmu pracuje na 

základě zaměstnaneckého poměru. Do její kompetence spadá kompletní vedení 

účetnictví, mzdová agenda a plnění veškerých daňových povinností, které vyplývají z 

ekonomické činnosti firmy. Společnost ABC s. r. o. nemá ze zákona povinnost auditu 

účetní závěrky. Daňové přiznání není podáváno daňovým poradcem, proto pro 

společnost platí první nikoliv prodloužený termín pro podaní DP. Společnost je povinna 

podat daňové přiznání ve lhůtě do tří měsíců po skončení zdaňovacího období. 
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5.1 Možnosti daňové optimalizace ve vybrané společnosti 

Tato podkapitola se zabývá identifikací oblastí vybrané společnosti, u kterých se jeví 

možnost aplikace legálních optimalizačních nástrojů, které firmě přinášejí úsporu na 

dani z příjmů právnických osob. K jednotlivým oblastem budou navrženy opatření, 

které povedou ke snížení výsledné daňové povinnosti.  

První z mnoha možností daňové optimalizace je možnost uplatnění daňové ztráty jako 

položky odčitatelné od základu daně. Uplatnění daňové ztráty je v praxi hojně 

využíváno. V následující tabulce je uveden přehled daňových ztrát, kterých firma 

dosáhla v roce 2013 a 2014 a jejich výše, kterou lze v následujících zdaňovacích období 

uplatnit. 

Tabulka 9: Přehled daňových ztrát v Kč 

Zdaňovací období, ve kterém vznikla daňová ztráta 2013 2014 

Celková výše daňové ztráty 908 377 145 767 

Část daňové ztráty uplatněné v roce 2014 - - 

Část daňové ztráty uplatněné v roce 2015 - - 

Část daňové ztráty uplatněné v roce 2016 116264 - 

Část daňové ztráty uplatněné v roce 2017 405 701 - 

Část daňové ztráty, kterou lze uplatnit v následujících 

zdaňovacích obdobích, tj. po roce 2017 
386 412 145 767 

Poslední zdaňovací období, ve kterém lze uplatnit část 

daňové ztráty 
2018 2019 

Zdroj: Přiznání k dani z příjmů právnických osob za období 2013-2017, vlastní 

zpracování 
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5.1.1  Daňová optimalizace v oblasti  zaměstnaneckých benefitů  

Stravenky poskytnuté zaměstnancům 

K zaměstnaneckým benefitům bezesporu patří poskytování příspěvku na stravování 

zajišťované prostřednictvím jiných subjektu, formou stravenek, a poskytované až do 

výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu za předpokladu, že přítomnost 

zaměstnance v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny. Příspěvek nelze 

uplatnit u zaměstnance, kterému vzniknul nárok na stravné v souvislosti s pracovní 

cestou.
51

 Maximálně však lze uplatnit 70 % hodnoty stravného vymezeného pro 

zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP. Tato hodnota pro rok  2017 se počítá jako 70 

% z 86 Kč to dělá 60,20 Kč a  odpovídá při 55 % příspěvku zaměstnavatele hodnotě 

stravenky 109,45 Kč.
52

 Společnost poskytuje zaměstnancům ve zdaňovacím období 

2017 příspěvek formou stravenek v hodnotě 60 Kč, z každé stravenky je daňově 

uznatelným nákladem 55 %tj. 33,00 Kč. Společnost zaměstnává celkem 16 pracovníků, 

z toho 2 jednatelé (generální ředitel a obchodní zástupce) jedna účetní a dalších 13 

zaměstnanců. Společnost rozdala za zdaňovací období celkem 720 ks stravenek. Pro 

společnost ABC s. r. o. by bylo daňově optimální poskytovat stravenky ve výši 109 Kč, 

jelikož část stravenky v hodnotě 59,95 Kč je daňově uznatelným nákladem a zbylých 

49,05 Kč si hradí zaměstnanec sám. Názorný výpočet je zobrazen v následující tabulce. 

Tabulka 10 Výpočet hodnoty stravenek v Kč 

  Hodnota stravenky ve výši 

60 Kč 

Hodnota stravenky ve výši 

109 Kč 

Daňově uznatelný náklad (1 

ks) 
33 Kč 59,95 Kč 

Celková hodnota daňově 

uznatelných nákladů (720 

ks) 

23 760 Kč 43 164 Kč 

Rozdíl v daňově uznatelných nákladech 19 404 Kč 

Zdroj: poskytnutá data od ABC s. r. o., vlastní zpracování 

                                                 
51

 IPodnikatel.cz: Poskytování stravenek jako daňově uznatelný náklad včetně příkladu [online]. 2018 

[cit. 2018-05-20]. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/poskytovani-stravenek-jako-danove-

uznatelny-naklad-vcetne-prikladu/ 
52

 viz. Vyhláška č. 440/2016 Sb. 
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Z tabulky je patrné, že společnost ABC s. r. o. mohla snížit základ daně o 19 404 Kč, 

zároveň by však musela vynaložit ze svých finančních prostředků. Z pohledu 

zaměstnance je hodnota stravenky osvobozeným příjmem podle § 6 odst. 9 písm. b) 

ZDP v jakékoli výši. 

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění 

Pokud nebude příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo na soukromé 

životní pojištění, resp. na kombinaci obou pojištění převyšovat v souhrnu v kalendářním 

roce částku 24.000,00 Kč, jedná se o daňově uznatelný náklad. V opačném případě bude 

v měsíci, kdy dochází k překročení tohoto limitu, připočtena nadlimitní výše příspěvku 

ke zdanitelné mzdě zaměstnance a výpočet měsíční zálohy na daň proběhne z tzv. 

superhrubé mzdy. Nadlimitní příspěvek vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Vzhledem k tomu, že společnost tyto benefity zaměstnancům neposkytuje, doporučuji o 

této alternativě uvažovat v následujících zdaňovacích obdobích. Při využití maximální 

částky 24.000 Kč na  a tento příspěvek bude poskytnut pouze 2 jednatelům společnosti. 

Dojde tedy ke snížení základu daně o 48 000 Kč. Poskytování příspěvku na penzijní 

připojištění vyplývá z pracovní smlouvy obou jednatelů.  

Pracovní oblečení 

Společnost ABC s. r. o. pravidelně pořizuje svým zaměstnancům pracovní oblečení 

(trička, pracovní kalhoty, kombinézy) potřebné pro výkon zaměstnání. Dále společnost 

poskytuje také předměty pro organizační a reklamní účely. Každý kus pracovního 

oblečení je opatřen logem společnosti a zároveň poskytnutí pracovního oblečení 

vyplývá z kolektivní smlouvy, čímž jsou splněny podmínky pro daňovou uznatelnost 

nákladů spojených s pořízením pracovního oblečení na straně zaměstnavatele.V případě 

kontroly ze strany správce daně slouží společnosti jako důkazní prostředek seznam 

obdarovaných zaměstnanců a fotodokumentaci uvedeného oblečení, ze které by bylo 

patrné, že oblečení bylo opatřeno logem společnosti. 
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Poskytování přechodného ubytování 

Společnost ABC s. r. o. zaměstnává 6 zaměstnanců, kteří mají trvalý pobyt na 

Slovensku a v současné době platí každý ze zaměstnanců měsíční nájemné vy výši  

3 500 Kč. Zaměstnavatel má možnost zaměstnancům poskytnout přechodné ubytování v 

podnikové ubytovně. V případě, že zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci na 

základě smluvního ujednání v pracovní smlouvě přechodné ubytovaní v souvislosti s 

výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má 

zaměstnanec trvalé bydliště, je daňově uznatelným nákladem v souladu s ustanovením § 

24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů a to v neomezené výši. 

Pro zaměstnavatele je celá částka 21 000 Kč v souladu se zákonem, daňovým nákladem. 

U zaměstnance je osvobozená pro podle § 6 odst. 9 písm. i) částka 3 500 Kč. Společnost 

ABC s. r. o. může ve zdaňovacím období 2017 snížit základ daně o 21 000 Kč. 

Poskytování služebního vozu pro soukromé účely 

Společnost ABC s. r. o. tento benefit nevyužívá z důvodu nezájmu ze strany 

zaměstnanců a také kvůli velké administrativní zátěži s evidováním pohonných hmot. 

Pohonné hmoty jsou nákladem nákladem pouze ve výši odpovídající služebně ujetých 

kilometrů. Pohonné hmoty použité při soukromých jízdách by si měl zaměstnanec 

hradit sám. Doporučit lze systém, kdy veškeré PHM platí zaměstnavatel a poměrnou 

část připadající na soukromé jízdy na základě dohody strhává zaměstnancem ze mzdy. 

V případě, že veškeré pohonné hmoty bude hradit pouze zaměstnavatel, je povinen tyto 

výdaje v poměrné výši vyloučit z daňových výdajů (včetně uplatnění DPH na výstupu) 

a současně zvýšit o tuto částku základ daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance, 

přičemž by tento příjem navíc podléhal také pojistnému na sociální a zdravotní 

pojištění. Veškeré ostatní náklady může zaměstnavatel ponechat v daňových nákladech 

v plné výši. 
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5.1.2 Daňová optimalizace v oblasti odpisů majetku  

Pro účely praktické části práce byla společností poskytnuta sestava majetku, ze které je 

zřejmé, že společnost ABC s. r. o. měla ve své evidenci 6 dlouhodobých  hmotných 

majetků. Originální sestava majetku je uvedena v Příloze č. 1. Zda je poskytnutá sestava 

majetku kompletní, bude určeno na základě kontroly vstupních cen a bylo zjištěno, že 

celkový součet ve výši 1620305,79 se rovná sumě konečných stavů účtových skupin 01, 

02 a 03 v obratové předvaze k 31.12.2017. Sestavu majetku zobrazuje tabulka uvedená 

níže. 

Tabulka 11: Sestava majetku k 31. 12. 2017 

 
Odpisová 

skupina 

Datum 

pořízení 

Způsob 

odepisování 
Vstupní cena 

Daňové 

odpisy 

Účetní 

odpisy 
Oprávky 

Daňová 

zůstatková 

cena 

Škoda 

Roomster 
2 21.2.2016 rovnoměrný 450 586,78 100 256 100 256 149 821 300765,78 

Mitshubishi 

ASX 
2 25.6.2017 rovnoměrný 540 049,59 59 406 59 406 59 406 480 643,59 

Hyundai ix 20 2 25.1.2016 rovnoměrný 209 834,71 46 688 46 688 69 770 140 064,71 

Hyundai ix 20 2 25.1.2016 rovnoměrný 209 834,71 46 688 46 688 69 770 140 064,71 

VW Tiguan 2 20.1.2016 rovnoměrný 60 000 13 350 13 350 19 950 40 050 

Celkem 2. 

odpisová 

skupina 

   1470305,79 266 388 266 388 368 717 1101588,79 

Sklad 5 20.6.2006 rovnoměrný 150 000 5 100 5 100 56 700 93 000 

Celkem 5. 

odpisová 

skupina 

   150 000 5 100 5 100 56 700 93 000 

Celkový 

součet 
   1620305,79 271 488 271 488 425 417 1194588,79 

Zdroj: Sestava majetku k 31.12. 2017 poskytnutá společností ABC s. r. o., vlastní zpracování 

Pro účely této podkapitoly bylo dále testováno, zda veškerý majetek uvedený v Tabulce 

č. 10 splňuje podmínky ZDP pro daňové odepisování a bylo zjištěno, že všechen 

majetek splňuje podmínku minimální hodnoty vstupní ceny majetku a dále, společnost 

ABC s. r. o. má k výše uvedenému majetku vlastnické právo. Osobní automobil VW 

Tiguan byl pořízen od jednoho z jednatelů společnosti. Podle zákona ZDP jsou vlastníci 

a společnost ABC s. r. o. jsou považovány za kapitálově spojené osoby. V souvislosti s 

prodejem automobilu hrozí riziko, že cena sjednaná mezi spojenými osobami nebude 
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odpovídat ceně obvyklé.
53

 V případě rozdílu mezi obvyklou cenou a cenou mezi 

spojenými osobami by byla společnost ABC s. r. o. povinna o tento rozdíl upravit 

základ daně. V případě, že nelze určit cenu obvyklou, je použita cena určená na základě 

zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 

V praxi se pro tyto účely používá znalecký posudek. V případě nižších cen majetku, 

jako je tomu v případě firmy ABC s. r. o., musí firma tento krok zvážit a posoudit zda 

by bylo ekonomické si znalecký posudek nechat vypracovat. Výhodnější variantou se 

jeví možnost vypracování cenových nabídek od několika prodejců ojetých automobilů a 

z těchto nabídek odvodit cenu obvyklou. Jednatelé společnosti ABC s. r. o. stanovili 

cenou obvyklou na základě cenových nabídek prodejců s ojetými vozy. Kupní cena tím 

pádem odpovídá ceně obvyklé. Společnost ABC s. r. o. bohužel nijak nedokumentovala 

tento postup na jehož základě k ceně obvyklé došla a tím pádem se vystavila riziku 

možného sporu správce daně během daňové kontroly. Za těchto okolností tudíž nebude 

firma schopná prokázat, že sjednaná cena odpovídá ceně obvyklé. Aby se předešlo 

těmto problémům by bylo pro společnost vhodné tuto dokumentaci zpracovat a dopředu 

předejít případnému problému se správcem daně. 

S ohledem na ekonomickou činnost podniku převažují v struktuře jako majetku osobní 

automobily. Těch společnost ABC s. r. o vlastní 5 automobilů a dále disponuje vlastním 

skladem. V následujícím textu budou podrobněji popsány pořízené automobily a také 

bude vyčíslena  výše jejich odpisu. 

Škoda Roomster 

Společnost ABC s. r. o. pořídila osobní automobil Škoda Roomster ve výši 450 581,92, 

Kč, který 20.1.2016 vložila do obchodního majetku firmy. Osobní automobil byl 

zařazen do 2. odpisové skupiny. Jako způsob odepisování firma zvolila rovnoměrný 

odpis, který v roce 2017 činil 100 256 Kč Při kontrole výše daňového odpisu a daňové 

zůstatkové ceny nebyl zaznamenán žádný rozdíl. Odpisový plán uvedeného majetku je 

uveden v Příloze č. 2. Po přerušení daňového odepisování může Společnost ABC s. r. o. 

optimalizovat svůj ZD a o tuto částku daňového odpisu snížit daňový základ. 
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 tj. ceně, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích  za stejných 

nebo podobných podmínek 



 

63 

 

Mitshubishi ASX 

Ve zdaňovacím období 2017 firma pořídila automobil Mitshubishi ASX a to konkrétně 

dne 25.6. 2017. Vstupní cena nového automobilu byla ve výši 540 049,59 Kč. Tento 

automobil dále společnost zařadila do 2. odpisové skupiny. U tohoto automobilu byl 

zvolen rovnoměrný způsob odepisování. Daňový odpis za období roku 2017 firma 

stanovila ve výši 59 406 Kč. Při kontrole výše daňového odpisu a daňové zůstatkové 

ceny nebyl zaznamenán žádný rozdíl. Odpisový plán uvedeného majetku je uveden v 

Příloze č. 3. Po přerušení daňového odepisování může Společnost ABC s. r. o. 

optimalizovat svůj ZD a o tuto částku daňového odpisu snížit daňový základ. 

Hyundai ix 20 

Dále společnost ve zdaňovacím období pořídila 2 vozy Hyundai ix 20 dne 25.1.2016.  

Vstupní cena automobilu činila 209 834,71 Kč a tento automobil byl následně zařazen 

do 2. odpisové skupiny. Společnost u tohoto majetku na základě doporučení zvolila 

rovněž rovnoměrný způsob odepisování. Roční odpis u jednoho vozu byl vyčíslen v 

částce 46 688 Kč. Rovněž v případě tohoto automobilu nebyl identifikován žádný rozdíl 

mezi výší daňového odpisu a daňové zůstatkové ceny. Odpisový plán uvedeného 

majetku je uveden v Příloze č. 4 a 5. Po přerušení daňového odepisování může 

Společnost ABC s. r. o. optimalizovat svůj ZD a o tuto částku daňového odpisu snížit 

daňový základ. 

VW Tiguan 

Poslední automobil, který firma ve zdaňovacím období 2016 pořídila je VW Tiguan. 

Vůz byl pořízen dne 20.1.2016 a jeho vstupní cena činila 60 000 Kč. Automobil byl 

zařazen do 2. odpisové skupiny, firma zvolila rovnoměrné odepisování. Výše odpisu 

byla vyčíslena v hodnotě 13 350 Kč. Společnost u vozidla VW Tiguan nezaznamenala 

žádný rozdíl mezi výší daňového odpisu a daňové zůstatkové ceny. Odpisový plán k 

tomuto typu automobilu je uveden v příloze č. 6. Po přerušení daňového odepisování 

může Společnost ABC s. r. o. opět optimalizovat svůj ZD a o tuto částku daňového 

odpisu snížit daňový základ. 

Sklad 
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Společnost ABC s. r. o. kromě výše zmíněných pěti automobilů vlastní také sklad, který 

využívá k uskladnění kopírek. Sklad byl pořízen 20.6.2006 a za cenu ve výši 150 000 

Kč a ještě téhož dne zařazen do užívání. Sklad byl zatřízen do 5 odpisové skupiny. 

Společnost zvolila lineární odepisování a rovnoměrný odpis byl vyčíslen v částce 5 100 

Kč. Při kontrole výše daňového odpisu nebyl identifikován rozdíl, avšak daňová 

zůstatková cena uvedená v sestavě majetku je vyšší než dle odpisového plánu 

vytvořeného podle ZDP v Příloze č. 7. 

Z důvodů snížení administrativní zátěže společnost ABC s.r.o. vykazuje účetní odpisy 

ve stejné výši jako odpisy daňové. U takto stanovených odpisů může docházet ke 

zkreslení skutečného opotřebení majetku a skutečné hodnoty majetku. Společnost by tak 

nedodržela účetní zásadu věrného a poctivého zobrazení účetnictví.  

Vzhledem k daňové pozici společnosti ABC s. r. o., kdy hrozí nevyčerpání daňové 

ztráty jako položek odčitatelných od základu daně, by bylo vhodné společnost přerušila 

daňové odepisování u dlouhodobého hmotného majetku v souladu s § 26 odst. 8 ZDP. 

Při přerušení daňového odepisování by došlo ke zvýšení základu daně, což by 

společnosti umožnilo uplatnit větší část daňové ztráty z roku 2013, u které hrozí, že v 

následujícím zdaňovacím období 2018 nebude plně vyčerpána. Při přerušení daňového 

odepisování by společnost ABC s. r. o. postupovala tak, že by zaúčtovala výši účetních 

odpisů, ale v daňovém přiznání by nebyly uplatněny daňové odpisy. Při dalším 

odepisování by společnost pokračovala způsobem , jako by odepisování nebylo vůbec 

přerušeno, tzn. že by se uplatnění daňových odpisů přesunulo do dalšího zdaňovacího 

období, ve kterém by bylo pro společnost výhodné snížit základ daně. Může se 

například jednat o situaci kdy by společnost vytvořila kladný základ daně a nehrozilo by 

neuplatnění daňových ztrát. 

Podle tohoto doporučení by společnost při přerušení daňového odepisování u 

dlouhodobého hmotného majetku zvýšila základ daně za zdaňovací období 2017 o 271 

488 Kč. Zvýšení nákladů daně by společnosti ABC s. r. o. umožnilo uplatnit větší část 

daňové ztráty z roku 2013, u které hrozí, že nebude plně vyčerpána. Jakmile by 

společnost ABC s. r. o. vytvořit kladný základ daně a nehrozilo by nevyčerpání 

daňových ztrát jako položek odčitatelných od základu daně, pokračovala by v daňovém 

odepisování, jako by k přerušení vůbec nedošlo. 
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5.1.3 Daňová optimalizace v oblasti leasingu 

Ke dni 31.12. 2017 společnost ABC s. r. o. neeviduje žádný majetek formou leasingu, 

avšak plánuje pořízení jednoho nákladního automobilu IVECO. Společnost se 

rozhoduje mezi dvěma možnostmi financování. První možností financování je 

financování nákupu automobilu prostřednictvím bankovního úvěru. Jako druhá možnost 

se jeví leasingové financování.  

Společnost ABC s. r. o. zvažuje úvěrové financování, jelikož nedisponuje volnými 

peněžními prostředky. Nákladem bankovního úvěru jsou úroky spojené s úvěrem a 

bankovní poplatky související s vedením úvěrového účtu. Podle zákona o daních z 

příjmů jsou uvedené náklady daňově uznatelným nákladem s výjimkou uvedenou v § 25 

odst. 1 písm. w) ZDP. Při pořízení nákladního automobilu by se společnost stala 

poplatníkem s vlastnickými právy (dále jen vlastníkem) a mohla by nakoupený majetek 

daňově odepisovat. Tato skutečnost je podstatnou výhodou oproti leasingu, kde by 

společnost disponovala vlastnickými právy až po uplynutí minimálně 54 měsíců. 
54

 

Během této doby by měla společnost povinnost platit leasingové splátky, které jsou 

daňově uznatelnými výdajem, avšak pouze v případě splnění následujících podmínek:  

– po uplynutí sjednané doby převede leasingová společnost nákladní automobil do 

vlastnictví společnosti ABC s. r. o. Za kupní cenu nebo bezplatně 

– v den převodu vlastnického práva nebude kupní cena nákladního automobilu 

vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny u leasingové společnosti 

– sjednaná doba finančního leasingu musí činit minimálně 54 měsíců a tato lhůta 

se začne počítat ode dne, kdy byl předmět leasingu přenechán společnosti ABC 

s. r. o. ve stavu způsobilém k užívání
55

. 

                                                 

54 § 21d odst. 2 ZDP nadále minimální doba odepisování hmotného majetku 

uvedená v § 30 odst 1 ZDP nebo doba odepisování podle § 30a nebo 30b ZDP v 

okamžiku uzavření smlouvy 

55  Častá chyba u finančního leasingu bývá záměna dnu předání věci k užívání a 

data uzavření  smlouvy o finančním leasingu 
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Při vzniku smlouvy je ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na 

uživatele převedeny užívací práva k předmětu leasingu. Povinnosti spojené s péčí o 

předmět leasingu a rizika spojená s užíváním předmětu leasingu. Obecně nelze stanovit, 

která z forem financování je výhodnější. Společnost by se měla rozhodnout na základě 

svého subjektivního pohledu na věc s ohledem na konkrétní nabídky, které má 

společnost k dispozici. Pokud by se firma rozhodovala pouze s ohledem na daň z příjmů 

právnických osob, můžeme konstatovat, že v případě nákladů na bankovní úvěr jsou 

podmínky daňové uznatelnosti méně striktní než u finančního leasingu. 

5.1.4 Daňová optimalizace v oblasti reprezentace, reklamy a darů 

Při analýze poskytnutých dokladů bylo zjištěno, že společnost ABC s. r. o. účtuje na 

účet 513 - Náklady na reprezentaci a do těchto nákladů řadí balenou neperlivou vodu, 

která je poskytována zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. Toto zaúčtování ze 

strany společnosti je však chybné a bylo nutné provést přeúčtování na účet 501, neboť 

se jedná o daňové uznatelný náklad. Ze strany zaměstnance se jedná o nepeněžní plnění, 

které je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob. Z poskytnutého výpisu účtu 513 - 

Náklady na reprezentaci vyplývá, že společnost ABC s. r. o. mohla za zdaňovací období 

2017 snížit základ daně o částku ve 10 000 Kč. 

5.1.5 Daňová optimalizace v oblasti rezerva na opravu hmotného majetku  

Společnost dosud nevytvořila žádnou rezervu na opravu hmotného majetku. Pokud 

společnost splní podmínky stanovené v ZoR je oprávněna takovouto rezervu na opravu 

hmotného majetku vytvořit a snížit si výsledný základ daně. Zde je však na místě 

připomenout, že tvorba rezervy na opravu hmotného majetku působí ve finále 

neutrálně
56

, neboť musí po jejím vytvoření dojít zase k jejímu rozpuštění.Tvorba 

zákonné rezervy tedy společnosti ABC s. r. o. umožňuje snížit základ daně o několik 

zdaňovacích období dříve, než skutečně dojde k opravě majetku. 

Rezervu na opravu hmotného majetku, jež představuje výdaj (náklad) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů může společnost tvořit na opravu garáže, kterou má ve svém 

vlastnictví. V případě 5 automobilů, které má firma ve svém vlastnictví, se opravy 

každý rok pravidelně opakují a tudíž k nim nelze daňově uznatelnou rezervu v souladu s 
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 za předpokladu, že nedojde ke změně sazby daně 
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ustanovením § 7 odst. 3 písm. c) ZoR tvořit. Zákonná rezerva nesmí být tvořena pouze 

na jedno zdaňovací období. Do celkového počtu let, po které může být rezerva tvořena, 

se počítá období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy, ale už se nepočítá období, kde 

dojde k realizaci opravy. Nevýhodou zákonné rezervy je nutnost vkládat peněžní 

prostředky ve výši vytvořené rezervy na samostatný bankovní účet vytvořený pouze k 

tomuto účelu bez možnosti výběru do doby čerpání rezervy na opravu. V současné době 

však společnost ABC s. r. o. neplánuje provést rezervu na opravu skladu z důvodu, že 

má možnost uplatnit daňovou ztrátu. V případě, že by se v budoucnosti firma rozhodla 

rezervu na opravu skladu vytvořit, je v následující tabulce uveden modelový příklad 

daňově uznatelné rezervy na opravu skladu. 

Tabulka 12 Modelový příklad rezervy na opravu skladu v Kč 

Rok Tvorba Rozpuštění Realizace 

opravy 

Vliv na základ 

daně 

2020 10 000   -10 000 

2021 10 000   -10 000 

2022 10 000   -10 000 

2023 10 000   -10 000 

2024  40 000 40 000 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nicméně vzhledem k nejistému vývoji zisku a snaze uplatnit spíše daňové ztráty 

vytvořené v minulých zdaňovacích obdobích jako odčitatelnou položku od základu 

daně, není pro společnost ABC s. r. o. vhodné v nejbližších zdaňovacích období 

zákonnou rezervu na opravu hmotného majetku tvořit (i s ohledem na skutečnost, že je 

tvorba rezerv neutrální).  

5.1.6 Výdaje souvisejících s automobily 

Ve zdaňovacím období 2017 společnost ABC s. r. o.  využívala 5 osobních automobilů 

k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Všechny automobily byly pořízeny úplatně a 

následně byly vloženy do obchodního majetku firmy. U každého automobilu uplatňuje 

společnost skutečně vynaložené náklady. Druhou variantou, pro kterou se může firma 

rozhodnout jsou paušální výdaje. Ty však může uplatnit pouze na 3 automobily. Je 

proto otázkou, která varianta je pro společnost výhodnější. V případě rozhodování mezi 

výhodnosti nebo nevýhodnosti paušálních výdajů rozhodují náklady na pohonné hmoty 
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(dále jen  PHM) a parkovné. Ostatní náklady spojené s běžnou údržbou jako jsou 

například opravy, technické prohlídky, mytí apod. lze při aplikaci paušálních výdajů 

nadále uplatňovat ve skutečné výši. 

Společnost vede analytickou evidenci pohonných hmot na syntetickém účtu 501 - 

Spotřeba materiálu a to pro každý automobil zvlášť. Parkovné je evidováno na 

analytickém účtu 518004 - Parkovné a to naopak pro všechny osobní automobily 

dohromady. Náklady na parkovné nelze podle určitého klíče přiřadit k jednotlivým 

vozidlům přímo. Celková částka za parkovné musela rozdělena na základě údajů z 

knihy jízd, cestovních dokladů a ostatních účetních záznamů, které je nutné pro tyto 

účely vést. V následující tabulce je zobrazeny skutečné náklady na PHM a parkovné za 

jednotlivé automobily společnosti  na základě podkladů z knihy jízd. 

Tabulka 13 Skutečné náklady na PHM a parkovného za jednotlivé automobily v Kč 

 Datum 

pořízení 

Výdaje na 

PHM 
Parkovné Celkem 

Škoda Roomster 21.2.2016 41 617,81 564,95 42 182,76 

Mitshubishi ASX 25.6.2017 73 120,18 748,02 73 868,2 

Hyundai ix 20 25.1.2016 22 113,06 623,54 22 736,6 

Hyundai ix 20 25.1.2016 15 987,26 462,81 16 450,07 

VW Tiguan 20.1.2016 56 147,19 338,84 56 486,03 

Suma  209 015,5 2 738,16 211 753,66 

Zdroj: Sestava účtů 501 a 518 poskytnutá společností ABC s. r. o., vlastní zpracování. 

Podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP je paušální výdaj na dopravu stanoven ve výši 5 000 

Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý kalendářní měsíc, ve kterém poplatník 

využíval vozidlo k dosažení, zajištění a udržení příjmů. V případě, že by motorové 

vozidlo bylo v kalendářním měsíci pouze zčásti k podnikatelské činnosti a  z části pro 

soukromé účely , může společnost ABC s. r. o. uplatnit pouze krácený výdaj ve výši 4 

000 Kč za každý takový kalendářní měsíc. Dle zástupců společnosti ABC s. r. o. slouží 

automobily pouze pro účely podnikatelské činnosti. Paušální výdaje by v případě volby 

této varianty ze strany společnosti, mohly být uplatněny v plné výši. Ročně tedy může 

být uplatněno až 60 000 Kč na jeden osobní automobil s tím, že ZDP umožňuje uplatnit 

paušální výdaj maximálně na tři silniční vozidla. Pro společnost je nejvýhodnější 
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aplikovat paušální výdaje na 3 své vozy, které vykazují nejnižší skutečné náklady a jsou 

zároveň nižší než 60 000 Kč. Optimální volba pro společnost ABC s. r. o.  v případě 

volby nákladů na automobil je zobrazena v následující tabulce: 

Tabulka 14: Aplikace paušálního výdaje  na automobily společnosti ABC s. r. o. 

 Datum pořízení Výdaje 

Škoda Roomster 21.2.2016 60 000 

Mitshubishi ASX 25.6.2017 73 868,2 

Hyundai ix 20 25.1.2016 60 000 

Hyundai ix 20 25.1.2016 60 000 

VW Tiguan 20.1.2016 56 486,03 

Celkem  309 267,37 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Z výše uvedené tabulky č. 13, že nejvyšší úspora na dani bude dosažena při aplikaci 

paušální výdajů u osobních automobilů Škoda roomster a 2 auta Hyundai ix 20. 

V daňovém přiznání za zdaňovací období 2017 by došlo k vyloučení částky 79 718,13 

Kč, která zahrnuje skutečné náklady na PHM a parkovné a následně ke snížení základu 

daně o paušální výdaj v částce 180 000 Kč. V důsledku daňové optimalizace by mohla 

společnost ABC s. r. o. snížit základ daně o částku 100 281, 87 Kč. 

5.1.7 Daňová optimalizace v oblasti  pohledávek a závazky  

Společnost neeviduje pohledávky po splatnosti 6 a více měsíců, proto netvořila opravné 

položky k pohledávkám dle § 8a zákona o rezervách. 

Společnost zastává politiku včasného placení závazků, a proto k 31. 12. 2017 neeviduje 

žádné nesplacené závazky po splatnosti delší než 36 měsíců, o které by byla povinna 

upravit základ daně. Společnost by měla pokračovat v nastavené politice a vyhnout se 

tak zvýšení základu daně o hodnotu neuhrazeného dluhu. 

5.1.8 Daňová optimalizace v oblasti rozdělení zisku společníkům.  

V oblasti odměňování společníků, kteří jsou zároveň jejími jednateli, je možné zvážit 

výplatu odměny kombinací podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let a 

pravidelné odměny za výkon funkce jednatele. Společnost v roce 2017 vlastní 2 majitelé 
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a oba tito majitelé vykonávají funkci jednatele. Jednatelé jsou odměňováni na základě 

pracovněprávního vztahu , kdy mezi nimi a společností ABC s. r. o. je uzavřena 

pracovní smlouva a každý měsíc jim byla vyplácena odměna za výkon práce jednatele 

podle zákona o obchodních korporací. V rámci zaměstnaneckého poměru první jednatel 

vykonává funkci generálního ředitele a druhý jednatel je zaměstnán jako obchodní 

zástupce firmy. Pokud společnost generuje zisk, rozhoduje valná hromada, zda 

společníkům bude vyplacen podíl na zisku, přitom společnost ABC s. r. o. praktikuje 

politiku udržení maximálního množství prostředků uvnitř společnosti, který je potřebný 

pro její chod a další ekonomický rozvoj. 

Pro společnost je výplata mezd jednatelům daňové uznatelným nákladem. Na straně 

jednatelů se jedná o příjem, který podléhá dani z příjmů fyzických osob a zároveň 

zakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění. Nicméně z daňového hlediska b bylo 

pro společnost ABC s. r. o. výhodnější vyplácet kombinaci podílu na zisku spolu s 

pravidelnou odměnou za výkon funkce jednatele společnosti. 

5.2 Porovnání výpočtu daně z příjmů právnických osob před a po 

aplikaci optimalizačních doporučení 

 V této kapitole budu porovnávat daň z příjmů před aplikací optimalizačních doporučení 

a následně vypočtenou daň po aplikaci optimalizačních opatření. Následně budou 

společnosti ABC s. r. o. navržena doporučení, která by mohla společnosti snížit 

daňovou povinnost i v následujících zdaňovacích období. 

Stanovení daně z příjmů právnických osob před aplikací optimalizačních 

doporučení 

V daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017, 

které bylo řádně podáno na místně příslušný Finanční úřad, společnost ABC s. r. o. 

vycházela z účetního výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 337 169. Zmíněný 

výsledek hospodaření byl následně upraven na základ daně. Úpravy zahrnovaly 

především  vyřazení daňově neuznatelných nákladů zaúčtovaných na účtech: 

účet 513 - Náklady na reprezentaci v částce 61 932 Kč 

účet 518 - Ostatní náklady ve výši 3 100 Kč 
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účet 538 - Ostatní daně a poplatky v částce 600 Kč 

účet 545 - Ostatní pokuty a penále ve výši 2 900 Kč 

Celková výše daňově uznatelných nákladů v roce 2017 činila 68 532 Kč Společnost 

ABC. s. r. o. vytvořila základ daně ve výši 405 701 Kč, který snížila o část daňové 

ztráty z roku 2013 ve výši základu daně, čímž se společnost ABC s. r. o. dostala na 

nulový daňový základ. Výpočet daně z příjmů právnických osob před aplikací 

optimalizačních opatření je zobrazen v následující tabulce. 

Tabulka 15 Výpočet daně z příjmů PO před aplikací optimalizačních doporučení v Kč 

Konstrukce daně z příjmů právnických osob Částka 

Výsledek hospodaření před zdaněním 337 169 

+ položky zvyšující výsledek hospodaření 68 532 

- položky snižující výsledek hospodaření 0 

= obecný základ daně 405 701 

- odčitatelné položky od základu daně 

(daňová ztráta) 

405 701 

= snížený základ daně 0 

- bezúplatná plnění 0 

= upravený základ daně (zaokrouhlený na 

celé tisíce dolů) 

0 

* sazba daně 19 % 

= daňová povinnost 0 

- slevy na dani 0 

- zaplacené zálohy na daň 0 

přeplatek/ nedoplatek daně 0 

Zdroj: vlastní zpracování na základě sestav v období roku 2017 

Stanovení daně z příjmů právnických osob po aplikaci optimalizačních doporučení 

Po aplikaci optimalizačních doporučení může společnost ABC s. r. o. snížit výsledek 

hospodaření před zdaněním o následující položky: 

- snížení výsledku hospodaření o hodnotu daňově uznatelných nákladů plynoucích z 

rozdílu původní a doporučené hodnoty stravenky v částce 19 404 Kč. 
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- snížení výsledku hospodaření o částku 48 000 Kč za platbu příspěvku životního 

pojištění pro dva jednatele společnosti 

- snížení výsledku hospodaření o poskytovaní ubytování pro zaměstnance v částce  

21 000 Kč 

Při zjištění základu daně bude nutné vyloučit náklady, které jsou daňově uznatelné. 

Konkrétně se jedná o náklady zaúčtované na těchto účtech: 

501 - Spotřeba materiálu v částce 79 719 Kč (spotřebované PHM u vozidel, u kterých 

bude uplatňován paušální výdaj) 

513 - Náklady na reprezentaci v částce 51 932 Kč (snížení o 10 000 Kč z původní 

hodnoty za neperlivou pitnou vodu poskytnutou zaměstnancům na pracovišti) 

518 - Ostatní náklady v částce 4 734 Kč (původní hodnota navýšená o 1 634 Kč za 

parkovné u vozidel, u kterých je uplatňován paušální výdaj) 

538 - Ostatní daně a poplatky v částce 600 Kč 

545 - Ostatní pokuty a penále v částce 2 900 Kč 

Z výsledku hospodaření při zjištění výsledku hospodaření bude v součtu vyloučena 

částka ve výši 139 885 Kč. 

 Společnost ABC má dále povinnost zvýšit základ daně o hodnotu odpisů v částce 271 

488 Kč, která představuje rozdíl, o které účetní odpisy převyšují odpisy vypočtené 

podle ZDP. 

Společnost dále mimoúčetní operací sníží základ daně o částku 180 000 Kč, která 

představuje paušální výdaj na firemní automobily. Tato operace se projeví až následně v 

daňovém přiznání, neboť se jedná o daňovou úpravu. 

Základ daně po uplatnění optimalizačních opatření je nyní ve výši 480 148 Kč. Z tohoto 

základu daně pak je odečtena část daňově ztráty vytvořená v zdaňovacím období roku 

2013 ve stejné hodnotě. tj. částce 480 148 Kč. Výsledná daňová povinnost za sledované 

zdaňovací období 2017 činí nula Kč.  
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Společnost ABC s. r. o. může daňovou ztrátu dále uplatnit v ještě v období roku 2018 a 

to do výše 311 975 Kč, která je vytvořená z daňové ztráty z roku 2013. Dále může 

rovněž uplatnit plnou výši daňové ztráty vzniklé v roce 2014 v částce 145 767 Kč. 

Ztráta však může být uplatněna nejpozději v zdaňovacím období 2019.  

Tabulka 16 Výpočet daně z příjmů právnických osob po aplikaci optimalizačních doporučení 

Konstrukce daně z příjmů právnických 

osob 

Částka 

Výsledek hospodaření před zdaněním 248 765 

+ položky zvyšující výsledek hospodaření 139 885 

+ rozdíl o který převyšují účetní odpisy 

daňové odpisy 

271 488 

- položky snižující výsledek hospodaření 180 000 

= obecný základ daně 480 138 

- odčitatelné položky od základu daně 

(daňová ztráta) 

480 138 

= snížený základ daně 0 

- bezúplatná plnění 0 

= upravený základ daně (zaokrouhlený na 

celé tisíce dolů) 

0 

* sazba daně 19 % 

= daňová povinnost 0 

- slevy na dani 0 

- zaplacené zálohy na daň 0 

přeplatek/ nedoplatek daně 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

V níže uvedené tabulce je pro větší přehlednost zobrazeno porovnání výpočtu daně z 

příjmů právnických osob před  a po aplikaci optimalizačních doporučení. 
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Tabulka 17 Porovnání výpočtu daně z příjmů právnických osob předa a po aplikaci 

optimalizačních doporučení v Kč 

  
Původní 

částka 

Nová 

částka 
Rozdíl Poznámka 

I. Výsledek hospodaření před zdaněním 337 169 248 765 -88 404 
Snížení výsledku hospodaření o 
položky A., B., C. 

  A. Zákonné sociální pojištění 0 -48 000 -48 000   

  B. Daňově uznatelný příspěvek na přechodné ubytování 0 -21 000 -21 000   

  C. 

Rozdíl mezi původní a doporučenou hodnotou 

stravenek 0 -19 404 -19 404   

II. Náklady, které nejsou daňově uznatelné 68 532 139 885 71 353 

Zvýšení hodnoty daňově 

neuznatelných nákladů o 
položky E., G. a snížení o 

položku F. 

  E. Spotřeba materiálu 0 79 719 79 719 

Spotřebované PHM u vozidel, u 
kterých je uplatňován paušální 

výdaj na dopravu 

  F. Náklady na reprezentaci 61 932 51 932 -10 000 

Snížení daňově neuznatelných 

nákladů o hodnotu balené vody 

  G. Ostatní náklady 3 100 4 734 1 634 

Ostatní náklady zvýšené o 

parkovné u vozidel, u kterých je 
uplatňován paušální výdaj na 

dopravu 

  H. Ostatní daně a poplatky 600 600 0   

  I. Ostatní pokuty a penále 2 900 2 900 0   

III. Mimoúčetní operace snižující základ daně  0 -180 000 -180 000 
Uplatnění paušálních výdajů na 
dopravu u vybraných vozidel 

IV. Rozdíl, o který účetní odpisy převyšují daňové 0 271 488 271 488 

Neuplatnění daňových odpisů u 

dlouhodobých hmotných 
majetků za rok 2017 

V. Základ daně 405 701 480 138 74 437   

VI.  Odčitatelná položka od základu daně 

-405 

701 -480 138 -74 437 

Uplatnění vyšší daňové ztráty 
jako položky odčitatelné od 

základu daně 

VII. Upravený základ daně 0 0 0   

VIII. Daňová povinnost 0 0 0   

IX. 

Daňová ztráta z roku 2013 přenositelná do zdaňovacího 

období 2018 386 412 311 975 -74 437 
Uplatnění větší části daňové 
ztráty z roku 20123 

X. 

Daňová ztráta z roku 2014 přenositelná do zdaňovacího 

období 2018 a 2019 145 767 145 767 0  

Zdroj: vlastní zpracování 

V přiznání k dani z příjmů z právnických osob za zdaňovací období 2017, které bylo 

společností ABC s. r. o. vytvořeno, byl vypočten základ daně ve výši 405 701 Kč, od 

kterého byla následně odečtena část daňově ztráty z roku 2013 ve stejné výši. 

Společnost tedy vypočetla výši daňové povinnosti v hodnotě 0 Kč. Po aplikaci 

optimalizačních opatření byl stanoven základ daně ve výši 480 138 Kč, od kterého byla 

ve stejné výši odečtena daňová ztráta z roku 2013. Výsledná daňová povinnost 

společnosti ABC s. r. o. činila 0 Kč. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat právní úpravu daně z příjmů právnických 

osob a následně daňové zatížení ve vybrané společnosti. Za dílčí cíl práce lze považovat 

identifikaci oblastí, které umožňují legální cestou daňovou optimalizaci firmy. Nedílnou 

součást práce tvoří také návrh opatření, která povedou ke snížení daňové povinnosti 

subjektu. 

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

právnických osob, její výpočet a možnosti daňové optimalizace. Tyto teoretické 

poznatky jsou následně v praktické části práce aplikovány na konkrétní společnost.V 

dalším textu byly identifikovány oblasti, ve kterých je v praxi daňová optimalizace 

nejčastěji prováděna. Pozornost byla zaměřena především na oblast daňového 

odepisování majetku,  rezerv tvořených na opravu hmotného majetku, náklady na 

reprezentaci, a na oblast poskytování zaměstnaneckých benefitů. 

Pro účely praktické části práce mi byly poskytnuty podklady firmy za zdaňovací období 

roku 2017, která si nepřála být jmenována, atak byl v této souvislosti zvolen fiktivní 

název "společnost ABC s. r. o.".  Při analýze podkladů bylo zjištěno, že vybraná 

společnost ve zdaňovacích obdobích 2013 a 2014 dosáhla daňové ztráty, u níž hrozí 

riziko, že nebude její výše v budoucnu plně uplatněna jako položka odčítací od základu 

daně. Z tohoto důvodu byla formulovaná následující opatření, jejichž provedením 

společnost ABC s. r. o. dosáhne optimalizace daně z příjmů v následujících zdaňovacích 

obdobích: 

U dlouhodobého hmotného majetku přerušit daňové odepisování. Při dalším odpisování 

pokračovat takovým způsobem, jako by k přerušení vůbec nedošlo. 

Při transakcích se spojenými osobami stanovit cenu tak, aby odpovídala ceně obvyklé, 

kterou je zpravidla velmi obtížné stanovit. Tato oblast bývá rovněž často předmětem 

daňových kontrol. Je proto důležité, aby společnost disponovala pádnými důkazními 

prostředky o jejím stanovení. 

V případě, že se společnost ABC s. r. o. rozhodne v budoucnu provést opravu skladu, je 

možné vytvořit rezervu na opravu hmotného majetku za předpokladu dodržení všech 
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podmínek uvedených v zákoně. Nicméně optimalizační efekt v tomto případě působí 

neutrálně, neboť vytvořená rezerva musí být rozpuštěna. 

V případě, že má společnost ve svém obchodním majetku automobily, které využívá ke 

své podnikatelské činnosti může si jako daňově uznatelný náklad uplatnit výdaje na 

pohonné hmoty a parkovné. Po skončení zdaňovacího období je vhodné posoudit, zda 

by u některého ze služebních vozidel nebylo výhodnější uplatnit paušální výdaje místo 

nákladů skutečných.  

Co se týče pohledávek a závazků po splatnosti, firma ani jednu z těchto oblastí 

neeviduje, avšak je vhodné, aby společnost tuto oblast pravidelně monitorovala a v 

případě potřeby mohla u pohledávek vytvořit opravnou položku v maximální možné 

výši, tak aby odpis pohledávky mohl být považován za daňově uznatelný. Dále 

společnost ABC s. r. o. nemá ve své evidenci žádný závazek po splatnosti, o který by 

byla povinna navýšit základ daně. Společnost by i nadále měla pokračovat ve včasné 

úhradě svých závazků. 

V případě, že by se společnost rozhodla zavést nebo rozšířit poskytované 

zaměstnanecké benefity, je z daňového hlediska výhodné, aby se firma zaměřila na 

takové benefity, které jsou na straně společnosti ABC s. r. o. daňově uznatelným 

nákladem. V tomto směru bylo společnosti navrhnuto zavést přechodné ubytování pro 

zaměstnance, kteří nemají v místě výkonu své práce trvalé bydliště. Náklady spojené s 

tímto ubytováním jsou pro zaměstnavatele klasifikovány jako daňově uznatelný výdaj. 

Dalším benefitem, který byl společnosti navržen bylo zavedení příspěvku na životní 

pojištění pro dva jednatele společnosti. 

V oblasti odměňování společníků, kteří jsou zároveň jednateli společnosti, je na místě 

zvážit výplatu odměny kombinací  podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let a 

pravidelné odměny za výkon funkce jednatele. 

V případě, že se zaměstnavatel rozhodne svých zaměstnancům poskytovat na pracovišti 

balenou neperlivou vodu, jsou pro zaměstnavatele tyto náklady daňově uznatelným 

nákladem v souladu se zákonem o daních z příjmů. 
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Pokud by se  společnost ABC s. r. o. rozhodla aplikovat optimalizační doporučení 

vycházející z této diplomové práce, přenesla by si hodnotu daňových odpisů roku 2017 

do některého z následujících  zdaňovacích obdobích a místo nich uplatnila vyšší 

daňovou ztrátu z roku 2013. Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2017 zůstala 

nezměněná tj. ve výši 0 Kč, z důvodu uplatnění části daňové ztráty z roku 2013. 

Navrhovaná optimalizační opatření jsou založena především na efektivním daňovém 

plánování firmy, jejímž cílem je snížení daňové povinnosti nejenom v současném 

zdaňovacím období, ale také v budoucnosti. Daňové odpisy, které by nebyly uplatněny 

v aktuálním zdaňovacím období, může společnost využít ke snížení základu daně a tím 

pádem i daňové povinnosti v dalším zdaňovacím obdobím a nehrozilo by riziko 

propadnutí uplatnění vzniklých daňových ztrát za minulá zdaňovací období. 

Věřím, že cíl stanovený v úvodu práce se mi podařilo naplnit. Za přínos považuji 

zejména praktickou část práce, ve které byly provedeny konkrétní návrhy na daňovou 

optimalizaci, jež mohou být inspirací a novou cestou nejenom pro společnosti ABC s. r. 

o, ale také pro ostatní obchodní korporace, které řeší problematiku minimalizace 

daňového zatížení právnických osob. 
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Příloha 1: Sestava majetku k 31. 12. 2016 (údaje v Kč) 

 
Odpisová 

skupina 

Datum 

pořízení 

Způsob 

odepisování 
Vstupní cena 

Daňové 

odpisy 

Účetní 

odpisy 
Oprávky 

Daňová 

zůstatková 

cena 

Škoda 

Roomster 
2 21.2.2016 rovnoměrný 450 586,78 100 256 100 256 149 821 300765,78 

Mitshubishi 

ASX 
2 25.6.2017 rovnoměrný 540 049,59 59 406 59 406 59 406 480 643,59 

Hyundai ix 20 2 25.1.2016 rovnoměrný 209 834,71 46 688 46 688 69 770 140 064,71 

Hyundai ix 20 2 25.1.2016 rovnoměrný 209 834,71 46 688 46 688 69 770 140 064,71 

VW Tiguan 2 20.1.2016 rovnoměrný 60 000 13 350 13 350 19 950 40 050 

Celkem 2. 

odpisová 

skupina 

   1470305,79 266 388 266 388 368 717 1101588,79 

Sklad 5 20.6.2006 rovnoměrný 150 000 5 100 5 100 56 700 93 000 

Celkem 5. 

odpisová 

skupina 

   150 000 5 100 5 100 56 700 93 000 

Celkový 

součet 
   1620305,79 271 488 271 488 425 417 1194588,79 

Zdroj: Poskytnutá sestava majetku k 31.12.2017 

Příloha 2: Odpisový plán škoda roomster (údaje v Kč) 

Celková (zvýšená) vstupní cena 450 587 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2016 49 565 401 022 

2017 100 256 300 766 

2018 100 256 200 510 

2019 100 256 100 254 

2020 100 254 0 

Zdroj: vlastní zpracování dle ZDP. 

Příloha 3: Odpisový plán Mitshubishi asx  (údaje v Kč) 

Celková (zvýšená) vstupní cena 540 050 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2016 59 406 480 644 

2017 120 161 360 483 

2018 120 161 240 322 

2019 120 161 120 161 

2020 120 161 0 

Zdroj: vlastní zpracování dle ZDP. 
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Příloha 4: Odpisový plán Hyundai ix20 (údaje v Kč) 

Celková (zvýšená) vstupní cena 209 835 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2016 23 082 186 753 

2017 46 688 140 065 

2018 46 688 93 377 

2019 46 688 46 689 

2020 46 689 0 

Zdroj: vlastní zpracování dle ZDP. 

 

Příloha 5: Odpisový plán Hyundai ix20 (údaje v Kč) 

Celková (zvýšená) vstupní cena 209 835 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2016 23 082 186 753 

2017 46 688 140 065 

2018 46 688 93 377 

2019 46 688 46 689 

2020 46 689 0 

Zdroj: vlastní zpracování dle ZDP. 

 

Příloha 6: Odpisový plán VW Tiguan (údaje v Kč) 

Celková (zvýšená) vstupní cena 60 000 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2016 6 600 53 400 

2017 13 350 40 050 

2018 13 350 26 700 

2019 13 350 13 350 

2020 13 350 0 

Zdroj: vlastní zpracování dle ZDP. 
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Příloha 7: Odpisový plán sklad (údaje v Kč) 

Celková (zvýšená) vstupní cena 150 000 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2006 2 100 147 900 

2007 5 100 142 800 

2008 5 100 137 700 

2009 5 100 132 600 

2010 5 100 127 500 

2011 5 100 122 400 

2012 5 100 117 300 

2013 5 100 112 200 

2014 5 100 107 100 

2015 5 100 102 000 

2016 5 100 96 900 

2017 5 100 91 800 

2018 5 100 86 700 

2019 5 100 81 600 

2020 5 100 76 500 

2021 5 100 71 400 

2022 5 100 66 300 

2023 5 100 61 200 

2024 5 100 56 100 

2025 5 100 51 000 

2026 5 100 45 900 

2027 5 100 40 800 

2028 5 100 35 700 

2029 5 100 30 600 

2030 5 100 25 500 

2031 5 100 20 400 

2032 5 100 15 300 

2033 5 100 10 200 

2034 5 100 5 100 

2035 5 100 0 

Zdroj: vlastní zpracování dle ZDP. 

 


