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Anotace: Daňová optimalizace je legální cesta, jak snížit daňovou povinnost bez 

porušení zákona. Česká legislativa umožňuje několik způsobů, jak legálně redukovat 

příjmy a tím zároveň i daň z příjmu fyzických a právnických osob. Proto je využití této 

možnosti logickým jednáním každého daňového subjektu. Cílem této bakalářské práce 

je analyzovat daňovou zátěž společnosti se zaměstnanci a navrhnout nejlepší řešení 

minimalizace daně konkrétního vybraného podniku. Tato bakalářská práce zahrnuje 

některé možnosti daňové optimalizace, a to: příspěvek na penzijní připojištění, 

příspěvek na soukromé životní pojištění, příspěvek na stravování (stravenky), tvorbu 

rezerv na opravu dlouhodobého hmotného majetku, využití slevy na dani na 

zaměstnance se změněnou pracovní schopností, pořízení drobného hmotného majetku, 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku a daňová úleva při poskytnutí darů. Tyto 

varianty ukazují nejlepší cestu, jak minimalizovat daňovou zátěž. V České republice 

však nemůže každý podnik využít všech možností, neboť jednotlivé podnikatelské 

subjekty mají svá specifika, podle kterých si konkrétní podnik vybere nejvhodnější 

způsob daňové optimalizace. 

Abstract: Tax optimization is a legal technique to decrease tax liability without 

breaking the law. The Czech legislation enables several ways to legally reduce revenues 

and therefore the individual as well as corporate income tax. For that reason, taking 

advantage of this option is a logical conduct of every taxable unit. This B. A. thesis 

aims to analyze the tax burden of an employee company and propose the best solution 

of tax minimization of the particular company. Possibilities of tax optimization are 

mentioned in this thesis, namely superannuation scheme allowence, personal life 

insurance allowance, food allowance (meal tickets), long-term property renewal 

provision, utilising the tax allowance in connection with reduced working capacity 

employees, acquiring immaterial tangible assets, acquiring long-term tangible assets and 

tax relief when providing donations. The aforementioned options indicate the best ways 

of minimizing the tax burden. However, not every company in the Czech Republic can 

take advantage of all the options, since individual entrepreneurial subjects are specific 

in their own way, making the particular company choose the most appropriate way of 

tax optimization.  
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Úvod 

Daň z příjmu je daní, která je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních 

společností nebo jiných právnických subjektů. Existují různé systémy daně z příjmu, 

které se liší svým dopadem. Zákon o daních z příjmů patří mezi hlavní zákony české 

daňové soustavy. Od nabytí účinnosti zákona již uplynulo zhruba 17 let a za tuto dobu 

bylo zaznamenáno mnoho přímých nebo nepřímých novelizací, dílčích úprav, doplnění 

nebo zrušení.  

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

stupňů územní samosprávy. Daně přispívají k provádění zamýšlené fiskální politiky 

státu. 

Ten, kdo se dnes chce problematikou daní z příjmu právnických osob zabývat, musí 

čerpat znalosti nejen ze samotného zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ale i z 

řady dalších navazujících obecně závazných předpisů, které objasňují právní podstatu 

vzniklých účetních případů a ze kterých vycházíme pro vyčíslení výsledku hospodaření 

a následné stanovení základu daně. Daň z příjmu právnických osob je daní poměrně 

mladou. Ve vztahu k ostatním daním bývá často označována jako královna daní. Daň z 

příjmu PO je univerzální důchodovou daní, které podléhají všechny právnické osoby a 

která tvoří důležitou součást daňového systému ČR. Přesto se v poslední době vedou 

spory, zda je její existence vůbec nutná, neboť vlastníky právnických osob jsou v 

konečném důsledku vždy fyzické osoby. Z toho důvodu se nabízí představa tuto daň 

vypustit, zrušit a ponechat zdanění právnických osob na chvíli, kdy se tento příjem stane 

příjmem konečného vlastníka, tedy fyzické osoby. Tímto způsobem jsou dnes již 

zdaňovány příjmy veřejných obchodních společností, které se rozdělují jednotlivým 

společníkům před zdaněním. 

Z teoretického hlediska se zdá formulace zákona složitá a je požadováno zjednodušení, 

aby se poplatníkům usnadnila orientace ve způsobu stanovení jejich daňové povinnosti. 

Avšak snaha o jednoduchost a přehlednost není slučitelná ani s výjimkami, které se v 

daňovém právu nacházejí, ani s názorovými odlišnostmi jednotlivých expertních skupin. 

Pro řešení praktických problémů je proto třeba v řadě případů pospojovat více prvků 

dohromady. 
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Nejrozsáhlejší novelou od existence nové daňové soustavy z roku 1992 byla novela k 

1. 1. 2008, nazývána jako daňová reforma. Došlo k zásadním změnám, některé změny 

byly provedeny se zpětnou účinností. Novela změnila některé zákony týkající se přijetí 

zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. 

Ke stejnému datu byl novelizován zákon o důchodovém pojištění, zákon o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení. Novelou se navýšila hranice vlastního příjmu na 

manželku (manžela) pro slevu na dani.  

Následující novela zákona o dani z příjmů k 1. 1. 2009 zachovala sazbu daně, ale 

rozšířil se prostor pro odečet hodnoty darů, změnila pravidla daňové uznatelnosti 

finančních nákladů z úvěrů a půjček, zpřísnila podmínky pro tvorbu zákonné rezervy na 

opravy hmotného majetku, kdy musí být finanční prostředky uloženy na vázaný účet. 

Počátkem roku 2009 vstoupily v platnost další novely zákona o daních z příjmů, které 

jsou zahrnuty v rámci tzv. „krizových opatření.“ Jedná se o zkrácení doby odpisování 

hmotného majetku, změna se dotýká také výdajů procentem z příjmů, které se zvyšují. 

Novely přijaté v rámci protikrizových opatření, mají krátkodobou účinnost, proto je 

nutné tyto legislativní změny aktuálně sledovat a pružně jich využít. 

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení obsahuje mimořádné dočasné 

snížení pojistného placeného zaměstnavatelem. Nabyla účinnosti v srpnu 2009 a již s 

účinností od 1. 1. 2010 se ruší. 

Další novelou prošel zákon o správě daní a poplatků, ten umožňuje uplatnit výdaje na 

dopravu paušální částkou. 

K 1. 11. 2009 byl změněn také zákon o platebním styku, který obsahuje změnu zákona 

o správě daní a poplatků, který se týká mimo jiné splatnosti daní. Tato změna znamená, 

že za den platby se považuje den připsání částky na účet správce daně, nikoliv den 

odepsání z účtu plátce. 

Od roku 2008 dochází v oblasti daní ke značným změnám, které nutí k velkému úsilí o 

zachycení všech znění zákona, neboť dochází ke změnám i se zpětnou účinností. Dá se 

předpokládat, že tato situace, vzhledem k nestabilní politické situaci bude i nadále velmi 

aktuální.  
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1 Cíl bakalářské práce 

Optimalizace daňové povinnosti je definována jako snížení daňové povinnosti v souladu 

se zákonem. Důležité je si uvědomit, že legální cestou je i využití mezer v legislativě. 

Každý daňový subjekt se snaží přirozeně minimalizovat svoji daňovou povinnost. Stát s 

tímto chováním počítá a snaží se ho využít k tomu, aby nasměroval aktivitu daňového 

subjektu žádoucímu cíli. Proto zákon o daních z příjmů umožňuje významné daňové 

úspory. Avšak teorie a praxe se často míjejí, některá ustanovení nejsou zcela 

jednoznačná a jsou doplňována názory Ministerstva financí. Optimalizace daňové 

povinnosti pak může nabývat několika podob, které stát nejen předpokládá, ale i vítá. 

Nicméně co je cílem daňové optimalizace? Základním cílem je nezaplatit státu na 

daních více, než je nezbytně nutné a zároveň se vyvarovat chyb postižitelných při 

případné finanční kontrole příslušnými finančními úřady. Dopady daňové optimalizace 

jsou v různých oblastech podnikové sféry rozdílné. Snižování daňové povinnosti má 

jiný význam u velkých firem a zcela opačný u malých i středních firem. U velkých 

firem s vysokými obraty a zisky, za kterými stojí doslova „s karabáčem“ investoři, 

banky i burzy se daňová optimalizace provádí směrem vzhůru. Vyšší daně a tedy vyšší 

zisk znamenají vyšší dividendy, vyšší kurzy akcií a následně i celkový růst tržní 

hodnoty společnosti. U malých a středních firem je to opačně. Zde je tendence 

hospodářský výsledek, a tedy i daňové odvody optimalizovat směrem dolů až do té 

míry, aby prokazovaly dostatečnou bonitu vůči bankám. Minimální daňová povinnost 

může mít za následek zvýšenou podnikatelskou aktivitu. K daňové úspoře nejčastěji 

dochází snížením základu daně a následně i daně v rámci všech alternativních postupů 

stanovených zákonem. Důležitá kritéria pro optimalizaci daňové povinnosti je proto 

nutné si uvědomit právě v okamžiku stanovení daňového základu. Část daňových úspor 

má charakter odložené daně do budoucnosti, například prostřednictvím tvorby rezerv 

nebo zrychleným odpisováním majetku. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou daňového systému ČR. Hlavní část 

práce je věnována daňové optimalizaci právnických osob. Daň z příjmu fyzických a 

právnických osob je ve většině vyspělých zemí rozhodující složkou příjmů státního 

rozpočtu. Pro daňové subjekty představuje povinnost platit daně především odliv 

finančních prostředků, které by mohly použít efektivněji, například na rozvoj svého 



12 
 

dalšího podnikání. Proto je jejich snahou odvádět státu na daních co nejméně. Úkolem 

této bakalářské práce je nastínit srozumitelným způsobem, tedy na konkrétních 

příkladech, daňové instrumenty a z toho plynoucí snadnější orientace poplatníka při 

aplikaci našich daňových zákonů v praxi a především hlubší pochopení principu 

fungování daně z příjmů. 

Cílem práce je aplikace alternativních postupů při výpočtu daňové povinnosti a jejich 

promítnutí u vybraného podnikatelského subjektu. Praktická část zachycuje současnou 

právní úpravu daně z příjmu právnických osob a metodiku zpracování několika 

možných variant daňové optimalizace se zaměřením na odčitatelné položky, slevy na 

dani a další daňové typy daňové optimalizace. V praktické části jsou zpracovány data 

společnosti DIAMATIS, spol. s r. o. včetně výpočtu výše daně z příjmu společnosti za 

rok 2009. Prostřednictvím aplikace výhodné varianty daňové optimalizace na datech 

společnosti se dosáhne určení nejpříznivějšího základu daně a vypočtení daňové 

povinnosti. 
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2 Teoretická část 

2.1 Základní pojmy 

Poplatníci daně DPPO 

Zdaňovací období 

Předmět daně 

Osvobozené příjmy 

Základ daně PO 

Sazba daně 

2.1.1 Poplatníci daně DPPO 

Za poplatníky daně z příjmu jsou dle § 17 ZDP považovány osoby, které nejsou 

fyzickými osobami, a i organizační složky státu podle zvláštního předpisu. Pro účely 

zdanění a rozsahu daňové povinnosti jednotlivých poplatníků je podstatné odlišit, zda 

právnická osoba má na našem území sídlo či nikoliv. U poplatníků, kteří mají sídlo na 

území ČR (rezidenti), se daňová povinnost vztahuje na jejich celosvětové příjmy, tj. jak 

na příjmy plynoucí ze zdroje na území ČR, tak na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 

Poplatníci, kteří nemají na území ČR sídlo (nerezidenti), zdaňují v ČR pouze příjmy ze 

zdrojů na území ČR vymezené v § 22 ZDP. Avšak podle § 37 ZDP má před ZDP 

přednost příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, jíž je ČR vázána. 

Jiné kritérium rozlišuje poplatníky DPPO na podnikatelské a nepodnikatelské subjekty. 

Podnikatelské subjekty jsou založeny za účelem podnikání. Takové osoby podléhají 

DPPO veškerými příjmy z činnosti a z nakládání s majetkem. Nepodnikatelské subjekty 

nejsou založeny nebo zřízeny za účelem dosažení zisku. Podléhají DPPO v omezeném 

rozsahu. 

Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky a veřejná nezisková ústavní 

zdravotnická zařízení zřízená podle zvláštního právního předpisu. 

Občanský zákoník vymezuje právnické osoby v § 18 odst. 2. 
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2.1.2 Zdaňovací období 

Dle § 17a  ZDP je zdaňovacím obdobím: 

kalendářní rok1, který je obdobím nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců začínající 

měsícem lednem; 

hospodářský rok je období nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců, které může začínat 

pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden; 

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

obchodní společnosti nebo družstva2 do konce kalendářního roku nebo hospodářského 

roku, ve kterém byly fůze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány 

v obchodním rejstříku, nebo 

účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 

měsíců; Zákon o účetnictví připouští delší účetní období než 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců pouze v případě změny účetního období; delší účetní období než 

12 po sobě jdoucích měsíců může být i v případě vzniku účetní jednotky v rozmezí 

měsíců října až prosince či zániku účetní jednotky v období 3 měsíců po skončení 

kalendářního nebo hospodářského roku3; 

2.1.3 Předmět daně 

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

majetkem. Existuje však spousta výjimek a zvláštností, na které upozorňuje § 18 zákona 

o daních z příjmů. Jedná se o příjmy v peněžní i nepeněžní formě. 

Předmětem daně nejsou: 

- příjmy získané nabytím akcií podle zákona č. 92/1991 Sb. získané v rámci tzv. 

velké privatizace 

                                                 

1 Zákon č. 563/1191Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

2 Občanský zákoník 

3 PELECH, P. a PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. Olomouc, ANAG. 2009. ISBN 

978-80-7263-542-9 str. 253 
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- příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo 

majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů (příjmy, které nesouvisí 

s podnikatelskou činností, podléhají dani dědické a darovací) 

- příjmy získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních 

zákonů, do výše nároků na vydání základního podílu, a dále příjmy z vydání 

dalšího podílu v nepeněžní formě u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné 

osoby  

- příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů, výjimku tvoří 

příjmy podléhající zvláštní sazbě daně 

- příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským 

soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, 

nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská 

práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit4 

2.1.4 Osvobození od daně 

V § 19 ZDP zákonodárce z nejrůznějších důvodů některé příjmy osvobozuje od daně. 

Daňová povinnost u těchto příjmů tedy poplatníkům nevzniká. 

Od daně jsou osvobozeny: 

- členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, 

přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami s 

nepovinným členstvím,  

- příjmy z cenově regulovaného nájemného z bytů, z nájemného z garáží a z úhrad 

za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů a garáží v domech ve vlastnictví a 

spoluvlastnictví bytových družstev, zřízených po roce 1958,  

- příjmy z nájemného z bytů a garáží v domech ve vlastnictví a spoluvlastnictví 

bytových družstev, označovaných podle dřívějších předpisů jako lidová bytová 

družstva,  

                                                 

4 JAROŠ, T. Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 2008/2009. Praha, GRADA. 

2009. ISBN 978-80-247-2950-3. str. 12 
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- příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných 

elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a 

energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo 

tepla z biomasy,  

- příjmy plynoucí z odpisu závazků při oddlužení nebo reorganizaci provedené 

podle insolvenčního zákona), pokud jsou zaúčtovány ve prospěch výnosů,  

- podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k 

doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,  

- příjmy z dividend a jiných podílů na zisku, vyplácené dceřinou společností, 

která má své sídlo nebo místo vedení na území České republiky, mateřské 

společnosti,  

- příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí 

poplatníkovi, který má sídlo nebo místo vedení na území České republiky, nebo 

společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie,  

- příjmy z dividend a jiných podílů na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, 

která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, mateřské 

společnosti, která má své sídlo nebo místo vedení na území České republiky,  

- příjmy plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o 

povolení reorganizace, a ve zdaňovacím období následujícím bezprostředně po 

zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud 

v něm nedošlo ke skončení reorganizace.  

2.1.5 Základ daně právnických osob 

Příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od 

daně, se sníží o výdaje (náklady) prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a 

udržení zdanitelných příjmů, a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v 

daném zdaňovacím období. Pro daňové účely se dále výsledek hospodaření dále 

upravuje podle § 23 odst. 3 ZDP o některé položky, a to snížením či zvýšením základu 

daně. Ačkoliv se transformace hospodářského výsledku na základ daně provádí z 

účetních podkladů, tyto úpravy jsou již tzv. „mimoúčetní“ operace. 
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Vychází se buď ze zisku, nebo ze ztráty. Výsledek hospodaření se pak: 

- zvyšuje o částky neoprávněně zkracující příjmy a o částky, které nelze do výdajů 

(nákladů) zahrnout, 

- snižuje o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, a o částky nezahrnuté 

do výdajů (nákladů), které ale do výdajů (nákladů) lze zahrnout.  

Výdaji (náklady) jsou například odpisy hmotného majetku, zůstatková cena hmotného 

majetku, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, nájemné s 

některými výjimkami, zákonné rezervy a opravné položky, výdaje (náklady) na 

pracovní a sociální podmínky, výdaje (náklady) na pracovní cesty, na ubytování, na 

dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty spotřebované 

silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku poplatníka nebo v 

nájmu, výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany. Pokud si podnik není jistý, 

zda se jedná o výdaje (náklady) splňující uvedenou definici, mohou požádat finanční 

úřad o závazné posouzení.  

2.1.6 Položky odčitatelné od základu daně § 34 

Od základu daně je možné kromě výdajů (nákladů) prokazatelně vynaložených na 

dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů odečíst: 

daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho 

část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za 

které se daňová ztráta vyměřila. 

100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo 

období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů výzkumu a vývoje.  

50 % částky, kterou poplatník ve zdaňovacím období vypořádá v peněžní nebo v 

nepeněžní formě oprávněným osobám jejich majetkový podíl.  

Základ daně upravený o položky odečitatelné od základu daně je možné ještě snížit o 

hodnotu darů (§ 20 odst. 8) na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových 

účelů, kultury, 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, 
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tělovýchovné a sportovní, dále politickým stranám a politickým hnutím na jejich 

činnost a další aktivity uvedené v zákoně. Nejvýše o 5 %. Pokud jsou ale dary 

poskytnuty vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, lze základ daně snížit 

o dalších 5 %. Dary nemohou uplatnit poplatníci založení nebo zřízení za jiným účelem 

než podnikání. Hodnota jednoho daru přitom musí činit alespoň 2000 Kč.   

Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně 

upravený o položky odečitatelné od základu daně dále snížit až o 30 %, maximálně však 

o 1 mil. Kč. Podmínkou je použití takto uspořených prostředků ke krytí nákladů 

(výdajů), které souvisejí s činnostmi, ze kterých získané příjmy nejsou předmětem daně, 

a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Pokud 30% 

snížení činí méně než 300 000 Kč, je možné odečíst částku ve výši 300 000 Kč, 

maximálně však do výše základu daně (§ 20 odst. 7). Základ daně snížený o položky 

podle § 34 a § 20 se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů.  

2.1.7 Sazba daně 

U běžných podnikatelských subjektů mohou být jednotlivé neosvobozené příjmy 

zdaňovány jedním z následujících způsobů: 

- v rámci obecného základu daně dle § 21 odst. 1 ZDP (od 1. 1. 2009 sazba 20 %); 

- v rámci základu daně vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně dle § 36 ZDP 

o (sazba činí nejčastěji 15 %); 

- V rámci samostatného základu daně dle § 20b a § 21 odst. 3 ZDP (sazba činí 

15 %); 

- Jiné sazby se používají u investičních, podílových a penzijních fondů (5 %).  

2.2 Daň 

Stát, ať už byl představován kýmkoli, vždy cítil nutnost hradit určité potřeby, např. 

obranu země nebo provoz panovníkova dvoru, záhy byla také pociťována potřeba 

vytváření rezerv pro „horší“ časy. Takové potřeby nebylo možno kvalitně uspokojovat 

bez vymezení toho, kdo kdy a v jaké výši má přispívat do společné pokladny. Státní 

moc začala jednotlivce k převzetí vymezeného podílu na úhradě společných potřeb 

zavazovat. Nejen to, stát začal výběr daní, mnohdy krvavě, vynucovat. A zárodek daní 

byl na světě.  
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Soudobá učebnice daňové teorie a politiky daň charakterizuje takto: 

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

platba neúčelová a neekvivalentní.”5 

Proč musí být daň povinnou platbou, bylo již naznačeno. Povinnost platit daň nesporně 

omezuje svobodu jednotlivce. Na druhé straně povinnost platit daně v moderní 

společnosti patří mezi základní občanské povinnosti. Takový postup je v moderní 

společnosti možný pouze na základě přijaté všeobecně závazné právní normy, kterou v 

případě daní je vždy zákon. Daňovou povinnost je nutno stanovit srozumitelně a 

jednoznačně tak, aby každý věděl, kolik má prostřednictvím daní přispívat na společné 

potřeby. Musí také znát, kdy a jakou formou bude povinen zaplatit. Proto právní normy 

týkající se daní jsou poměrně obsáhlé a často i komplikované. 

                                                 

5 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie. Praha, ASPI. 2009. ISBN 978-80-7357-423-9. 

str. 13 
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3 Daňová reforma 

Rozsahem i významem největším, a proto v laické i odborné veřejnosti velmi často 

skloňovaným zákonem na prahu roku 2008, je zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Obvykle se o něm hovoří jako o tzv. daňové reformě. To je pochopitelné, jelikož zavádí 

do daňového systému některé prvky, které jsou zcela nové. Přitom se spolu s dalšími 

opatřeními jedná o zásahy zásadního charakteru, a to nejen v oblasti daní, ale i 

pojistného a sociálních dávek. Dále se budu zabývat změnami, které se týkají 

právnických osob a které jsou důsledkem novelizace zákona o daních z příjmů (dále 

také „ZDP“) a zákona o rezervách. Navazující zákonné úpravy schválené zákonem č. 

2/2009 Sb. ZDP s účinností od 1. 1. 2009 zaznamenaly celkem 95 změn. 

3.1 Změny týkající se právnických osob 

sazba daně 

zrušení odpisové skupiny 1a a limitu vstupní cesty 1 500 000 Kč 

finanční pronájem 

přidanění závazků 

opravné položky k pohledávkám 

finanční výdaje 

likvidace zásob 

osvobození podílu na zisku vypláceného mateřské společnosti 

osvobození převodu podílu v dceřiné společnosti 

žádost o závazné posouzení 

změny zákona o rezervách 

změny týkající se majetku 

výdaje na sociální podmínky zaměstnanců 

pojistné jako daňový výdaj 

nápoje poskytované zaměstnancům 

odpovědnost za výpočet daně ze závislé činnosti 
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3.1.1 Sazba daně 

Daň z příjmu právnických osob má klesající tendenci. Dosud probíhalo snižování sazby 

vždy o 2 procentní body (28 % v roce 2004, 26 % v roce 2005 a 24 % v letech 2006 a 

2007) a tento trend zůstává zachován i nadále. V roce 2008 se sazba snižuje o 3 

procentní body a dále pak o 1 procentní bod, tedy 21 % v roce 2008, 20 % v roce 2009 a 

19 % v roce 2010. Skutečnost, že snižování sazby daně je předem známo, však současně 

vyvolala obavu, aby nebylo využíváno k daňově optimalizačním přechodům 

z kalendářního roku na hospodářský rok (poplatník má možnost výběru zdaňovacího 

období, aniž by jej musel odůvodňovat). Z toho důvodu současně dochází k úpravě § 21 

odst. 6 v tom směru, že při zdanění se vždy použije sazba platná k prvnímu dni 

zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Záměrem vlády 

bylo, aby dopad přijaté úpravy byl rozpočtově neutrální, a proto je snižování sazby daně 

kompenzováno řadou opatření, která směřují k rozšíření daňového základu. 

3.1.2 Zrušení odpisové skupiny 1a a limitu vstupní ceny 1 500 000 Kč 

Dvě změny týkající se daňového režimu automobilů spolu souvisejí. Ke zrušení limitu 

daňové vstupní ceny osobních automobilů 1 500 000 Kč, který neumožňoval uplatnit 

do výdajů celou pořizovací cenu nadlimitního vozidla (např. formou odpisů), dochází v 

návaznosti na zrušení odpisové skupiny 1a s dobou odpisování 4 roky. Ta byla 

zavedena počínaje rokem 2005 pro dvoustopá motorová vozidla, čtyřletá doba 

odpisování automobilů však je v zákoně zakotvena již po řadu let. Nyní dochází k 

přeřazení vozidel (a to i těch již odpisovaných) do 2. odpisové skupiny; doba 

odpisování se tak prodlužuje na 5 let. Je nutné dodat, že změny v odpisování přijaté v 

neprospěch poplatníků se pravidelně stávají předmětem zpochybňování.  

3.1.3 Finanční pronájem 

Jedno z největších znevýhodnění, které reforma poplatníkům přinesla, se týká 

finančního leasingu (finančního pronájmu). Dochází totiž k prodloužení doby pronájmu 

nutné pro zahrnutí leasingových splátek do výdajů, a to na minimální dobu odpisování 

stanovenou pro příslušný hmotný majetek. Zatímco do konce roku 2007 je minimální 

doba nájmu 20 % stanovené doby odpisování, nejméně však 3 roky a u nemovitostí 8 

let, od roku 2008 se tato doba prodloužila např. na 5 let u automobilů, 5 let u strojů 
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odpisovaných ve 2. odpisové skupině, 10 let u strojů odpisovaných ve 3. odpisové 

skupině a 30 let u nemovitostí (to platí jak pro 5., tak pro 6. odpisovou skupinu). V 

takové situaci ztrácejí praktický smysl výhodné tzv. leasingové odpisy (§ 30 odst. 4), a 

proto jsou ze zákona vypuštěny. Co se týká majetku pronajatého formou finančního 

leasingu před účinností tohoto zákona (tedy leasingových smluv uzavřených nejpozději 

31. 12. 2007), až do ukončení doby pronájmu se použije stávající úprava. 

3.1.4 Přidanění závazků 

Za účelem posílení pozice věřitelů ve vztahu k dlužníkům a zdanění jejich neadekvátně 

získaného prospěchu dochází nově k zahrnutí závazků odpovídajících pohledávce, 

od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců anebo se tato pohledávka promlčela, do 

základu daně. To se nevztahuje na závazky z titulu úvěrů, půjček, ručení, záloh, 

smluvních pokut, sankční závazky a na plnění ve prospěch vlastního kapitálu. Výslovně 

je stanoveno, že toto se netýká závazků, z jejichž titulu nevznikl daňový výdaj (tedy 

např. na dlužnou daň z příjmů) anebo je tento výdaj vázán na úhradu (např. u daně z 

nemovitostí). Za závazky se přitom pro tento účel nepovažují dohadné položky pasivní 

a daňově účinné rezervy. Jakmile je závazek, z jehož titulu byl zvýšen základ daně, 

splněn, poplatník je naopak oprávněn základ daně o tuto uhrazenou částku snížit. 

3.1.5 Opravné položky k pohledávkám 

Rozšíření základu daně sleduje také novelizace zákona o rezervách, která zpřísňuje 

režim daňových opravných položek k pohledávkám nad 200 000 Kč. Počínaje rokem 

2008 je možno k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota převyšuje 200 000 Kč, tvořit 

opravné položky pouze za předpokladu, že ohledně pohledávky je vedeno rozhodčí 

řízení, soudní řízení nebo správní řízení. 

3.1.6 Finanční výdaje 

Dalším opatřením přijatým v rámci rozšiřování základu daně právnických osob, mimo 

jiné za účelem snížení disproporce mezi relativně nízkou cenou cizího kapitálu (úroky z 

úvěrů jsou obvykle daňově účinnou položkou) a relativně vysokou cenou vlastního 

kapitálu (vyplácené dividendy a podíly na zisku nejsou daňově účinné položky), je 

zavedení pojmu „finanční výdaje (náklady)“. Toto ustanovení navazuje na často 

diskutované znění § 25 odst. 1 písm. w), které limituje daňovou účinnost úroků při 
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objemech úvěrů a půjček od spojených osob převyšujících čtyřnásobek (u bank a 

pojišťoven šestinásobek) vlastního kapitálu (tzv. test kapitalizace). Pokud jde o 

problematiku půjček, bylo z § 23 odst. 7 ZDP počínaje obdobím roku 2008 vypuštěno 

ustanovení o obvyklé výši úroku u půjček ve výši 140 % diskontní sazby ČNB. Stav pro 

rok 2009 je dán novelou zákona o daních z příjmů č. 2/2009 Sb. 

Vlivem reformního balíčku dochází k těmto zásadním krokům: 

- zpřísnění testu kapitalizace snížením limitu pro přesah vlastního kapitálu výší 

úvěrů a půjček, 

- zavedení testu kapitalizace i pro jinak spojené osoby, 

- omezení daňové účinnosti některých dalších nákladových položek úrokového 

charakteru 

Finanční náklady (výdaje) jsou v § 25 odst. 1 písm. w) vymezeny pro účely ZDP jako: 

„úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady) včetně výdajů (nákladů) na 

zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky.“6 

V definici finančních výdajů jsou zahrnuty nejen vlastní úroky, ale i přímo související 

výdaje, jako např. jednorázový poplatek za administrativní zpracování úvěrové 

transakce (arrangement fee) nebo poplatek za záruku mateřské společnosti poskytnutou 

bance, která ji vyžaduje jako podmínku poskytnutí úvěru. 

Důvodem pro daňovou neuznatelnost finančních nákladů může počínaje obdobím roku 

2008 být: 

- přesáhnou v úhrnu za zdaňovací období u průměrného stavu úvěrů a půjček 

jednotnou úrokovou míru zvýšenou o 4 procentní body; jednotná úroková míra 

se stanoví jako průměrná referenční hodnota úrokových sazeb na trhu 

mezibankovních depozit pro splatnost 12 měsíců v měně, ve které je 

denominován úvěr nebo půjčka, podřízení úvěrů a půjček ostatním závazkům, 

- plynou z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka  

                                                 

6 PELECH, P. a PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. Olomouc, ANAG. 2009. ISBN 

978-80-7263-542-9 str. 469 
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- plynou z úvěrů a půjček, kde výše úroku nebo skutečnost, zda se úroky stanou 

splatnými, zcela nebo zčásti závisí na výsledku hospodaření poplatníka, 

- úhrn úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období mezi nespojenými osobami 

přesahuje šestinásobek vlastního kapitálu (od roku 2009 se tento limit snížil 

dokonce na čtyřnásobek); je-li věřitelem spojená osoba, je limitem úhrnu úvěrů 

a půjček dvojnásobek vlastního kapitálu, resp. trojnásobek vlastního kapitálu, je-

li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna.  

Každou z uvedených podmínek je nutné posoudit samostatně. Do úvěrů a půjček se pro 

tyto účely nezahrnují úvěry a půjčky, z nichž jsou finanční výdaj součástí vstupní ceny 

majetku, a dále bezúročné úvěry a půjčky. 

Ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2010 bude nutno i u úvěrů a půjček, které 

byly uzavřeny před rokem 2008, postupovat dle „běžného“ znění zákona. 

3.1.7 Likvidace zásob 

Podle současné právní úpravy je možné uplatnit do daňových nákladů pouze výdaje 

spojené s likvidací nepoužitelných zásob, nikoli však hodnotu těchto zásob. Naopak 

prodej takových zásob se ztrátou (byť velmi výraznou) je výdajem daňově účinným. Za 

účelem narovnání této disproporce, která mohla svádět poplatníky k simulovaným 

prodejům, byla mezi daňově účinné výdaje zařazena i hodnota zlikvidovaných zásob 

včetně dalších výdajů souvisejících s likvidací. Podmínkou je, že likvidace byla 

prokazatelně provedena; k prokázání likvidace je nutné vypracovat likvidační protokol s 

uvedením důvodů likvidace, času a způsobu naložení s likvidovanými zásobami a jmen 

osob odpovědných za provedení likvidace. Pro léky, léčiva a potravinářské výrobky je 

stanovena také podmínka, že doba použitelnosti takových zásob již prošla a nelze je 

podle zvláštních předpisů uvádět do oběhu (zejména § 18 odst. 2 zákona č. 79/1997 Sb., 

o léčivech, a § 10 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách). 

3.1.8 Osvobození podílu na zisku vypláceného mateřské společnosti 

V souladu s evropskou směrnicí 90/435/EHS, o společném systému zdanění mateřských 

a dceřiných společností z různých členských států, dochází k rozšíření osvobození od 

srážkové daně z podílů na zisku i na případ, kdy česká dceřiná společnost vyplácející 

dividendy či podíly na zisku je v likvidaci (úprava stávajícího § 19 odst. 1 písm. ze/). 
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Toto osvobození se však vztahuje pouze na podíly na zisku vyplácené mateřské 

společnosti, která je rezidentem jiného členského státu Evropské unie. Podíl na zisku 

vyplácený dceřinou společností, která je v likvidaci, české mateřské společnosti by tedy 

zdanění podléhal. 

Zcela nově je do zákona včleněno osvobození dividend a jiných podílů na zisku 

přijatých českou mateřskou společností nebo stálou provozovnou společnosti, která je 

daňovým rezidentem jiného členského státu, umístěnou na území České republiky, od 

dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem třetího státu.  

3.1.9 Osvobození převodu podílu v dceřiné společnosti 

Výhodné ustanovení především pro společnosti hospodařící v holdingových strukturách 

přináší doplněný § 19 odst. 1 písm. ze) až na základě poslaneckého návrhu. Podle 

tohoto bodu je osvobozen převod podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti, 

který plyne společnosti se sídlem v Česku anebo stálé provozovně společnosti se sídlem 

v Evropské unii umístěné v České republice. Osvobození lze vztáhnout i na převod 

podílu na dceřiné společnosti, která je v likvidaci, to však pouze v případě převodu 

podílu daňovému rezidentovi jiného členského státu Evropské unie. 

3.1.10 Žádost o závazné posouzení 

Institut závazného posouzení není v zákoně novinkou; dosud jej však bylo možné použít 

pouze pro ověření způsobu, jakým byla sjednána cena mezi spojenými osobami (§ 

38nc). Nově mohou právnické osoby požádat o závazné posouzení ve třech dalších 

situacích: 

- pro způsob rozdělení výdajů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům, 

tedy výdajů vztahujících se zároveň k osvobozeným příjmům anebo příjmům 

mimo předmět daně (§ 24a), 

- zda je provedený (nebo zamýšlený) zásah do majetku technickým zhodnocením 

či nikoli (§ 33a), 

- zda se jedná o výdaje vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje 

odčitatelné od základu daně (§ 34a). 

V příslušných ustanoveních jsou podrobně rozepsány požadavky na žádost o vydání 

rozhodnutí. Ve všech případech se mimo jiné požaduje i návrh výroku rozhodnutí. Cena 
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je stanovena jednotně 10 000 Kč (část desátá, novelizující zákon č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích).  

3.1.11  Změny zákona o rezervách 

ZoSVR novelizuje také ZoR, ve kterém od 1. 1. 2008 platí: 

- v pojišťovnictví nelze tvořit rezervy na neživotní či životní pojištění, jde-li o 

vyrovnávací rezervu a jiné technické rezervy na neživotní pojištění, resp. o jiné 

technické rezervy na životní pojištění (§ 6 písm. a/ a b/ ZoR). 

- zachování možnosti jednorázové tvorby k „nevýznamným“ pohledávkám do 30 

tis. Kč bez soudního vymáhání dle § 8c ZoR, 

- zavedení kategorie „významných pohledávek“ nad 200 tis. Kč, u kterých bude 

jakákoli tvorba opravných položek podmíněna soudním řešením pohledávky (§ 

8a ZoR), 

- zachování stávajícího stavu (20% tvorba opravné položky bez soudního 

vymáhání) u pohledávek v rozmezí 30 až 200 tis. Kč (§ 8a ZoR), 

- potvrzení, že opravné položky k „nevýznamným“ pohledávkám do 30 tis. Kč dle 

§ 8c ZoR lze tvořit i v průběhu zdaňovacího období. 

Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku, vytvořená ve zdaňovacím období 2009, je 

zpřísněna. Povinností je ukládat prostředky rezerv na zvláštní bankovní účet. Účelem je 

zamezit zneužívání tvorby rezerv jako fiktivního nákladu, kterým je možné snížit ZD. 

Pokud poplatník neuloží peněžní prostředky na účet ve sjednané výši nejpozději do 

podání daňového přiznání, musí zrušit celou rezervu v následujícím zdaňovacím 

období. 

3.1.12  Změny týkající se majetku 

Za součást vstupní ceny hmotného majetku u staveb se považují i výdaje vynaložené na 

pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiného subjektu a podmiňující funkci nebo 

užívání stavby. V textu zákona jsou tyto náklady označeny jako výdaje (náklady) na 

vyvolanou investici. Povinnost úhrady takových nákladů může vyplývat z podmínek 

uložených v rámci stavebního řízení, z právních předpisů (např. výdaje na odstranění 

škod vzniklých v důsledku výstavby na cizím majetku) nebo ze vzájemné dohody. 
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Nově je stanoveno, že tzv. časové odpisování není možné přerušit. Časové odpisování je 

upraveno v § 30 odst. 4 až 6 a týká se např. otvírek nových lomů, důlních děl, matric, 

forem, modelů a šablon a technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní 

památce. 

Tak jako je stanoveno pro technické zhodnocení hmotného majetku, i pro nehmotný 

majetek platí, že poplatník je oprávněn považovat i výdaje nižší než 40 000 Kč za 

technické zhodnocení nehmotného majetku. 

Jestliže společnost obdrží jako dar hmotný majetek, který při nabytí byl předmětem 

daně darovací, ale byl od této daně osvobozen, bude takový majetek vyloučen z 

odpisování (dosud bylo možné odpisovat, a tedy zahrnout postupně do výdajů i hodnotu 

takto nabytého majetku, z něhož daň nebyla odvedena). 

3.1.13 Výdaje na sociální podmínky zaměstnanců 

Nejvýznamnější okruh změn, které se týkají právnických osob-zaměstnavatelů, souvisí s 

přijetím nového zákoníku práce od 1. 1. 2007. V návaznosti na tento zákon byl 

novelizován také ZDP, a sice doprovodným zákonem č. 264/2006 Sb. Tato novela 

především posílila vliv ujednání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a v kontextu 

obecného principu „co je u zaměstnavatele součástí nákladů, mělo by u zaměstnance být 

zdaněno a zpojistněno“ rozšířila okruh daňových nákladů zaměstnavatele spolu se 

zdaněním na straně zaměstnance.7 

Citovaná novelizace se však v praxi ukázala jako nepříliš vhodná a málo transparentní. 

Objevila se řada plnění, o jejichž způsobu zdanění de facto rozhodl zaměstnavatel tím, 

že je buď zařadil do daňových výdajů a zdanil u zaměstnance, anebo je poskytl na vrub 

nedaňových výdajů a u zaměstnance je od daně a pojistného osvobodil. Vedle toho 

pojem „sociální podmínky“ v kontextu nového znění § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. začal 

být chápán velmi široce. Zaběhnutá praxe i soudní rozsudky potvrdily, že široká 

interpretace pojmu „sociální podmínky“ je namístě, a proto příslušné náklady na splnění 

nároků zaměstnanců, které vyplývají z kolektivních či pracovních smluv anebo z 

                                                 

7 Ing. M. Děrgel, 3ový zákoník práce versus daně a pojištění, číslo 3/2007; Ing. H. 

Čermáková, Ph.D., Poskytování benefitů zaměstnancům, číslo 9/2007. 
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interních předpisů zaměstnavatele, jsou daňově účinné. Z toho důvodu se určitá limitace 

vybraných typů nákladů v dalších ustanoveních ukázala jako nadbytečná, ba dokonce 

protismyslná. Tak například písmeno zu) ve znění ZDP 2007 omezuje daňovou účinnost 

ubytování v ubytovacím zařízení částkou 3 500 Kč měsíčně, ale náklady na ubytování v 

bytě či rodinném domě takto omezeny nejsou, a jsou proto plně daňově účinné. 

Od 1. 1. 2008 jsou takové případy daňově ošetřeny pouze na straně zaměstnance. Pokud 

jde o daňovou účinnost výdajů na přechodné ubytování, u zaměstnavatele budou tyto 

výdaje účinné podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. bez limitu – stávající text písm. zu) byl 

ze  zákona  vypuštěn a z režimu § 25 odst. 1 písm. k)  byly tyto výdaje vyňaty.        

Limit 3 500 Kč měsíčně však byl přesunut na stranu zaměstnance (doplnění § 6 odst. 9 

písm. i/ – ve znění 2007 písmeno k/). Tuto skutečnost musí vzít v potaz především 

zaměstnavatel jako plátce daně. 

Mezi zaměstnanecké benefity patří: 

- rekreace – na jednoho zaměstnance až do výše 20 000,- Kč, nepeněžní plnění 

pro zaměstnance osvobozeno, zaměstnavatel hradí z fondu ze zisku; 

- nepeněžní dary – do výše 2 000,- Kč ročně na jednoho zaměstnance, 

zaměstnavatel hradí z fondu ze zisku; 

- doprava – poskytnutý příspěvek na dopravu – pro zaměstnance je zdanitelným 

příjmem, pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem; 

- stravenky – do výše 55 % ceny stravenky je daňovým nákladem pro 

zaměstnavatele, 45 % z fondu nebo úhradou od zaměstnance; 

- příspěvek na penzijní a životní pojištění – do 24 000,- Kč ročně osvobozený 

příjem u zaměstnance, u zaměstnavatele daňově uznatelný náklad8; 

3.1.14 Pojistné jako daňový výdaj 

Zpřísnění jsme se  dočkali u pojistného, avšak právnických osob (s výjimkou veřejných 

obchodních společností a komanditních společností, pokud jde o pojistné hrazené za 

                                                 

8 VYCHOPEŇ, J. Poskytování zaměstnaneckých benefitů v daňových souvislostech. 

Daně a právo v praxi, 2008, č. 6, str. 48 - 52 
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komplementáře) se tato změna přímo nedotkne. Pojistné hrazené společností za 

zaměstnance je i nadále daňově uznatelným výdajem. 

Do zákona bylo dále doplněno, že daňově účinné je rovněž pojistné hrazené 

zaměstnavatelem pojišťovně za pojištění rizika placení náhrady mzdy nebo platu za 

dobu dočasné pracovní neschopnosti. 

3.1.15 Cápoje poskytované zaměstnancům 

Nové ustanovení § 25 odst. 1 písm. zn) podtrhuje daňovou neúčinnost nápojů 

poskytovaných zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti.  

K tomu je třeba znát několik daňových souvislostí: 

- spotřeba nealkoholických nápojů na pracovišti je i nadále u zaměstnanců 

osvobozena od daně, 

- toto ustanovení se nevztahuje na výdaje na ochranné nápoje a pitnou vodu 

(včetně barelů a plastových lahví), které mají daňovou účinnost, 

- v případě částečné úhrady zaměstnanci lze využít např. ustanovení § 24 odst. 2 

písm. zc), jež sice doznalo doplnění, ale bez dopadu na popsanou situaci. 

- Nově tedy již není možná situace, kdy by zaměstnavatel přiznal zaměstnancům 

možnost bezplatné spotřeby určitých nápojů na pracovišti, přičemž by výdaje na 

jejich pořízení považoval za daňově uznatelné ve smyslu § 24 odst. 2 písm. j) 

bodu 5., a u zaměstnance by proto podléhaly zdanění a zpojistnění. 

. 
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4 Metody daňové optimalizace 

Daňová optimalizace neboli daňové plánování by mělo být jednou z nejdůležitějších 

činností každé společnosti. Daňová optimalizace představuje možnosti efektivního 

využití daňových úlev, státní podpory, podpory zaměstnavatele a správného úročení. 

Pomocí vhodně zvoleného způsobu lze ušetřit nemalé množství firemních prostředků. 

Daňové příjmy plynoucí do státního rozpočtu jsou nutností, ale pro poplatníka znamená 

jeho daňová povinnost finanční zátěž, kterou se snaží různými prostředky 

minimalizovat, a to v souladu s platnými zákony a legislativou, a při respektování 

působení faktoru času. Přednost má hledisko střednědobé před dlouhodobým, protože je 

velmi obtížné odhadnout a vyčíslit budoucí hodnoty daňových sazeb, které jsou 

vzhledem k nestabilní státní politice v dlouhém období velmi proměnlivé.  Proces 

optimalizace daní ovlivňuje také řada faktorů jako právní forma, organizační struktura, 

předmět činnosti, podnikatelské prostředí, daňové zákonodárství. 

4.1 Úprava základu daně 

Součástí předmětu daně právnické osoby jsou veškeré příjmy, které vstupují do 

obecného základu daně. Jeho součástí nejsou položky zařazené do samostatného 

základu daně, který obsahuje u běžných podnikatelských subjektů podle § 20b 

vyjmenované příjmy ze zahraničí (například dividendy, podíly na zisku) zdaňované 

zvláštní sazbou daně. Základem pro zjištění daně z příjmu právnické osoby je výsledek 

hospodaření, základ daně právnické osoby je tedy odvozen z účetnictví. Účetní výsledek 

hospodaření je teprve začátek, neboť tyto účetní údaje musí dále projít mnoha úpravami. 

Pravidla pro tyto případy jsou stanoveny v zákoně o dani z příjmu. Z uvedeného 

vyplývá, že ze základu daně vyloučíme příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy 

osvobozené od daně a příjmy nezahrnované do základu daně. Mezi poslední zmiňované 

patří například již zmíněný samostatný základ daně nebo příjmy zdaněné dříve v 

minulosti. 

4.1.1 Položky snižující základ daně 

Výsledek hospodaření musíme snížit o: 

- částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy 



31 
 

- částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle ZDP do výdajů (nákladů) 

zahrnout 

- částky, které souvisí s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jestliže při 

jejich tvorbě nebyly nákladem pro daňové účely 

- hodnota závazku, nebo jeho části, pokud došlo ke splnění, splynutí nebo 

započtení, a o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření v předchozím 

zdaňovacím období 

4.1.2 Položky zvyšující základ daně 

Základ daně musíme zvýšit o ty položky, které jej neoprávněně snižují. 

Výsledek hospodaření se např. zvyšuje o: 

- částky, které neoprávněně zkracují příjmy 

- částky, které nelze podle ZDP zahrnout do nákladů (výdajů) 

- částky, o které se snížil VH z důvodu nesprávně zvýšených příjmů a z 

nezaúčtovaných daňových výdajů za předchozí zdaňovací období, a to ve 

zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností v účetnictví provedena a 

ovlivnila VH 

- částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění, které měl zaměstnavatel odvést za 

své zaměstnance do konce následujícího měsíce po zdaňovacím období a 

neučinil tak 

- částky neuhrazených závazků po splatnosti 36 měsíců 

4.1.3 Položky neovlivňující základ daně 

Do základu daně se nezahrnují určité příjmy vymezené v ZDP. Pokud jsou ze zdanění 

vyloučeny určité příjmy, je povinností vyloučit i související výdaje (náklady) 

vynaložené na jejich dosažení. Jedná se o tzv. zásadu daňové souvztažnosti. 

Do základu daně se nezahrnují např.: 

- příjmy, z kterých je daň vybírána zvláštní sazbou 

- příjmy, které jsou zdaňovány v rámci samostatného ZD 
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- příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při následném snížení 

základního kapitálu 

- částka, která je vyplacena společníkovi obchodní společnosti nebo členovi 

družstva, pokud se sníží základní kapitál a snižuje nabývací cenu podílu 

4.1.4 Odčitatelné položky od základu daně 

Výsledkem transformace účetního výsledku hospodaření před zdaněním na rozdíl 

zdanitelných příjmů a daňově účinných výdajů je základ daně, případně daňová ztráta. 

Ačkoliv tato část daňového přiznání je tou nejsložitější, práce na výpočtu daňové 

povinnosti nejsou skončeny, neboť je třeba ještě uplatnit odčitatelné položky. 

Odčitatelné položky je možné uplatnit od základu daně, nikoliv od daňové ztráty. 

Základ daně, od kterého se daňová ztráta odčítá, je pak definován v § 23 odst. 1 zákona 

o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a sice jako rozdíl, o nějž příjmy s výjimkou příjmů, 

které nejsou předmětem daně, a příjmů od daně osvobozených, převyšují výdaje, a to 

při respektování jejich časové a věcné souvislosti v daném zdaňovacím období. 

4.1.5 Odpočet daňové ztráty 

Jen pro jistotu je třeba uvést, že daňovou ztrátu nenajdeme v účetnictví, ale v daňovém 

přiznání k dani z příjmů. Je proto nutné vést přesnou mimoúčetní evidenci o: 

- aktuální výši posledních vyměřených daňových ztrát v členění podle let jejich 

vzniku, 

- jejich uplatnění v jednotlivých zdaňovacích obdobích 

- výši dosud neuplatněných ztrát. 

Zákon o daních z příjmů definuje daňovou ztrátu v § 38n jako rozdíl nižších příjmů a 

vyšších výdajů upravených o položky uvedené v § 23 ZDP - tj. jako rozdíl příjmů 

zdaňovaných v daňovém přiznání a výdajů, které zákon o daních z příjmů uznává jako 

daňově účinné. Ztráta může vzniknout jak za zdaňovací období (§ 17a ZDP), tak i za 

období, které není zdaňovací, ale po jeho ukončení se podává daňové přiznání (§ 38m 

ZDP). 

Podmínky uplatnění odpočtu ztráty jsou podle § 34 odst. 1 ZDP následující: 

- ztráta vznikla a byla vyměřena (podle § 38a ZDP), 
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- může být uplatněna nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích (pro ztrátu vzniklou a 

vyměřenou do konce období započatého v roce 2003 v 7 zdaňovacích obdobích) 

následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, 

- ztráta může být odečtena jak ze základu daně vzniklého za zdaňovací období, 

tak ze základu daně vzniklého za období, které není zdaňovací, ale po jeho 

ukončení se podává daňové přiznání, 

- ztráta může být uplatněna za předpokladu, že nedošlo v období, za něž se ztráta 

uplatňuje, k podstatné změně oproti období, za které byla ztráta vyměřena (§ 

38na ZDP). 

4.1.6 Reinvestiční odpočet 

Počínaje 1. 1. 2005 již žádný nový nárok na reinvestiční odčitatelnou položku nemůže 

vzniknout. Pokud však z minulých let vzniklé nároky dosud nebyly z důvodu vykázání 

daňové ztráty či nízkého základu daně uplatněny, je možné takto učinit v prvním 

zdaňovacím období, kdy je vykázán základ daně. Pokud je tímto obdobím rok 2009, z 

minulosti vzniklá reinvestice bude uplatněna.  

4.1.7 Odpočet na výzkum a vývoj 

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2005 je zavedena položka odčitatelná od základu 

daně, a to ve výši 100 % výdajů (nákladů) souvisejících s výzkumem a vývojem, a sice 

na základě ustanovení § 34 odst. 4 až 8 ZDP. Více informací na toto velmi rozsáhlé 

téma obsahuje pokyn D-288. Pokud se nepodaří celou částku odpočtu uplatnit jako 

položku odčitatelnou od základu daně roku 2009, bude možné tento odpočet uplatnit ve 

třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V roce 2009 bude tedy možné 

uplatnit část odpočtu vzniklého v roce 2007 až 2008, který nemohl již být uplatněn v 

roce vzniku nároku z důvodu ztráty či nízkého základu daně. 

4.1.8 Dary 

Podmínky, za nichž se dary, které právnické osoby věnují na veřejně prospěšné účely, 

stávají položkou odčitatelnou od základu daně, jsou definovány v § 20 odst. 8 ZDP. Je 

nutné respektovat: 
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oblast příjemců darů (tuzemské právnické osoby nebo obce, tuzemské fyzické osoby, 

avšak s velmi omezeným okruhem použití daru), 

účely poskytnutí daru (zákon vyjmenovává rozsáhlým taxativním výčtem účely použití 

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

položku použít), 

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

darů, který nesmí překročit 5 % ze základu daně sníženého o uplatněný odpočet daňové 

ztráty a o další položky odčitatelné od základu daně, 

pokud by byly poskytnuty dary veřejným výzkumným institucím nebo vysokým 

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

pokud by byly poskytnuty dary veřejným výzkumným institucím nebo vysokým 

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

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

- výše, 

- účelu použití, 

- data předání, 

- identifikace příjemce. 

Dary jako položku odčitatelnou od základu daně nemohou uplatnit neziskové 

organizace. 

4.1.9 Specifické daňové náklady 

Důležitou kategorií z hlediska stanovení základu daně jsou daňové uznatelné náklady, 

jejichž maximální výše je stanovena zákonem, ale jejich uplatnění se účetní jednotka 

může rozdělit či přesunout do následujících zdaňovacích období.  

Patří sem: 

- odpisy hmotného majetku 

- rezervy na opravy HM 

- opravné položky k pohledávkám 
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4.1.10 Odpisy hmotného majetku 

Dlouhodobým majetkem je pořízený majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s 

pořizovací cenou vyšší než 40 000,- Kč. 

Principem odpisů je postupné snižování hodnoty majetku na vrub nákladů, důsledkem 

opotřebení. 

Daňově lze odepisovat majetek: 

- pokud je poplatník vlastníkem 

- pokud je majetek převeden do užívání a zaevidován 

Celze odepisovat: 

- pozemky 

- umělecká díla 

- nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

- najatý majetek 

Mezi základní pojmy, důležité pro stanovení odpisů ve správné výši, patří:  

Vstupní cena majetku - vstupní cenou majetku je nejčastěji pořizovací cena nebo 

reprodukční pořizovací cena. Pořizovací cena bývá nákupní cena včetně nákladů 

spojených s pořízením. Pořizovací cena např. u nábytku je tedy cena, kterou zaplatíme v 

obchodě, a vedlejší náklady např. doprava a montáž nábytku. 

Reprodukční pořizovací cena je „odhadní cena“, při pořízení majetku bezúplatně. 

Vyjadřuje tedy hodnotu, kterou bychom za majetek zaplatili, kdyby byl pořízen koupí. 

Používá se např. u vkladů podnikatelů do podnikání.  

Další ceny, které se používají jako vstupní ceny majetku – ocenění ve vlastních 

nákladech, cena darovaného nebo zděděného majetku stanovená pro účely daně dědické 

či darovací, hodnota nesplacené pohledávky zjištěné převodem práva u hmotného 

majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele.  

Zůstatková cena majetku - zůstatková cena majetku je vstupní cena po odečtení 

oprávek.  

Odpis - odpis je vyjádření opotřebení majetku v Kč za určitý časový úsek, max. jeden 

rok. Používají se měsíční odpisy a roční odpisy. V účetnictví jsou odpisy nákladem. 
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Oprávky - oprávky jsou souhrnem odpisů, jsou to sečtené odpisy za více období. 

Vyjadřují tedy celkové znehodnocení majetku. V účetnictví jsou oprávky korekční 

položkou k aktivům. 

Daňové odpisy se používají pro účely výpočtu daňového základu podniku pro daň z 

příjmů. Způsob výpočtu je tedy upraven zákonem o dani z příjmů (§26 - §32a Zákona č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmů). 

Při výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku se zaměříme na §30 - 

§32 zákona o daních z příjmů. 

Zákon o dani z příjmů vymezuje dva druhy odpisů: 

- rovnoměrné odpisy (lineární), 

- zrychlené odpisy (degresivní) 

Pro daňové potřeby si podnik zvolí pro každý nově pořízený dlouhodobý majetek 

způsob, jak bude odepisovat. Vybraný způsob už pak nesmí měnit po celou dobu 

užívání dlouhodobého majetku. Je tedy zcela běžné, že v podniku se používají oba 

způsoby odepisování 

Daňové odpisy se počítají zpravidla na konci účetního období. Jejich hodnota je 

zákonem povolenou maximální výší odpisů, které lze uplatnit jako daňově uznatelnou 

položku při výpočtu základu daně z příjmů. 

Majetek je zákonem rozdělen do odpisových skupin. V roce 2008 zákon určuje 6 

odpisových skupin. V roce 2007 bylo zákonem stanoveno také 6 odpisových skupin, ale 

odpisová skupina 1 se dělila na 1 a 1a. Skupina 1a je od 1. 1. 2008 zrušena, majetek 

přechází do 2. odpisové skupiny. Dlouhodobý hmotný majetek je začleněn do 

odpisových skupin podle životnosti. Konkrétní rozdělení do skupin určuje Příloha č. 1 k 

zákonu č.586/1992 Sb. 

Dobu odpisu upravuje § 30 zákona. Doba odepisování tedy závisí na tom, do které 

odpisové skupiny majetek patří. 

Postup výpočtu: 

- u rovnoměrných odpisů 
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Výpočet rovnoměrných odpisů upravuje § 31 zákona o dani z příjmů odst. a). Zákon 

určuje sazby pro výpočet odpisu. Tyto sazby jsou vyjádřeny procentem. Výpočet 

rovnoměrného odpisu je tedy velmi snadný. Vynásobíme odpisovou sazbu se vstupní 

cenou majetku. Odlišná odpisová sazba je v prvním roce odpisování a v dalších letech. 

Sazba pro zvýšenou vstupní cenu se používá v případě, že u majetku v průběhu jeho 

užívání bylo provedeno technické zhodnocení. 

- u zrychlených odpisů 

Pokud bychom pro nově pořízený dlouhodobý hmotný majetek vybrali zrychlený 

způsob odpisu, postupujeme podle § 32 zákona o dani z příjmů. Zákon určuje 

koeficienty pro výpočet odpisu. Koeficienty jsou určeny pro první rok odpisu, další 

roky a v případě zvýšené ceny a v případě technického zhodnocení. Koeficient pro 1 rok 

odpisu odpovídá době odepisování. 

§ 32odst. 2 zákona o dani z příjmů určuje i způsob, jak se odpis počítá. V prvním roce 

se vstupní cena majetku dělí koeficientem pro 1. rok odepisování. 

1. rok = vstupní cena / kn pro danou skupinu 

V dalších letech se odpis vypočítá jako dvojnásobek zůstatkové ceny/ koeficient pro 

další roky – počet let, kdy byl majetek už odepsán. Vztah je znázorněn v následujícím 

vzorci: 

další roky = 2 x zůstatková cena / kn-n 

kn-n je koeficient v dalších letech odpisování 

n je počet let, během nichž byl již majetek odepisován 

Odpisy dlouhodobého majetku se zaokrouhlují vždy na celé Kč nahoru, nikoliv 

matematicky.  

4.1.11 Odpisy nehmotného majetku 

Mezi nehmotný majetek patří: 

- zřizovací výdaje  

- nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  

- software  

- ocenitelná práva nebo  
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- jiný majetek podle zákona o účetnictví, 

pokud zároveň platí, že:  

- byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní 

činností  

- jeho vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč  

- jeho doba použitelnosti je delší než rok 

Odpisy podle § 32a ZDP se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím 

měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování; přitom poplatník, 

který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má 

možnost stanovit odpisy s přesností na dny. Při zahájení (ukončení) odpisování v 

průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto 

zdaňovací období v závislosti na použitém stanovení přesnosti odpisů. Odpisy se 

zaokrouhlují na celé koruny nahoru. U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník 

právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby 

sjednané smlouvou. V ostatních případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně 

bez přerušení takto: 

- audiovizuální dílo 18 měsíců,  

- zřizovací výdaje 60 měsíců, 

- ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.  

U nehmotného majetku nabytého vkladem nebo přeměnou pokračuje nabyvatel v 

odpisování započatém původním vlastníkem za podmínky, že vkladatelem nebo 

zanikající obchodní společností nebo družstvem mohly být odpisy u tohoto nehmotného 

majetku uplatňovány. U nehmotného majetku vloženého poplatníkem se sídlem nebo 

bydlištěm mimo území České republiky (daňoví nerezidenti) může nabyvatel uplatnit v 

úhrnu odpisy jako výdaje (náklady) jen do výše úhrady prokázané vkladatelem.  

4.1.12 Opravné položky k pohledávkám 

Pohledávky představují majetek, tj. aktiva podniku. Vyjadřují právo věřitele požadovat 

po druhé osobě – dlužníkovi plnění určitého závazku. Věřitel má právo toto plnění 

vymáhat, dlužník má povinnost pohledávku splatit. Pohledávka zaniká uspokojením 

věřitele, tj. vyrovnáním závazku dlužníkem. Pohledávky patří mezi oběžná aktiva, ale 
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na rozdíl od závazků, se u nich při účtování nerozlišuje, zda jde o pohledávky 

krátkodobé (se splatností do 1 roku) nebo o pohledávky dlouhodobé. 

Cílem tvorby opravných položek u pohledávek je možnost poplatníků daně z příjmů 

zmírnit vliv zdanění neobdrženého příjmu postupným zahrnováním zákonem stanovené 

hodnoty z dlužné částky do základu daně z příjmů. 

Opravné položky se mohou tvořit pouze na účely, které dovoluje zákon o rezervách, 

vytváří se za zdaňovací období nebo období, kdy se podává daňové přiznání. 

Opravné položky, které se vytvářejí k neuhrazeným pohledávkám, jsou určeny na 

pokrytí ztrát, které vznikly neuhrazením pohledávky. Pokud dojde k úhradě, k 

postoupení pohledávky, nebo jejich promlčení, pomíjí důvody pro opravnou položku. 

Podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů lze tvořit 

opravné položky pouze k nepromlčeným pohledávkám, jejichž splatnost nastala k 1. 1. 

1995. 

Daňové opravné položky nelze uplatnit u pohledávek, které jsou již odepsané a u 

pohledávek vzniklých za společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál 

a mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů. 

Dle zákona lze vytvářet daňové opravné položky: 

- k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8) 

- k nepromlčeným pohledávkám po lhůtě splatnosti (§ 8a) 

- k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b) 

- k nepromlčeným pohledávkám (§ 8c)9 

4.1.13 Tvorba rezerv na opravu hmotného majetku 

Zákonné rezervy jsou pro poplatníky daně z příjmů významným prostředkem daňové 

optimalizace. V principu umožňují odložení daňové povinnosti, kterého je dosaženo 

snížením základu daně z příjmů v době tvorby zákonné rezervy (poplatník postupně 

uplatňuje předpokládané náklady na opravu), s tím, že v době čerpání vytvořené 

                                                 

9 JAROŠ, T. Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 2008/2009. Praha, GRADA. 

2009. ISBN 978-80-247-2950-3. str. 140 
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zákonné rezervy sice dochází ke zvýšení základu daně (poplatník snižuje náklady o 

částku ve výši čerpání rezervy), ale to by mělo být plně nebo alespoň částečně 

kompenzováno tím, že ve stejné době poplatník uplatňuje náklady z titulu vzniku rizik a 

ztrát, na které byla rezerva vytvořena, ve skutečné výši. Při očekávaném poklesu sazby 

daně (to se týká v současné době jen právnických osob) lze tímto způsobem získat i 

významnou úsporu na dani z příjmů. 

V praxi je nejčastěji využívanou rezervou rezerva na opravy hmotného majetku, při jejíž 

tvorbě se vychází z předpokládaného budoucího vzniku potřeby oprav majetku, který se 

pro účely daně z příjmů považuje za hmotný majetek podle § 26 odst. 2 ZDP. Podle 

ustanovení § 26 odst. 10 ZDP se hmotným majetkem stávají věci uvedené do stavu 

způsobilého obvyklého užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických 

funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.  

Podle ustanovení § 7 odst. 1 ZoR lze rezervu na opravy hmotného majetku vytvářet na 

opravy hmotného majetku, jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů 

je pět a více let. Zákonnou rezervu nelze tedy vytvářet na opravy hmotného majetku, 

který je podle přílohy č. 1 k ZDP zařazen v 1. odpisové skupině, pro niž je podle 

ustanovení § 30 odst. 1 ZDP stanovena doba odpisování 3 roky (např. ruční 

mechanizované nářadí a nástroje, kancelářské stroje a počítače, měřicí, kontrolní, 

zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení). Zákonnou rezervu nelze vytvářet ani na 

opravy hmotného majetku, který se pro účely daňového odpisování do žádné odpisové 

skupiny nezařazuje, ale roční odpis je stanoven jako podíl vstupní ceny a stanovené 

doby trvání (např. dočasné stavby) nebo podíl vstupní ceny a stanovené doby 

použitelnosti nebo stanoveného množství vyrobeného počtu odlitků nebo výlisků (např. 

matrice nebo formy) anebo ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny (technické zhodnocení 

nemovité kulturní památky).  

Podle ustanovení § 7 odst. 1 ZoR mohou rezervy na opravy hmotného majetku vytvářet 

poplatníci daně z příjmů kteří: 

- mají k hmotnému majetku právo vlastnické nebo jsou organizační složkou státu 

příslušnou hospodařit s majetkem státu anebo jsou státní organizací příslušnou 

hospodařit s majetkem státu, pokud tuto rezervu nevytváří nájemce podle písm. 

b),  
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- jsou nájemci hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku, přičemž 

k opravám tohoto majetku jsou smluvně písemně zavázáni, 

- procházejí reorganizací nebo oddlužením podle zvláštního právního předpisu a 

jejich vlastnické právo ke hmotnému majetku, k němuž byla rezerva tvořena, 

nebylo průběhem insolvenčního řízení ani pravomocným ukončením 

insolvenčního řízení dotčeno. 

Opravy hmotného majetku 

U poplatníků, kteří jsou účetní jednotkou, je pro daňové účely třeba vycházet z účetního 

vymezení oprav podle § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví, kde jsou pro účely účetnictví vymezeny pojmy opravy a údržba. Podle 

uvedeného ustanovení se „opravou odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení 

nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. 

Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných 

než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k 

technickému zhodnocení
10

“. Údržbou se podle ustanovení § 47 odst. 2 písm. a) 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické 

opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobné závady. 

Podle ustanovení § 7 odst. 8 ZoR nesmí být rezerva na opravy u jednotlivého hmotného 

majetku tvořena pouze jedno zdaňovací období.  

V § 7 odst. 9 ZoR je stanovena maximální doba tvorby rezervy na opravy hmotného 

majetku, která činí:  

- u hmotného majetku ve 2. odpisové skupině 3 zdaňovací období,  

- u hmotného majetku ve 3. odpisové skupině 6 zdaňovacích období, 

- u hmotného majetku ve 4. odpisové skupině 8 zdaňovacích období, 

- u hmotného majetku v 5. a 6. odpisové skupině 10 zdaňovacích období, 

vymezených v zákoně o daních z příjmů a po sobě jdoucích v každé odpisové 

                                                 

10 Daně a právo v praxi 2009/6 
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skupině, přičemž k období, za které se podávalo daňové přiznání, ale 

zdaňovacím obdobím nebylo, se nepřihlíží 

Při vytváření zákonných rezerv není podstatné, jaký je výsledek hospodaření nebo 

rozdíl mezi příjmy a výdaji. To znamená, že rezervy podle ZoR se vytváří bez ohledu na 

to, jestli je za příslušné účetní období dosaženo účetního zisku či ztráty nebo jestli v 

daném zdaňovacím období příjmy poplatníka převyšují či nepřevyšují výdaje.  

Od 1. 1. 2009 však platí podle ustanovení § 7 odst. 4 ZoR, že:  

- ve zdaňovacím období je tvorba rezervy na opravy hmotného majetku výdajem 

(nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud budou peněžní 

prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období převedeny 

na samostatný účet v bance se sídlem na území členského státu Evropské unie, 

který je veden v českých korunách nebo eurech a je určen výhradně pro ukládání 

prostředků rezerv tvořených podle tohoto ustanovení (dále jen „samostatný 

účet“), a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, 

- nebudou-li peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno 

zdaňovací období převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro 

podání daňového přiznání, rezerva se zruší v následujícím zdaňovacím období,   

- peněžní prostředky samostatného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na 

které byla rezerva vytvořena.“ 11  

Čerpání nebo zrušení rezervy na opravu majetku 

V § 4 odst. 1 ZoR je stanoveno, že výdaje (náklady), na jejichž úhradu se vytvořily 

rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv. To ale vůbec neznamená, že 

vytvořené rezervy musí být vždy vyčerpány. ZoR nestanoví poplatníkům povinnost 

vytvořené zákonné rezervy vyčerpat a nestanoví ani, v jaké výši musí být rezervy 

čerpány. Není tedy v souladu se zákonem, jestliže správce daně neuzná tvorbu rezervy 

na opravy hmotného majetku jen proto, že k předpokládané opravě nedošlo nebo na 

opravu bylo vynaloženo méně výdajů (nákladů), než bylo při tvorbě rezervy 

předpokládáno.  

                                                 

11 Zákon o rezervách, § 7, odst. 4 
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4.2 Slevy na dani 

Pokud PO zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením, může použít dle § 35 

ZDP slevu na dani. 

Sleva na dani znamená snížení již konkrétní daňové povinnosti, daňová účinnost je tak 

významnější, má to význam při propočtu daňové optimalizace. 

DPPO lze snížit o slevu na dani, kterou je: 

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

zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li 

výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo  

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

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

zaměstnanců desetinné číslo  

polovina daně vypočítané ze základu daně u poplatníků zaměstnávajících nejméně 25 

zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, 

činí více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců.12 

Pro výpočet slev je důležitý průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se 

zdravotním postižením a průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců 

poplatníka. Částka slevy na dani se zaokrouhluje na celé Kč dolů. 

4.3 Protikrizový balíček  

V rámci řešení problému celosvětové hospodářské krize nabyla účinnosti novela ZDP 

zákonem č.261/2009 Sb. Snahou je pomocí úlev posílit ekonomiku v zemi. 

Mezi nejdůležitější patří: 

- mimořádné odpisy 

- mimořádný finanční pronájem 

                                                 

12 PELECH, P a PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. Olomouc, ANAG. 2009. ISBN 

978-80-7263-542-9. str. 573 
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- slevy na dani – úpravou zákona se mění podmínky pro výpočet slev u 

zaměstnanců se sníženou pracovní schopností 

- Novelou prošel i zákon o pojistném na sociální zabezpečení s účinností od 1. 8. 

2009, který umožňuje použít slevu na pojistném pro zaměstnavatele. 

4.3.1 Mimořádné odpisy 

Mimořádné odpisy upravuje nově do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v 

platném znění (dále jen „ZDP“), vložený § 30a. Žádné přechodné ustanovení upravující 

jejich použití přijato nebylo. Účinnost nově vloženého § 30a je datem vyhlášení ve 

Sbírce zákonů, což však nemá vliv na jeho uplatnění. Výjimkou by mohl být poplatník 

účtující v hospodářském roce, pokud by za hospodářský rok končící v roce 2009 

mimořádné odpisy uplatňoval - ten by musel s uplatněním mimořádných odpisů počkat 

až do vyhlášení změn ve Sbírce zákonů. 

 

Právní úprava § 30a: 

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu 

pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho 

prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 

měsíců. 

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu 

pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho 

prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom 

za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného 

majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně 

do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. 

Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má 

povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly 

splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu 

zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací 

období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
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Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2 nezvyšuje 

jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve 

které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a 

odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.“ 

Mimořádné odpisy lze uplatnit jen u hmotného majetku patřícího do odpisové skupiny 1 

anebo 2 za podmínky, že byl pořízen počínaje 1. 1. 2009. Mimořádné odpisy se netýkají 

hmotného majetku, který se daňově odpisuje metodou časových odpisů dle § 30 odst. 4 

ZDP (např. hmotný majetek, jehož životnost je omezena závazným předpisem), nebo 

metodou výkonového odpisování dle odst. 5 (např. formy). 

Z úpravy mimořádných odpisů plyne jejich závislost na měsíci pořízení v příslušném 

zdaňovacím období - výše odpisu za prvé zdaňovací období u odpisové skupiny 1 činí 

1/12 vstupní ceny (cca 8,33 % vstupní ceny) za každý měsíc následující po uvedení do 

užívání do konce zdaňovacího období. U odpisové skupiny 2 by se jednalo o 1/12 z 

60 % vstupní ceny (5 % vstupní ceny) za každý měsíc následující po uvedení do užívání 

do konce zdaňovacího období. U standardních metod odpisování je u majetku 

uváděného do užívání v průběhu roku vcelku nepodstatné prokazování, zda je uveden 

do užívání v červnu anebo v září, protože výše odpisu je stejná. U mimořádných odpisů 

je nutné okamžik uvedení do užívání stanovit přesně, a také je vhodné osoby 

odpovídající za uvádění majetku do užívání informovat o tom, že uvedení majetku do 

užívání vždy do konce kalendářního měsíce přináší daňovou výhodou. 

Zvláštností mimořádných odpisů je nemožnost jejich přerušení. Uplatnění mimořádných 

odpisů není povinné. Poplatník je může libovolně kombinovat se standardními 

zrychlenými či rovnoměrnými odpisy. Např. poplatník, který pořídí v roce 2009 dva 

automobily, může automobil uvedený do užívání v březnu odpisovat metodou 

mimořádných odpisů a automobil uvedený do užívání v prosinci metodou zrychlených 

odpisů. 

4.3.2  Mimořádný finanční pronájem 

Mimořádný finanční pronájem se týká pouze případů, kdy je předmětem leasingu nová 

věc zařazená do 1. nebo 2. odpisové skupiny. Podmínky pro uplatnění jsou stejné jako u 

mimořádných odpisů. Lze uplatnit na majetek, který je předmětem leasingové smlouvy 

uzavřené od 1. 8. 2009 do 30. 6. 2010. Nelze použít na dodatky starých smluv. 
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4.3.3 Sleva na pojistném pro zaměstnavatele 

Sleva je určena pro zaměstnavatele, který může u každého zaměstnance uplatnit slevu 

3,3 % z jeho vyměřovacího základu na sociální pojištění. Zaměstnanec nesmí být ve 

výpovědní době a zaměstnavatel v úpadku. Sleva na pojistném nabyla účinnosti 1. 8. 

2009. Předpoklad platnosti tohoto ustanovení byl do konce roku 2010, ale v rámci 

opatření na snížení schodku státního rozpočtu platila pouze do konce roku 2009. 

4.3.4 Zálohy na daň z příjmů 

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí čj. 43/20 650/2009-431 je zrušena povinnost 

platit zálohy na daň z příjmů podle § 38a ZDP, které jsou splatné v průběhu 

kalendářního roku 2009, a to fyzickým osobám vymezeným v § 2 ZDP s příjmy z 

podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnickým osobám vymezeným v § 

17 ZDP. 



 

5 Aplikace daňových principů do vybraného 

podnikatelského subjektu

5.1 Struktura firem

5.2 Organizační schéma

Firma ENKORY, a. s. je mat

s r. o., EGLIN, a. s. a LENTY, a. s.

Pro svůj projekt jsem si vybrala firmu DIAMATIS, spol. s

komplexní dodávku fotovoltaických elektráren a jiných fotovoltaických systémů.

Společnost je pro mou práci atraktivní nejen z

nárůstem svých tržeb. 

5.2.1 Cázev a sídlo společnosti

DIAMATIS, spol. s r. o.

Sídlo: Kaštanová 64, 620 00 Brno

IČ: 283 15 758 

DIČ: CZ28315758 

5.2.2 Právní forma organizace a její charakteristika

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, 

vložka 60707. 

TOLZA,       

spol. s r. o.
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Aplikace daňových principů do vybraného 

podnikatelského subjektu 

Struktura firem, základní údaje o firmě 

Organizační schéma 

s. je mateřská firma, firmy TOLZA, spol. s r. o.,

r. o., EGLIN, a. s. a LENTY, a. s. jsou dceřinné společnosti.  

Pro svůj projekt jsem si vybrala firmu DIAMATIS, spol. s r. o., která se zaměřuje na 

fotovoltaických elektráren a jiných fotovoltaických systémů.

Společnost je pro mou práci atraktivní nejen z důvodu svého zaměření, ale i dravým 

Cázev a sídlo společnosti 

o.  

Sídlo: Kaštanová 64, 620 00 Brno 

forma organizace a její charakteristika 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, 

ENKORY, a. s.

DIAMATIS, 

spol. s r. o.
EGLIN, a. s.

Aplikace daňových principů do vybraného 

r. o., DIAMATIS, spol. 

která se zaměřuje na 

fotovoltaických elektráren a jiných fotovoltaických systémů. 

důvodu svého zaměření, ale i dravým 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, 

LENTY, a. s.
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5.2.3 Předmět podnikání: 

1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Zapsáno: 9. prosince 2008 

2. provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Zapsáno: 5. března 2009 

3. projektová činnost ve výstavbě 

Zapsáno: 11. září 2009 

5.2.4 Předmět činnosti: 

-  správa vlastního majetku 

Zapsáno: 9. prosince 2008 

Datum vzniku: 9. prosince 2008 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

5.2.5 Statutární zástupci: 

jednatel:  Ing. Petr Prokůpek, r. č. 640724/0433 

Tetčice, Hybešova 351, PSČ 664 17 

den vzniku funkce:  9. prosince 2008 

jednatel:  Ing. Dalibor Veverka, r. č. 541225/1713 

Tetčice, Hybešova 298, PSČ 664 17 

den vzniku funkce:  9. prosince 2008 

Způsob jednání jménem společnosti: za společnost jednají jednatelé, a to každý 

samostatně. 

5.2.6 Společníci: 

ENKORY, a. s. 

Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00 

Identifikační číslo: 282 61 399  
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5.2.7 Základní kapitál: 

Vklad: 200 000,- Kč 

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 100 % 

Základní kapitál: 200.000,- Kč 

5.3 Podnikatelský záměr 

5.3.1 Cíl společnosti: 

Firma DIAMATIS, spol. s r. o. je úzce propojená s firmou TOLZA, spol. s  r. o., která 

se zabývá komplexní dodávkou obvodových plášťů budov, a to zejména v oblasti 

personální. Ve Směřování společností je být Bohatá, chytrá a veselá firma trvale 

zlepšovaná a založená na: 

Pořádku -  vše je součástí stanoveného systému 

Řízení  -  události jsou pod kontrolou 

Termínech -  bezvýhradně se plní 

Zákaznících -  mají o nás zájem a vracejí se 

Znalostech -  každý je na svém místě odborník 

Posláním firem je: 

„Manažerská firma na řešení prefabrikovaných prosklených fasád a fotovoltaických 

technologií s navazujícími konstrukcemi při využití teoretických a praktických znalostí 

motivovaného týmu lidí.“ 

Motto: „Hodnoty tvoříme znalostmi“ 

Hodnoty tvoříme pro: Vlastníka -  finanční příjem 

 Zákazníka -  služba, za kterou platí 

 Pracovníka -  očekávaný finanční příjem, osobní růst 

 Dodavatele -  zaplacené odebrané zboží a služby 
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 Ekologii -  spoluvytváříme a zlepšujeme životní prostředí 

5.3.2 SWOT analýza 

Příležitosti Hrozby 

Expanze na slovenský trh 

Rozvoj fotovoltaických technologií a tím i 

možnost rozšíření portfolia 

Spolupráce s Investory při úvěrové 

politice  

 Fotovoltaické systémy na rodinných 

domech. 

Změna legislativy a tedy pokles poptávek 

Závislost na jednom klíčovém dodavateli 

Chyba na jednom z velkých projektů 

Očekávaný pokles výkupní ceny energie  

Malý počet realizovaných zakázek 

Kurzová rizika 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobře sehraný tým 

Dobré kontakty vedení společnosti 

Systém vnitřního fungování 

Jasně definované Směřování společnosti 

Dodavatel se silnou značkou (symbol 

kvality) 

Bossové vědí, co chtějí 

Málo referencí 

Málo zkušeností 

Závislost na jediném dodavateli 

Provozní závislost na spřízněné 

společnosti 

Provozní elektrikáří jsou externí 

Obrázek 1: SWOT analýza 

5.4 Financování společnosti 

Společnost financuje své projekty a ostatní aktivity z následujících zdrojů: 

- úvěrová politika firmy -  úvěrová smlouva se zahraničním právnickým 

subjektem 

- financování ze zisku  

- financování zakázek formou záloh investora – na základě platebního kalendáře 

obsaženého ve Smlouvě o dílo z důvodu velkého objemu peněz v krátkém čase. 
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5.5 Ekonomický a finanční pohled 

5.5.1 Tržby v  letech 2008-2010  

  2008 2009 - OSK 2010 – Plán 

Tržby za prodej zboží a služeb 0 309.446.000 800.000.000 

Obrázek 2: Tržby v letech 2008-2010 

Pozn.: 

Rok 2008 – údaje jsou jen za dobu fungování, a to od 09. 12.2008 do 31. 12. 2009.  

5.6 Doplňující informace k účetní závěrce společnosti 

Účetní i zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Nemá v žádné jiné společnosti podíl na 

základním jmění. Dlouhodobý hmotný majetek společnost odepisuje rovnoměrně. 

Společnost účtovala v účetním období o operacích v cizích měnách kurzem k datu 

účetního případu.  

Firma nemá majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem. Eviduje 

v operativní evidenci drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevýšila částku 

40 tis. Kč, v souhrnné výši 643 tis. Kč, drobný nehmotný majetek společnost nevlastní. 

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2009 pohledávky z obchodních vztahů ve výši 8 893 

tis. Kč, z toho po splatnosti 5 461 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů eviduje k 31. 

12. 2009 ve výši 44 968 tis. Kč, z toho po splatnosti 26 821 tis. Kč. Nemá žádné 

závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a neeviduje žádné splatné nedoplatky 

vůči finančním úřadům. 

Účetní jednotka neposkytla žádné zajištění nebo ručení. 

Od rozvahového dne 31. 12. 2009 v následujícím účetním obdobím nedošlo k žádným 

změnám účetních metod. 

O zásobách společnost účtuje způsobem B, tedy nákup materiálu přímo ovlivňuje 

náklady. V průběhu účetního období vede skladovou evidenci způsobem, který 

umožňuje zjistit kdykoliv během roku stav a složky zásob v pořizovacích cenách. Na 

základě fyzické inventury zásob materiálu k 31. 12. 2009 a porovnáním se skladovou 

evidencí firma účtuje o stavu zásob na účtu 112, případný inventarizační rozdíl na účet 

549. K 31. 12. 2009 stav zásob společnosti tvořil materiál v hodnotě 412.613,00 Kč. 
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Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 40.000 Kč je zaúčtován na účet 501 910, 

drobný nehmotný majetek společnost neeviduje. K zaúčtovanému drobnému hmotnému 

majetku vede operativní evidenci s vazbou na hmotnou odpovědnost. Ke zmíněnému 

majetku byla provedena inventarizace, případné ztráty byly předepsány k úhradě 

odpovědné osobě. Ve vztahu k majetku se společnost řídí vnitřní Směrnicí 

„Hospodaření s majetkem“.  

Od rozvahového dne 31. 12. 2009 v následujícím účetním obdobím nedošlo k žádným 

změnám účetních metod. 
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5.7 DIAMATIS, spol. s r. o. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009  

Přehled o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku společnosti podává výkaz 

zisků a ztrát, stručně nazývaný výsledovka: 

Tabulka 1: Výkaz zisku a ztráty DIAMATIS, spol. s r.o. 2009 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2009 2008 

I. 
 

Tržby za prodej zboží 
 

0 

A. 
 

Náklady na prodej zboží 0 0 

+ 
 

Obchodní marže 0 0 

II. 
 

Výkony 298 657 0 

 
1 Tržby za prodej výrobků a služeb 272 156 0 

 
2 Změna stavu zásob a aktivace 26 501 

 
B. 

 
Výkonová spotřeba 290 832 29 

 
1 Spotřeba materiálu a energie 220 551 

 

 
2 Služby 70 281 29 

+ 
 

Přidaná hodnota 7 825 -29 

C. 
 

Osobní náklady celkem 
  

D. 
 

Daně a poplatky 6 
 

E. 
 

Odpisy dlouhodobého majetku 
  

III. 
 

Jiné provozní výnosy 5 922 
 

F. 
 

Jiné provozní náklady 6 230 
 

+ 
 

Provozní výsledek hospodaření 7 511 -29 

IV. 
 

Finanční výnosy 4 867 
 

G. 
 

Finanční náklady 9 084 
 

  
z toho: Úroky 517 

 
+ 

 
Finanční výsledek hospodaření -4 217 0 

H. 
 

Daň z příjmů za běžnou činnost 685 
 

++ 
 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 609 -29 

+ 
 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 

I. 
 

Převod podílů na hospodářském výsledku 0 0 

+++ 
 

Výsledek hospodaření za účetní období 2 609 -29 

+++ 
 

Výsledek hospodaření před zdaněním 3 294 -29 
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5.8 Cáklady společnosti DIAMATIS, spol. s r. o. 

Tabulka 2: Náklady společnosti 

Nákup materiálu 220.542.299,26 

Spotřeba energie 8.460,14 

Náklady na reprezentaci 15.063,00 

Služby 70.266.149,58 

Ceniny 5.950,00 

Prodaný materiál 4.264.152,92 

Pokuty a penále 145.130,00 

Provozní náklady 439.574.91 

Manka a škody 1.380.640,00 

Úroky 517.300,00 

Kurzové ztráty 6.771.050,68 

Finanční náklady 1.795.946,32 

Celkem 306.151.716 

Zdroj: Obratová předvaha společnosti DIAMATIS, spol. s r.o. 

 

5.9 Výnosy společnosti DIAMATIS, spol. s r. o. 

Tabulka 3: Výnosy společnosti 

Tržby za služby 272.155.452,84 

Nedokončená výroba 26.501.439,00 

Tržby z prodeje materiálu 4.316.675,97 

Provozní výnosy 1.605.286,09 

Úroky 36.562.19 

Kurzové zisky 4.830.703,49 

Celkem 309.446.119 

Zdroj: Obratová předvaha společnosti DIAMATIS, spol. s r.o. 
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5.10 Závazky a pohledávky k 31. 12. 2009 společnosti DIAMATIS, 

spol. s r. o. 

Tabulka 4: Struktura závazků a pohledávek k 31.12.2009 

POHLEDÁVKY dle rozmezí splatnosti ZÁVAZKY dle rozmezí splatnosti 

Po splatnosti 5 461 362,86 Kč Po splatnosti 26 820 750,59 Kč 

do 30 dnů 3 675 223,00 Kč  do 30 dnů 25 702 741,96 Kč  

30 až 90 dnů 102 149,86 Kč  30 až 90 dnů 1 118 008,63 Kč  

90 až 180 dnů 1 683 990,00 Kč  90 až 180 dnů 0,00 Kč  

nad 180 dnů 0,00 Kč  nad 180 dnů 0,00 Kč  

Před splatností 3 431 253,26 Kč Před splatností 18 146 985,02 Kč 

Pohledávky celkem 8 892 616,12 Kč Závazky celkem 44 967 735,61 Kč 

Zdroj: Kniha závazků a pohledávek společnosti DIAMATIS, spol. s r.o. 

5.11 Opravné položky k pohledávkám 

Společnost neeviduje pohledávky po splatnosti 6 a více měsíců, proto netvořila opravné 

položky k pohledávkám dle § 8a zákona o rezervách. 

5.12 Cáklady na reprezentaci 

Na účtu 513 je zaúčtován nákup občerstvení poskytované při jednání s investory či 

dodavateli. Tyto náklady jsou daňově neuznatelné, ovlivňují pouze hospodářský 

výsledek účetní, daňový základ daně musí být o náklady na reprezentaci zvýšen. 

5.13 Časové rozlišení 

Účet 381 obsahuje časové rozlišení pojištění podnikatelské činnosti spojené s realizací 

zakázek a časové omezená uživatelská práva placená předem (softwarová práva, 

licence) ve výši 68.230,16 Kč.  
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5.14 Cevyfakturované dodávky společnosti 

Na účtu dohadných položek pasívních 389 je zaúčtován nevyfakturované dodávky ve 

výši 1.716.657,00 Kč. V částce je obsažen nevyfakturovaný materiál v hodnotě 

937.443,00 Kč, dále služby spojené s realizací zakázek ve výši 779.214,00 Kč. 

5.15 Cedokončená výroba společnosti 

Rozpracovanost zakázek k 31. 12. 2009 má vliv na náklady účetní jednotky (spotřeba 

materiálu, služeb, režie atd.), k dokončení a tím i realizaci výnosu dochází 

v následujícím zdaňovacím období. Z důvodu zajištění věcné srovnatelnosti nákladů a 

výnosů v daném období je třeba v souladu s účetními předpisy účtovat o nedokončené 

výrobě, tj. k nákladům na rozpracovaných zakázkách je třeba prostřednictvím účtu 611 

přiřadit i výnosy. Zjišťování stavu nedokončené výroby je administrativně náročné. 

Vzhledem ke skutečnosti, že účtování o nedokončené výrobě má vliv na výši 

zdanitelných výnosů, přestože ještě nedošlo ke zdanitelnému plnění a tím ovlivňuje i 

daňový základ účetní jednotky, je účtování o rozpracovanosti nutné.  

Ocenění nedokončené výroby je na  úrovni skutečně vynaložených nákladů na materiál, 

mzdy, povinné pojištění ke mzdám a subdodávky prací v rozlišení na jednotlivé 

zakázky. Zjištěné vynaložené náklady jsou zvýšené o procentní podíl režijních nákladů 

na jednotlivé zakázky, pro rok 2009 o 3 %. Výpočet nedokončené výroby jsem provedla 

samostatně a je součástí bakalářské práce ve formě přílohy. 
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6 Optimalizace daňového základu společnosti DIAMATIS, 

spol. s r.o. 

6.1 Zaměstnanecké benefity 

6.1.1 Stravenky poskytnuté zaměstnancům 

K dalším zaměstnaneckým benefitům bezesporu patří poskytování příspěvků na 

stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů, 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.  

Společnost poskytuje zaměstnancům příspěvek formou stravenek v hodnotě 60 Kč, 

z každé stravenky je daňově uznatelným nákladem 55 %, tj. 33,00 Kč. Při plném počtu 

zaměstnanců se ročně sníží základ daně o 207.900,00 Kč.  

6.1.2 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. 

Společnost neposkytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní či životní pojištění.  

 Se zaměřením na optimalizaci daňového základu je výhodné poskytnout 25 

zaměstnancům příspěvek v plné výši, tzn. 24.000,00 Kč na zaměstnance, tzn. snížení 

základu daně o 600.000,00 Kč za rok.  
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6.1.3 Půjčky zaměstnancům  

Společnost poskytla svému zaměstnanci bezúročnou půjčku ve výši 250.000 Kč na 

bytové účely. Limit pro osvobození je pouze 100.000 Kč byl překročen o 150.000 Kč, 

proto je nutné z této částky dopočítat úrok obvyklou úrokovou sazbou. Při použití 5 % 

by roční úrok z nadlimitní částky 150.000 Kč činil 7.500 Kč. 

Tabulka 5: Nepeněžní příjem zaměstnance - bezúročná půjčka 

Text 
Daň bez dodanění 

nepeněžního plnění z úroků 

Daň s dodaněním 

nepeněžního plnění z úroků  

Hrubá mzda 15.000 15.000 

Pojistné na SP a ZP 

(zaměstnavatel 34 %) 
5.100 7.650 

Nepeněžní plnění z úroků 0 7.500 

Základ daně 20.100 30.150 

Záloha na daň 3.015 4.530 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Částka úroků 7.500 Kč jako nepeněžní příjem zaměstnance se musí připočítat k jeho 

daňovému základu daně z příjmů ze závislé činnosti i do vyměřovacích základů pro 

sociální a zdravotní pojištění. Obvykle se připočítává nepeněžní příjem k daňovému 

základu za prosinec, tedy po skončení roku. Zákon o daních z příjmů nezakazuje ani 

případné zdaňování průběžně v jednotlivých měsících roku.  

6.2 Daňové odpisy 

Odpisový plán společnosti je pro každý rok sestaven tak, že účetní odpisy odpovídají 

skutečnému opotřebení a životnosti majetku, daňové jsou v souladu se ZDP. Jelikož je 

sledován dopad jednotlivých odpisů na úrovni daňových nákladů, nebudu se účetními 

odpisy zabývat. Společnost v současné době odepisuje kancelářské vybavení, osobní 

automobily, haly, software. Praktikuje rovnoměrné odepisování. Veškerý majetek 

pořídila kombinací vlastního financování a leasingu. Při finančním leasingu nemůžeme 
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majetek odepisovat, do daňových nákladů se zahrnují časově rozlišené leasingové 

splátky. 

Pokud se zaměřím na daňové zvýhodnění v případě pořízení nového hmotného majetku, 

naskýtají se nám dvě možnosti. Při rovnoměrném a zrychleném odepisování uplatnit 

vyšší odpisy v prvním roce odpisování pro první vlastníky při splnění zákonem 

stanovených podmínek. Další možností jsou tzv. mimořádné odpisy, jedná se o jedno 

z mála skutečně efektivních protikrizových opatření významně podporujících poptávku 

po novém majetku dlouhodobé spotřeby citelným zkrácením doby daňového 

odpisování.  

Jde o HM spadající do: 

• odpisové skupiny 1, kde dochází ke zkrácení doby odpisování ze 3 let na 12 

měsíců: 

- za každý kalendářní měsíc se odepíše 1/12 vstupní ceny, tedy cca 8.33 %, 

- patří sem např. kancelářská technika, měřící, kontrolní a zkušební přístroje 

• odpisové skupiny 2, kde dochází ke zkrácení doby odpisování z 5 let na 24 

měsíců: 

- přitom 60 % vstupní ceny se odepíše za prvních 12 měsíců (tj. 5 % 

vstupní ceny), 

- zbývajících 40 % vstupní ceny se odepíše za dalších 12 měsíců (tj. 

měsíčně cca 3,33 %),  

- patří sem např. automobily, autobusy, traktory, obráběcí a výrobní 

zařízení, nábytek. 

Takto podporován je pouze HM pořízení v období od 1. ledna 2009 do 30. června 

2010, přičemž je nutno zohlednit podmínku nového majetku. Při využití mimořádných 

odpisů je nutno zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly 

splněny podmínky pro odepisování. Což v souladu s § 26 odst. 5 ZDP znamená, že 

odpisování započne od měsíce následujícího po uvedení pořizované věci  (nového HM) 

do stavu způsobilého obvyklému užívání (dokončení věci a splnění technických funkcí 

a povinností stanovených předpisy pro užívání, uvedení do provozu).  
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Další výhodu společnosti může přinést v případě potřeby optimalizace ve formě 

přerušení odpisování u rovnoměrných a zrychlených odpisů, mimořádné odpisování 

přerušit nelze.  

Pro rozbor veškerého druhu majetku společnosti není v této práci prostor, proto 

propočty budou prováděny pouze na konkrétních druzích majetku s cílem ukázat možný 

dopad na daňové zatížení společnosti. 

Srovnání tradičních a mimořádných odpisů HM zařazeného v odpisové skupině 1 

                rovnoměrné nebo zrychlené odpisy  

          1.rok  2. rok              3. rok                                                                                              

 

   čas       mimořádné odpisy  

Obrázek 3: Časová přímka tradičních a mimořádných odpisů sk. 1 

Srovnání tradičních a mimořádných odpisů HM zařazeného v odpisové skupině 2 

   rovnoměrné nebo zrychlené odpisy 

            1.rok                     2.rok              3.rok               4.rok            5.rok  

 

čas                   mimořádné odpisy 

Obrázek 4: Časová přímka tradičních a mimořádných odpisů sk. 2 

6.2.1 Rovnoměrné versus zrychlené či mimořádné odpisování 

Při propočtu jednotlivých variant se nejdříve zaměřím na to, jaké výhody plynou 

z jednotlivých variant odpisování, tj. jaký je rozdíl mezi aplikací různých metod 

odpisování. Na ukázku uvádím pořízení kancelářského vybavení v hodnotě 51.300 Kč a 

46.800 Kč, dále nákup dvou osobních automobilů v hodnotě 437.470 Kč a 625.600 Kč. 

Porovnám na příkladu všechny tři možnosti jeho daňového odpisování. Protože 

společnost je prvním vlastníkem tohoto HM, může v případě rovnoměrného a 

zrychleného odpisování využít zvýhodněného ročního odpisu v prvním roce odpisování 
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zvýšeného o 10 % (předpokládám, že zákonné podmínky jsou splněny). Srovnáním tří 

možností odpisování provedu pro dvě varianty pořízení majetku pro odpisovou 1 a 2.  

Tabulka 6: Rovnoměrné odpisy - varianta majetku A 

A) Počítač (PC = 51.300 Kč) – 1. Odpisová skupina; uveden do užívání  

duben 2009 

Rok Rovnoměrné odpisy (§ 31 ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 30 % ze 51.300 15.390 35.910 

2010 35 % ze 51.300 17.955 17.955 

2011 35 % ze 51.300 17.955 0 

Celkem  51.300  

Zdroj: Vlastní práce 

 

Tabulka 7: Rovnoměrné odpisy - varianta majetku B 

B) Počítač (PC  = 46.800 Kč )  –  1. Odpisová skupina; uveden do užívání  

listopad 2009 

Rok Rovnoměrné odpisy ( § 31 ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 30 % ze 46.800 14.040 32.760 

2010 35 % ze 46.800 16.380 14.380 

2011 35 % ze 46.800 16.380 0 

Celkem  46.800  

Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 8: Rovnoměrné odpisy - varianta majetku C 

C)  Osobní automobil (PC = 437.470 Kč) – 2. Odpisová skupina; uveden do 

užívání únor 2009 

Rok Rovnoměrné odpisy ( § 31 ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 21 % ze 437.470 91.869 345.601 

2010 19,75 % ze 437.470 86.401 259.200 

2011 19,75 % ze 437.470 86.401 172.799 

2012 19,75 % ze 437.470 86.401 86.398 

2013 19,75 % ze 437.470 86.398 0 

Celkem  437.470  

Zdroj: Vlastní práce 

Tabulka 9: Rovnoměrné odpisy - varianta majetku D 

D) Osobní automobil (PC = 625.600 Kč) – 2. Odpisová skupina; uveden do užívání 

říjen 2009 

Rok Rovnoměrné odpisy (§ 31 ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 21 % ze 625.600 131.376 494.224 

2010 19,75 % ze 625.600 123.556 370.668 

2011 19,75 % ze 625.600 123.556 247.112 

2012 19,75 % ze 625.600 123.556 123.556 

2013 19,75 % ze 625.600 123.556 0 

Celkem  625.600  

Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 10: Zrychlené odpisy - varianta majetku A 

A) Počítač (PC = 51.300 Kč) – 1. Odpisová skupina; uveden do užívání  

duben 2009 

Rok Zrychlené odpisy (§ 32 ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 51.300/3+5.130 22.230 29.070 

2010 2 x 29.070/(4 – 1) 19.380 9.690 

2011 2 x 9.690/(4 – 2) 9.690 0 

Celkem  51.300  

Zdroj: Vlastní práce 

 

Tabulka 11: Zrychlené odpisy - varianta majetku B 

B) Počítač (PC = 46.800) – 1. Odpisová skupina; uveden do užívání listopad 2009 

Rok Zrychlené odpisy (§ 32 ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 46.800/3+4.680 20.280 26.520 

2010 2 x 26.520/(4 – 1) 17.680 8.840 

2011 2 x 8.840/(4 – 2) 8.840 0 

Celkem  46.800  

Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 12: Zrychlené odpisy - varianta majetku C 

C)  Osobní automobil (PC = 437.470 Kč) – 2. Odpisová skupina; uveden do 

užívání únor 2009 

Rok Zrychlené odpisy (§ 32 ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 437.470/5 + 43.747 131.241 306.229 

2010 2 x 306.229/(6 – 1) 122.492 183.737 

2011 2 x 183.737/(6 – 2) 91.869 91.868 

2012 2 x 91.868/(6 – 3) 61.246 30.622 

2013 2 x 30.622/(6 – 4) 30.622 0 

Celkem  437.470  

Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 13: Zrychlené odpisy - varianta majetku D 

D)  Osobní automobil (PC = 625.600 Kč) – 2. Odpisová skupina; uveden do 

užívání říjen 2009 

Rok Zrychlené odpisy (§ 32 ZDP) 

  

 Výpočet Odpis ZC 

2009 625.600/5 + 62.560 187.680 437.920 

2010 2 x 437.920/(6 – 1) 175.168 262.752 

2011 2 x 262.752/(6 – 2) 131.376 131.376 

2012 2 x 131.376/(6 – 3) 87.584 43.792 

2013 2 x 43.792/(6 – 4) 43.492 0 

Celkem  625.300  

Zdroj: Vlastní práce 

 

Tabulka 14: Mimořádné odpisy - varianta majetku A 

A) Počítač (PC  = 51.300 Kč )  –  1. Odpisová skupina; uveden do užívání  

duben 2009 

Rok Mimořádné odpisy (§ 30a ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 51.300/12 x 8 34.200 17.100 

2010 51.300/12 x 4 17.100 0 

2011 - - - 

Celkem  51.300  

Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 15: Mimořádné odpisy - varianta majetku B 

B) Počítač (PC = 46.800 Kč) – 1. Odpisová skupina; uveden do užívání  

listopad 2009 

Rok Mimořádné odpisy (§ 30a ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 46.800/12 x 1 3.900 42.900 

2010 46.800/12 x 11 42.900 0 

2011 - - - 

Celkem  46.800  

Zdroj: Vlastní práce 

 

Tabulka 16: Mimořádné odpisy - varianta majetku C 

C)  Osobní automobil (PC = 437.470 Kč) – 2. Odpisová skupina; uveden do užívání 

únor 2009 

Rok Mimořádné odpisy (§ 30a ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 262.482/12 x 10 218.735 218.735 

2010 (262.482/12x2)+(174.988/12x10)  189.571 29.164 

2011 174.988/12 x 2 29.164 0 

2012 - - - 

2013 - - - 

Celkem  437.470  

Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 17: Mimořádné odpisy - varianta majetku D 

D)  Osobní automobil (PC = 625.600 Kč) – 2. Odpisová skupina; uveden do užívání 

říjen 2009 

Rok Mimořádné odpisy (§ 30a ZDP) 

 Výpočet Odpis ZC 

2009 375.360/12 x 2 62.560 563.040 

2010 (375.360/12x10)+(250.240/12x2)  354.507 208.533 

2011 250.240/12 x 10 208.533 0 

2012 - - - 

2013 - - - 

Cekem  625.600  

Zdroj: Vlastní práce 

Pozn.: ZC = daňová zůstatková cena 

 

Tabulka 18: Srovnání způsobů odpisování 

Rok Rovnoměrné odpisy Zrychlené odpisy Mimořádné odpisy 

2009 252.675 361.431 319.395 

2010 244.292 334.720 604.078 

2011 244.292 241.775 237.697 

2012 209.957 148.830 0 

2013 209.954 74.414 0 

Celkem 1.161.170 1.161.170 1.161.170 

Zdroj: Vlastní práce 
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Ze srovnávací tabulky vyplývá, že při rovnoměrném odpisování a uplatnění zvýšení 

odpisu o 10 % dle § 31 odst. 1 písm. d) je v prvním roce daňově uznatelná nejvyšší 

částka, v ostatních letech vstupuje do nákladů stále stejná částka, při zrychleném 

odpisování je daňově nejvýhodnější první rok odepisování, v ostatních letech daňově 

uznatelné náklady mají sestupnou tendenci. Uplatněním těchto dvou metod odpisování 

výdaje spojené s nákupem nového majetku daňově uplatníme v časovém rozpětí 5 let.  

Nejvíce efektivní z pohledu daňové optimalizace jsou mimořádné odpisy, kdy daňové 

náklady jsou rozděleny dle skutečného užívání s přesností na měsíce, v celkový objem 

majetku se daňově rozdělil do 3 let, přičemž nejvýhodnější byl druhý rok mimořádných 

odpisů.  

6.3 Daňově uznatelné náklady z leasingového režimu 

Z Janotova protikrizového balíčku vzešla nová možnost u finančního leasingu, který je 

vlastníkem (leasingovou společností) odpisován prostřednictvím mimořádných odpisů, 

zkrácení doby pronájmu. Lze použít: 

• na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou 

koupí najatého hmotného majetku uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, tj. od 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010 

• a který je v tomto období přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému 

k užívání. 

Zbývající dvě známé podmínky zůstávají v platnosti. tzn. že po ukončení doby nájmu 

následuje bezprostředně převod vlastnických práv předmětu nájmu na nájemce a že 

bude předmět nájmu u poplatníka dle § 2 zahrnut do obchodního majetku. 

Srovnání tradičního a mimořádného leasingu HM zařazeného v odpisové skupině 1 

  tradiční finanční leasing – minimálně 36 měsíců 

           1. rok                  2. rok  3. rok  

 

čas 

  zvýhodněný leasing  –  minimálně 12 měsíců 

Obrázek 5: Časová přímka tradičního a mimořádného leasingu v odp. sk. 1 
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Srovnání tradičního a mimořádného leasingu HM zařazeného v odpisové skupině 2 

  tradiční finanční leasing – minimálně 54 měsíců 

 1.rok           2. rok          3. rok      4. rok            5. Rok 

 

čas            

 zvýhodněný leasing  –  minimálně 24 měsíců 

Obrázek 6: Časová přímka tradičního a mimořádného leasingu v odp. sk. 2 

 

6.3.1 Klasický versus zvýhodněný leasing 

Pokud bych uvažovala, že pořízení kancelářského vybavení v hodnotě 51.300 Kč a 

46.800 Kč, dále nákup dvou osobních automobilů v hodnotě 437.470 Kč a 625.600 Kč 

bylo pořízeno formou finančního pronájmu, zvýhodněný leasing lze uplatnit pouze u 

nákupu počítače v hodnotě 46.800 Kč a osobního automobilu v hodnotě 625.600 Kč, 

jelikož k uzavření smlouvy o finančním pronájmu u ostatního majetku došlo před 

podporovaným obdobím, tj. před 20. 7. 2009. Porovnáním výpočtů daňově uznatelných 

nákladů klasického i zvýhodněného leasingu chci dosáhnout efektivní varianty 

optimalizace základu daně. Nový zvýhodněný finanční leasing lze využít jen u nového 

HM pořízeného v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 pronajímatelem, který je jeho 

prvním vlastníkem. Pro svůj výpočet předpokládám, že tyto podmínky jsou splněny. 

Smlouva o prodeji počítače byla uzavřena dne 3. 4. 2009, kdy také došlo k předání 

předmětu nájemci, u osobního auta došlo podpisu leasingové smlouvy dne 10. 10. 2009, 

tentýž den byl předmět smlouvy i předán k užívání. 
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Tabulka 19: Klasický finanční leasing - varianta nájmu A 

A) Počítač ( PC = 46.800 Kč) – 1. odp. sk.- předán listopad 2009  

Rok Doba nájmu v roce 
Výpočet poměrné 

části nájemného 

Daňově účinné 

nájemné 

2009 2 měsíce 46.800/36 x 2  2.600 

2010 12 měsíců 46.800/36 x 12 15.600 

2011 12 měsíců 46.800/36 x 12  15.600 

2012 10 měsíců 46.800/36 x 10  13.000 

Celkem 36 měsíců  46.800 

Zdroj: Vlastní práce  

 

Tabulka 20: Klasický finanční leasing - varianta nájmu B 

B) Osobní automobil ( PC = 625.600 Kč) – 2. odp. sk.- předán říjen 2009  

Rok Doba nájmu v roce 
Výpočet poměrné 

části nájemného 

Daňově účinné 

nájemné 

2009 3 měsíce 625.600/54 x 3  34.756 

2010 12 měsíců 625.600/54 x 12 139.023 

2011 12 měsíců 625.600/54 x 12  139.023 

2012 12 měsíců 625.600/54 x 12  139.023 

2013 12 měsíců 625.600/54 x 12 139.023 

2014 3 měsíce 625.600/54 x 3 34.752 

Celkem 54 měsíců  625.600 

Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 21: Zvýhodněný finanční leasing - varianta nájmu A 

A) Počítač ( PC = 46.800 Kč) – 1. odp. sk.- předán listopad 2009  

Rok Doba nájmu v roce 
Výpočet poměrné 

části nájemného 

Daňově účinné 

nájemné 

2009 2 měsíce 46.800/12 x 2  7.800 

2010 10 měsíců 46.800/12 x 10 39.000 

Celkem 12 měsíců  46.800 

Zdroj: Vlastní práce 

 

 

Tabulka 22: Zvýhodněný finanční leasing - varianta nájmu B 

B) Osobní automobil ( PC = 625.600 Kč) – 2. odp. sk.- předán říjen 2009  

Rok Doba nájmu v roce 
Výpočet poměrné 

části nájemného 

Daňově účinné 

nájemné 

2009 3 měsíce 625.600/24 x 3  78.200 

2010 12 měsíců 625.600/24 x 12 312.800 

2011 9 měsíců 625.600/24 x 9  234.600 

Celkem 24 měsíců  625.600 

Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 23: Srovnání daňových nákladů leasingu 

Rok Klasický leasing Zvýhodněný leasing 

2009 37.356 86.000 

2010 154.623 351.800 

2011 154.623 234.600 

2012 152.023 0 

2013 139.023 0 

2014 34.752 0 

Celkem 672.400 672.400 

Zdroj: Vlastní práce 

Porovnáním vypočtených hodnot je zřejmé, že zvýhodněné zkrácené nájemné 

finančního leasingu za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek dle § 24 

odst. 15 ZDP je dalším efektivním protikrizovým opatřením. Ve srovnání s klasickou 

smlouvou o finančním pronájmu se doba promítnutí hodnoty předmětu nájmu do 

daňově uznatelných nákladů  zkrátí v našem případě z 6 zdaňovacím období do 3 

zdaňovacích období, tedy na polovinu. Je zřejmé, že společnost ušetří více na daních a 

finanční prostředky může dále zhodnotit. Předpokladem této varianty je kladná daňová 

povinnost. 

6.4 Prodej limitovaného osobního automobilu 

V roce 2009 společnost DIAMATIS, spol. s r.o. prodala osobní automobil, který v roce 

2006 nakoupila za 1.856.000 Kč, přičemž jeho aktuální zůstatková daňová cena je 

500.000 Kč. Bod 6. článku II Přechodná ustanovení Červencové novely přinesl právní 

úpravu týkající se řešení prodeje osobního automobilu s tzv. limitovanou vstupní cenou 

1,5 mil. Kč. 
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Tabulka 24: Srovnání prodeje limitovaného osobního auta v roce 2008 a 2009 

Rok 
Prodejní 

cena 

Daňová 

ZC 
Výpočet částky 

Základ daně 

v Kč  

2008 1.000.000 500.000 1.000.000 - 500.000 500.000 

2009 1.000.000 500.000 
1.000.000 – (500.000 – (1.800.000 

– 1.500.000)  
200.000 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Opatření vede ke spravedlivému dořešení limitovaných osobních automobilů.  Tento 

postup v praxi znamená, že se do základu daně z příjmů nezahrne částka příjmu 

z prodeje osobního automobilu s tehdy limitovanou vstupní cenou, a to do výše součtu 

jeho daňové zůstatkové ceny a rozdílu, o který pořizovací cena převyšuje jeho 

limitovanou vstupní cenu. Současně nebude daňová zůstatková cena daňově uznatelným 

nákladem. V našem případě se do daňově neuznatelných příjmů zahrne částka 

800.000 Kč a do daňově neuznatelných nákladů částka 500.000 Kč.  

 

6.5 Pořízení HM s pomocí úvěru vs. prostřednictvím finančního 

pronájmu 

Z důvodu nedostatku volných prostředků společnosti je častou otázka, zda pořídit 

majetek na leasing či úvěrovou smlouvu. Jedná se o alternativní možnosti, které mají 

různé daňové souvislosti a odlišnosti. Na příkladu chci ukázat porovnání obou 

eventualit, výpočet budu aplikovat na pořízení počítače za 51.300 Kč, uveden do 

užívání v dubnu 2009 a na pořízení osobního automobilu v hodnotě 437.470 Kč, uveden 

do užívání v únoru 2009. V této části se již nebudu věnovat mimořádným odpisům, či 

zvýhodněným leasingem.  

 

 



74 
 

Tabulka 25: Doby odpisování a doby nájmu dle odp. sk. 

Odpisová skupina Min. doba daň. odpisování Min. doba nájmu 

1. 3 roky 36 měsíců 

2. 5 let 54 měsíců 

3. 10 let 
114 měsíců movitý majetek, 

30 let nemovitost 

4. 20 let 30 let 

5. 30 let 30 let 

6. 50 let  30 let 

Zdroj: Vlastní práce 

 

 

Z tabulky je patrné, že jednoznačný závěr je u nemovitostí. Rozhodně varianta Úvěr je 

výhodnější v případě nemovitostí zařazených do 3. odpisové skupiny a do 4. odpisové 

skupiny. Doba odpisování je mnohem kratší než minimální doba pronájmu.  

Nemovitosti zařazené v 5. odpisové skupině mají z pohledu daňové optimalizace 

naprostou shodu, obě varianty jsou daňově totožné. Varianta Leasing je naopak 

výhodnější v případě nemovitostí zařazených v 6. odpisové skupině. V tomto případě 

má leasing trvat minimálně 30 let, kdežto s pomocí odpisů bychom odpisovali 

minimálně 50 let. 

V příkladu uvedu zahrnutí do nákladů  při pořízení HM v 1. a 2. odpisové skupině (viz 

výše). U varianty Úvěr uvažuji pouze o rovnoměrných a zrychlených odpisech, u 

varianty leasing začátek pronájmu počítače v dubnu 2009 a pronájmu osobního 

automobilu v únoru 2009. 
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Tabulka 26: Úvěr versus Leasing - daňově uznatelné náklady 

Rok 

Úvěr 

rovnoměrné 

odpisy 

Úvěr 

zrychlené 

odpisy 

Leasing od 

4/2009 

Leasing od 

2/2009 Leasing 

celkem 
Počítač + 

auto 

Počítač +  

auto 

Počítač 

(36 měsíců) 

Auto 

(54 měsíců) 

2009 107.259 153.471 11.400 89.115 100.515 

2010 104.356 141.872 17.100 97.216 114.316 

2011 104.356 101.559 17.100 97.216 114.316 

2012 86.401 61.246 5.700 97.216 102.916 

2013 86.398 30.622 0 56.707 56.707 

Celkem 488.770 488.770 51.300 437.470 488.770 

Zdroj: Vlastní práce 

Z tabulky je patrné, že v případě, kdy Leasing započne v první polovině roku, bude 

daňový náklad kopírovat rovnoměrné odpisy. Pokud by Leasing započal až v 2. 

polovině roku, je v prvním roce  oproti úvěru méně výhodný. Výpočet tedy potvrzuje, 

že daňové podmínky při pořízení hmotného majetku s pomocí úvěru či půjčky jsou o 

trochu výhodnější, než je tomu v případě pořízení na základě finančního pronájmu 

s následnou koupí. Rozdíl však není příliš významný a při volbě varianty budou hrát asi 

největší roli finanční podmínky, které podnikatel v dané konkrétní situaci získá od 

banky (v případu úvěru či půjčky) či leasingové společnosti (v případě leasingu). 

6.6 Posouzení škody za daňový výdaj 

V měsíci září 2009 zaměstnanec společnosti způsobil dopravní nehodu osobního 

automobilu a to bylo z důvodu znehodnocení vyřazeno. Daňová zůstatková cena auta 

byla 112.000 Kč. Majetek byl pojištěn, společnost obdržela na bankovní účet v měsíci 

únoru 2010 částku 74.150 Kč. Rozdíl nebyl předepsán zaměstnanci k úhradě. 
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Tabulka 27: Škoda na majetku společnosti 

Výše 

škody 

Pojistné plnění – 

tržba 2009 

Zaměstnance - 

úhrada 

Daňový 

náklad 2009 

Cedaňový 

náklad 2009 

112.000 Ano 74.150 
Ano - 

v plné výši 
37.850 112.000 0 

112.000 Ano 74.150 
Ano - 

částečně  
20.000 94.150 17.850 

112.000 Ne 0 Ne 0 0 112.000 

Zdroj: Vlastní práce 

V případě řešení daňové znatelnosti mank a škod je ZDP poměrně nekompromisní. Ve 

svých ustanoveních striktně vymezuje úzký okruh případů, kdy lze takto vniklé výdaje 

uplatnit jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

6.7 Paušální versus skutečné výdaje na dopravu  

Využití skutečných nákladů na dopravu přináší úskalí pro uživatele firemního 

automobilu, jelikož základní podmínkou je hodnověrné prokázání uskutečnění 

předmětné pracovní cesty. Pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty 

vede daňový subjekt evidenci jízd ( tzv. kniha jízd) tak, aby takto vynaložené výdaje 

mohl prokázat. Uvádí zde datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté km. Tato 

administrativa není příliš populární, proto mnoho společností uvítalo možnost uplatnění 

nákladů na dopravu paušálem. V příkladu uvádím porovnání skutečných a paušálních 

nákladů na dopravu. Předpokládám, že automobil společnosti byl využit pouze pro 

potřeby firmy.  
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Tabulka 28: Srovnání skutečných a paušálních výdajů s vazbou na počet ujetých km 

Počet ujetých 

km/měsíc 

Spotřeba l/100 

km  

Prům. cena 

PHM 

Skutečné 

výdaje 

Paušální 

výdaje 

1.000 10 29,50 2.950 5.000 

1.500 10 29,50 4.425 5.000 

5.000 10 29,50 14.750 5.000 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Srovnáním hodnot v tabulce zjistíme, že využití výdajů na dopravu paušálem se vyplatí 

při drobném a středním podnikání, pokud daňový subjekt má v obchodním majetku 

maximálně dvě vozidla a frekvence jejich využití není tolik významná. Pokud počet 

ujetých km/měsíc je vyšší, je pro společnost výhodnější uplatnění skutečných výdajů na 

dopravu. Tabulka je ovšem pouze orientační, pro zjednodušení jsem do skutečných 

výdajů zahrnula pouze spotřebu pohonných hmot.  

 

Podmínka používání pro podnikání 

V dalším příkladu jsou v obchodním majetku zahrnuty dva osobní automobily, jeden je 

využíván zcela pro podnikání, druhý pouze z části. Srovnáním chci zachytit dopad na 

daňově uznatelná náklady společnosti.  
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Tabulka 29: Splnění podmínky využívání vozidla pro podnikání 

Využití vozidla 
Ujeto 

měsíčně 

Spotřeba 

l/100 km 

Prům. 

cena 

PHM 

Skutečné 

výdaje 

Paušální 

výdaje 

100 % podnikání 1.000 10 l 29,50 Kč 2.950 Kč 5.000 Kč 

70 % podnikání, 

30 % soukromě 
1.000 10 l 29,50 Kč 2.950 Kč 4.000 Kč 

100 % podnikání 1.500 10 l 29,50 Kč 4.425 Kč 5.000 Kč 

70 % podnikání, 

30 % soukromě 
1.500 10 l 29,50 Kč 4.425 Kč 4.000 Kč 

Zdroj: Vlastní práce 

 

I v tomto příkladu se ukázalo, že při využití minimálního paušálního výdaje na dopravu 

se pro společnosti vyplatí při objemu ujetých km/měsíc do cca 1300 km/měsíc. Při 

vyšším počtu ujetých km/měsíc doporučuji použití do daňově uznatelných nákladů 

skutečné výdaje na dopravu.  

 

Podmínka nepřenechání jiné osobě 

Následujícím příkladem je společnost, která nakoupila v říjnu nový automobil, který 

používá pouze pro účely firmy. Pro nedostatek zakázek bylo použito jen několik dnů 

v říjnu a listopadu, jinak bylo zaparkované v garáži. V listopadu bylo vozidlo na pár dnů 

poskytnuto mateřské společnosti, jejíž vůz byl v servise. 
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Tabulka 30: Podmínka nepřenechání vozidla jiné osobě 

Využití 

vozidla 
Měsíc Půjčeno 

Ujeto 

měsíčně 

Spotřeba 

l/100 km 

Prům. 

cena 

PHM 

Skutečné 

výdaje 

Paušální 

výdaje 

100 % 

podnikání 
Říjen Ne 250 km 10 29,50 Kč 738 Kč 5.000 Kč 

100 % 

podnikání 
Listopad Ano 150 km 10 29,50 Kč 443 Kč 0 Kč 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Za měsíc říjen si může společnost uplatnit nekrácený paušální výdaj na dopravu, třebaže 

vozidlo bylo k jejímu podnikání využitou pouze v okrajové míře – zákon rozsah tohoto 

využívání nijak nevymezuje. Z důvodu přenechání vozidla po část listopadu k užívání 

jiné osobě (mateřské společnosti) si na něj za tento měsíc nemůže nárokovat paušální 

výdaj na dopravu ani v krácené výši. Není přitom podstatné, zda za toto přenechání byla 

dohodnuta úplata. 

 

Změny vozového parku během roku 

Firma v daném roce využívá 2 dodávkové automobily, 1 nákladní automobil a 1 osobní 

automobil. Osobní automobil Škoda Fabia využívá částečně i pro soukromé účely, 

dodávkový automobil Škoda Pick-up, který byl 31. 5. 2009 prodán, dodávkový 

automobil Ford Tranzit, který koupil a zařadil do obchodního majetku 1. 6. 2009, 

nákladní automobil Liaz na finanční pronájem, který započal již v dřívějších letech a 

skončil odkupem a zařazením do obchodního majetku v září 2009. 
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Tabulka 31: Srovnání nákladů při změně vozového parku během zdaňovacího období 

Varianta č. Typ vozu Paušální výdaj   Období 2009 Celkem za rok 

1. 

Fabia 4.000 1 – 12/2009 48.000 

Pick-up 5.000 1 – 5/2009  25.000 

Ford 5.000 6 – 12/2009 35.000 

Celkem  108.000 

2. 

Fabia 4.000 1 – 12/2009 48.000 

Pick-up 5.000 1 – 5/2009 25.000 

Liaz 5.000 1 – 12/2009 60.000 

Celkem  133.000 

3. 

Fabia 4.000 1 -.12/2009 48.000 

Ford 5.000 6 – 12/2009 35.000 

Liaz 5.000 1 – 12/2009 60.000 

Celkem  143.000 

4. 

Pick-up 5.000 1 – 5/2009 25.000 

Ford 5.000 6 – 12/2009 35.000 

Liaz 5.000 1 – 12/2009 60.000 

Celkem  120.000 

Zdroj: Vlastní práce 

Paušální výdaj na dopravu zákon výslovně omezuje na 3 vlastní vozidla zahrnutá nebo 

nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období, proto jsem 

vytvořila jejich možné kombinace. Nejvýhodnější je varianta č. 3, kdy zahrneme do 

daňově uznatelných nákladů částku 143.000 Kč. 
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V paušálních výdajích na dopravu jsou zahrnuty veškeré výdaje na pohonné hmoty a 

parkovací poplatky související s daným vozidlem. Tyto položky proto samostatně již 

duplicitně daňově uplatnit nelze. 

 

6.8 Rezerva na opravu HM 

Zákonné rezerva na opravu hmotného majetku, které jsou daňovou položkou snižující 

základ daně v daném období, společnost v tomto roce nevytvářela. Rezervy nebyly 

vytvářeny ani v předešlých letech. Předpokládám, že společnost má vlastní halu 

využívanou jako sklad materiálu a technický stav budovy vyžaduje, že v dohledné době 

dojde k výměně střechy. Vytvořím fiktivní situaci, že společnost tvořila zákonnou 

rezervu na opravu HM. Podmínka rezervace finančních prostředků na speciálním 

bankovním účtu bude splněna nejpozději v termínu pro podání daňového přiznání. 

Při propočtu daňové optimalizace s využitím rezerv budu vycházet z předpokladu, že 

náklady na opravu střechy dosáhnou 180.000 Kč. Na základě projektu a následné 

kalkulace bude rezervu vytvářet 2 zdaňovací období, tzn.: 90.000 Kč ročně. Budu 

předpokládat, že skutečné náklady budou vyšší než plánované.  
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Tabulka 32: Daňová optimalizace prostřednictvím tvorby rezervy 

Text 
Rok 

2009 2010 2011 

Výnosy v Kč 309.446.119 315.000.000 315.000.000 

Náklady v Kč 306.151.716 312.000.000 312.000.000 

Tvorba rezervy 90.000 90.000 0 

Čerpání rezervy 0 0 -180.000 

Skutečné výdaje 0 0 200.000 

Celkové výdaje 306.241.716 312.090.000 312.020.000 

Základ daně v Kč 3.204.403 2.910.000 2.980.000 

Daňově neuznatelné náklady dle § 24 v Kč 160.193 160.000 160.000 

0becný základ daně 3.364.596 3.232.910 3.140.000 

Daň v Kč 672.800 614.000 628.000 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 

Při výpočtu jsem použila totožné obraty nákladů a výnosů společnosti a sazby daně 20 

%. Pokud by se v roce 2011 uskutečnila oprava, která ve skutečnosti bude stát 200.000 

Kč, v letech 2009 – 2010 by společnost dosáhla daňové úspory. Ve zdaňovacím období 

2011 je skutečným nákladem částka 200.000 Kč a čerpání rezervy, tedy náklady do 

výše vytvořených rezerv jsou zvýšením základu daně. 
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Tabulka 33: Daňový základ a daň bez tvorby rezervy 

Text 
Rok 

2009 2010 2011 

Výnosy v Kč 309.446.119 315.000.000 315.000.000 

Náklady v Kč 306.151.716 312.000.000 312.000.000 

Skutečné výdaje na opravu 0 0 200.000 

Celkové výdaje 306.151.716 312.000.000 312.200.000 

Základ daně v Kč 3.294.403 3.000.000 2.800.000 

Daňově neuznatelné náklady dle § 24 v Kč 160.193 160.000 160.000 

0becný základ daně 3.454.596 3.160.000 2.960.000 

Daň v Kč 690.800 632.000 592.000 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Z tabulky je vidět, že daňová povinnost v letech 2009 a 2010 je vysoká. V roce 2011 

nižší z důvodu zahrnutí realizace opravy do daňově uznatelných nákladů jednorázově.  

 

Tabulka 34: Srovnání - daň 2009 - 2011 

Text 
Rok 

2009 2010 2011 Celkem 

Daňová povinnost při tvorbě rezervy v Kč 672.800 614.000 628.000 1.914.800 

Daňová povinnost bez tvorby rezervy v Kč 690.800 632.000 592.000 1.914.800 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Z tabulky je evidentní, že jsme použily fiktivní náklady a výnosy, které byly téměř 

totožné pro všechna zdaňovací období. Srovnáním zjistíme, že při uplatnění daňové 

optimalizace dosáhneme rovnoměrné daňové povinnosti po dobu tvorby i realizaci 

opravy. 
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Dokud společnost disponuje daňovými ztrátami z minulých let, která jí postačí na 

vytvoření nulové daňové povinnosti, nepřemýšlí nad tvorbou rezerv. Avšak v okamžiku, 

kdy nebude mít takovou možnost, je využití rezerv na opravu jednoznačně výhodnou 

optimalizací základu daně. 

6.9 Poskytnutí darů 

Splnění podmínek, při kterých se dary, které dárci věnují na veřejně prospěšné účely, se 

stávají odčitatelnou položkou od základu daně dle § 20 odst. 8 ZDP, je nutné doložit 

správci daně potvrzením příjemce daru, kde je uvedena jeho výše, datum poskytnutí, 

účel daru a je identifikován příjemce daru.  

Společnost v prosinci 2009 zaplatila 2 školní tabule v úhrnné výši 41.216,00 Kč, ale 

k montáži a předání ZŠ v Rosicích došlo až v lednu 2010, proto tato částka bude jako 

dar odčitatelnou položkou od základu daně v daňovém přiznání za rok 2010. 

6.10 Odpočet daňové ztráty 

Firma byla založena v prosinci 2008, rozvahovým dnem byl 31. 12. 2009. Za toto 

krátké období vykazovala ztrátu 29.000 Kč, kterou navrhuji uplatnit jako odčitatelnou 

položku od základu daně. 
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7 Zhodnocení a návrh daňové strategie 

Pokud mám možnost hodnotit využití daňových úspor, společnost v tomto ohledu není 

příliš rozmanitá. Důvodem je krátká existence společnosti, proto prvním obdobím, kdy 

je potřeba řešit daňové zvýhodnění, je rok 2009. Je však otázkou, jaké formy daňových 

úspor a jak efektivně je bude společnost využívat. 

Aby bylo možné zhodnotit daňovou optimalizace a navrhnout pro společnost novou 

daňovou strategii, bylo nutné v předchozí kapitole rozebrat možné alternativy úspor na 

dani. Na základě těchto rozborů se pokusím zhodnotit vhodnost jednotlivých alternativ 

a posléze z nich doporučit takovou daňovou politiku, která by společnosti přinesla 

v budoucnu co nejvyšší efekt. 

7.1 Odčitatelné položky  

Zde se naskýtá pouze jediná možnost, a to odečet daňové ztráty roku 2008 ve výši 

29.000 Kč. 

7.2 Rezervy 

Ačkoliv společnost zákonné rezervy na opravy HM nevytváří, fiktivní situace 

rozebíraná v předchozí kapitole poukazuje na výhodnost této alternativy oproti 

alternativě bez využití rezervy a následné opravy HM. Důležité je stanovit věrohodný 

rozpočet, většinou oprava v době realizace jej překročí. V tomto důsledku částka nad 

limit přispívá dále ke zvýšení nákladů v době čerpání rezervy. Tvorbou rezervy 

rozdělíme daňové náklady rovnoměrně do více zdaňovacích období. 

7.3 Majetek – odpisy 

Společnost DIAMATIS, spol. s r.o. pořizuje veškerý majetek prostřednictvím přímého 

nákupu či finančního leasingu. Obě formy jsou si více či méně podobné z hlediska 

snížení daňového základu, neboť jak odpisy, tak leasingové splátky daňový základ 

snižují. Co se týče odpisů, společnost realizuje rovnoměrné odepisování, v letošním 

roce využívá mimořádných odpisů. Mimořádné odpisy jsou časové odpisy, které se 

nesmí přerušit. Jsou velice efektivní ve vztahu optimalizace daně za předpokladu, že 

společnost je zisková. Při rovnoměrném a zrychleném odepisování doporučuji využívat 
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odpisy ze zvýšené vstupní ceny a tím dosáhnout optimálního základu daně. 

Rovnoměrné a zrychlené odpisování lze přerušit a daňový odpis uplatnit v následujících 

zdaňovacích obdobích. Výhodou zrychlených odpisů spočívá v tom, že lze v roce 

pořízení dvojnásobně snížit základ daně oproti běžnému způsobu odpisování. 

Společnost v roce, kdy realizuje vysoký výdaj na nákup nového hmotného majetku, 

může více ušetřit na dani. 

7.4 Manka a škody 

Pro maximální zahrnutí nákladů do daňově uznatelných nákladů je nutné vymezit 

obecná pravidla pro hmotnou odpovědnost pracovníků jednotlivých úseků a zajistit 

povinnost podpisu dohod o hmotné odpovědnosti již při uzavírání pracovních smluv. 

Také je třeba zajistit dodržení věcné a časové souvislosti nákladů (vznik škody) a 

výnosů (předpis náhrady škody) v účetnictví. 

7.5 Poskytování bezúročných půjček zaměstnancům 

U těchto zaměstnaneckých benefitů je třeba mít na mysli nepeněžní plnění, které 

bohužel u zaměstnance ovlivní základ daně, ale i sociální a zdravotní pojištění, odvody 

byly odvedeny v nesprávné výši jak ze strany zaměstnavatele tak zaměstnance.  

7.6 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní 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 zaměstnance a počtu zaměstnanců 25 by došlo ke snížení základu 

daně o 600.000 Kč za rok. 

7.7 Paušální výdaje na dopravu 

U vozového parku doporučuji vyhodnotit využitelnost vozidel společnosti a na základě 

získaných poznatků efektivně využít paušální výdaje na dopravu či skutečné výdaje. 

Paušální výdaj je výhodné použít u vozidel, která nemají plné využití, skutečné výdaje 

budou přínosem v případě, že vozidla má ve společnosti maximální využití. Při použití 

snížené paušální sazby na dopravu musí účetní jednotka snížit daňové odpisy za vozidlo 

o 20 %  za to období, kdy bylo používáno pro soukromé účely. Paušální výdaj na 
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dopravu je výlučně daňovou kategorií. O paušálním výdaji na dopravu se neúčtuje. 

Pomítá se až v rámci sestavení daňového přiznání.  

 

Hospodářský výsledek společnosti je třeba upravit o náklady, které nelze specifikovat 

jako náklady spojené se zajištěním a udržením příjmů.  

Analýzou struktury nákladů společnosti DIAMATIS, spol. s r. o. jsem zjistila, že 

hospodářský výsledek je potřeba zvýšit: 

 

Tabulka 35: Nedaňové náklady společnosti 

Druh nákladů Částka 

Náklady na reprezentaci 15.063,00  

Pokuty a penále  145.130,00 

Celkem 160.193,00 

Zdroj: Obratová předvaha 2009 společnosti DIAMATIS, spol. s r.o. 
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8 Zhodnocení daňové strategie vybraného podniku 

Pokud budu vycházet ze současné účetní závěrky společnosti DIAMATIS, spol. s r. o., 

tedy bez uvažování všech možných variant daňové optimalizace.  

 

Tabulka 36: Výpočet daňové povinnosti 

Základ daně z účetnictví = výsledek hospodaření 3.294.403 

Příjem není předmětem daně -800.000 

Příjmy osvobozeny od daně - 

Příjmy nezahrnuté do ZD - 

Daňově neuznatelné náklady +660.193 

Obecný základ daně 3.154.596 

Daňová ztráta 2008 29.000 

Upravený základ daně 3.125.596 

Dary - 

Základ daně 3.125.596 

Zaokrouhlený základ daně 3.125.000 

Sazba daně 20 % 

Daň 625.000 

Slevy na dani - 

Daň po slevách 625.000 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Pro další období by se společnost neměla bránit zaměstnávat osoby se sníženou 

pracovní schopností. Společnost by mohla využít možnosti slevy dani.  
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Pokud bych měla společnosti doporučit další z možných alternativ daňové optimalizace, 

které jsou nad rámec současné situace ve společnosti, bude to jednoznačně tvorba rezerv 

na opravu dlouhodobého hmotného majetku, díky níž se v roce vytváření rezerv daňový 

základ snižuje. Výhoda se však může vyskytnout i v roce čerpání rezerv a to v případě, 

že skutečné náklady na opravu představují vyšší hodnotu, než bylo původně plánované. 

To má za následek nepatrné zvýšení nákladů, tedy snížení základu daně. Následně je 

třeba se zamyslet nad možností příspěvků zaměstnancům na penzijní a životní pojištění. 
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Závěr 

Při zjišťování, která z metod daňové optimalizace je pro společnost nejvýhodnější, 

vycházíme z konkrétních dat podniku v konkrétním roce. Výsledek proto slouží spíše 

jako prognóza do budoucna, jaká alternativa by mohla být nejvýhodnější, tedy 

nejlevnější z hlediska daňové povinnosti. V samotné práci jsou uvedeny pouze ty 

možnosti, které se společnosti DIAMATIS, spol. s r.o. přímo dotýkají, nebo jejichž 

využití by bylo v budoucnu reálné.  

Ačkoliv má společnost poměrně mnoho příležitostí k daňové optimalizaci, a to zejména 

již v okamžiku snížení základu daně, v současné době jich příliš nevyužívá. Je to 

zejména tím, že společnost v roce 2009 začala svou činnost velmi dravým způsobem a 

tryskový start nese sebou úskalí v důsledku možných chyb a nepřesností.  

Společnost by měla přistupovat k uplatnění odčitatelných položek a slev systematicky. 

Nejprve by měla uplatnit odčitatelné položky a slevy, jejichž aplikaci nelze přesunout 

do dalšího roku, pak pokračovat zvýhodněními, které lze přesunout do dalších období, 

kdy společnost bude mít dostatečný základ daně.  

Mezi nejčastěji využívané prvky daňové optimalizace patří jednoznačně daňová ztráta 

z předchozích zdaňovacích období, dary, rezervy a opravné položky, jejichž tvorba 

těsně souvisí s řízením pohledávek. Významně může daňovou povinnost ovlivnit i 

způsob pořízení majetku. Jak odpisy, tak leasingové splátky snižují daňový základ. 

V současné době lze využít i efektivních mimořádných odpisů a zvýhodněného 

finančního pronájmu s následnou koupí předmětu nájmu. U mimořádných odpisů je 

nutné brát na zřetel, že tyto odpisy jsou časové s přesností na měsíce a nelze přerušit 

odpisování. Leasing rozloží finanční výdaje do více zdaňovacích období oproti pořízení 

nákupem, který představuje jednorázový velký finanční výdaj. Na druhé straně při 

pořízení nákupem existuje výhoda vyššího odpisu, která umožňuje až dvojnásobně 

snížit základ daně v roce pořízení oproti běžnému způsobu. Společnost tak v době 

realizace vysokého výdaje na nákup nového hmotného majetku více ušetří na dani. 

Ostatní prvky daňové optimalizace jako je odečet nákladů na výuku učňů či sleva na 

handicapovaného pracovníka jsou závislé spíše na lokalitě a charakteru předmětu 

podnikání. 
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Určení daňové povinnosti právnické osoby může být věcí složitou. Vyžaduje nejen 

dobrou znalost daňových zákonů, ale i řadu doplňujících informací týkajících se 

konkrétní společnosti, které mohou daňovou povinnost výrazně ovlivnit. Pravidlem 

bývá, že výpočet optimální daňové povinnosti závisí na vhodné kombinaci veškerých 

dostupných alternativ daňové optimalizace. V bakalářské práci je rozebrána daňová 

situace poměrně malé společnosti, přesto je nutné stále doplňovat informace a znalosti 

v oblasti daně z příjmů. Aktivita společnosti je natolik různorodá, že vyžaduje rozsáhlý 

a kompletní přehled z mnoha oblastí naší legislativy.  
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