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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na pohledávky po splatnosti u vybraného subjektu, a to 

především z daňového hlediska. Teoretická část práce se zabývá stěžejními instituty pro 

dané téma diplomové práce. V analytické části je popsán současný způsob řešení 

pohledávek po splatnosti z daňového hlediska u vybraného subjektu. V praktické části 

jsou uvedeny návrhy daňové optimalizace pohledávek subjektu. 

Abstract 

This diploma thesis is focused on overdue receivables of the selected entity, especially 

from the tax perspective. The theoretical part deals with the key concepts used in this 

thesis. The analytical part describes the current method of dealing with overdue 

receivables of the selected entity from the tax point of view. The practical part contains 

recommendations for tax optimization of the entity’s receivables. 
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ÚVOD  

Tato diplomová práce je zaměřena na daňovou optimalizaci vybraného subjektu. 

Daňovou optimalizaci lze chápat jako legální cestu, jak snížit svoji daňovou povinnost. 

Murphyho zákon říká: „Platit vyšší daně, než ukládá zákon, je větším zločinem než 

krátit daňovou povinnost.“ Pro realizaci daňové optimalizace je nutné znát příslušnou 

legislativu dostatečně dobře, aby mohla být využita v plné výši. S rostoucím 

mezinárodním obchodem je ovšem orientace v legislativě a využití daňové optimalizace 

stále komplikovanější. V zájmu konkurenceschopnosti jednotlivých států a v zájmu 

dodržení jednotného vnitřního trhu v EU je snaha o určitou míru harmonizace 

a koordinace tak, aby byly odstraněny překážky v mezinárodním obchodě, a také 

ke snížení daňových úniků. Prostřednictvím mezinárodního daňového plánování může 

mezinárodní společnost velmi výrazně snížit svoji daňovou povinnost, ale této vidiny 

placení nízkých nebo žádných daní se chytly některé společnosti a začaly využívat 

agresivní daňové plánování. Díky takovému daňovému plánování převedly své zisky 

do zemí s nízkou mírou zdanění, nebo si mezi sebou sjednaly takové ceny, aby snížily 

svoji daňovou povinnost. A právě proto se EU v poslední době velmi zaměřuje 

na transferové ceny a transakce mezi spojenými osobami.  

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretická východiska, analýza 

současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část obsahuje rešerši odborné 

literatury zaměřenou na oblasti, které budou potřebné ke zpracování jak analytické části, 

tak hlavně v návrhové části práce. Na začátku jsou popsány pohledávky z právního 

hlediska. Podrobněji jsou poté rozebrány pohledávky z účetního a daňového hlediska. 

Důraz je kladen na opravné položky k pohledávkám, které budou stěžejní k aplikování 

vlastních návrhů. Pozornost je věnována i mezinárodnímu daňovému plánování včetně 

problematiky spojených osob a transferových cen.  

Analytická část se bude zabývat podrobnou analýzou vybraného subjektu. Nejprve 

budou uvedeny základní informace o daném subjektu a stručně představen předmět 

podnikání. Stěžejní částí bude analýza pohledávek v letech 2017 až 2019, která bude 

provedena na základě informací a podkladů získaných od jednatele společnosti. Tato 

analýza bude nejprve provedena za jednotlivé roky, a poté bude následovat společná 
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srovnávací část. Analyzovány budou i dílčí základy daně, aby mohla být zjištěna dílčí 

daňová povinnost v jednotlivých letech.  

Po zjištění současného stavu pohledávek a využívání daňové optimalizace následuje 

návrhová část, která představí vlastní návrhy daňové optimalizace u vybraného 

subjektu. Návrhy budou zaměřeny na daňovou optimalizaci prostřednictvím opravných 

položek k pohledávkám. Bude také uvedena výhodnost založení dceřiné společnosti 

v tuzemsku a zahraničí, a to z daňového hlediska, přičemž bude vypočítána daňová 

povinnost matky a dcery za rok 2019 a 2020. Všechny předložené návrhy budou 

okomentovány a zhodnoceny na základě jejich přínosů.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce bude daňová optimalizace vybraného subjektu 

se zaměřením na pohledávky. Na základě analýzy současného stavu řešení pohledávek 

po splatnosti máme za cíl zjistit, do jaké míry podnikatel optimalizuje svoji daňovou 

povinnost, a navrhnout doporučení, jak snížit daňovou povinnost. Dílčím cílem bude 

navrhnout založení dceřiné společnosti v České republice a v zahraničí a porovnat jejich 

výhodnost z daňového hlediska.  

V diplomové práci jsou použity metody pozorování, analýzy, srovnávání, syntézy, 

dedukce, indukce, rešerše odborné literatury, matematické a statistické metody. Rešerše 

odborné literatury je využívána především v teoretické části práce. Největší zastoupení 

odborných informačních zdrojů je v podobě legislativy, knih a odborných časopisů. 

Analýza je využívána v druhé části, například při analyzování podkladů k vyhodnocení 

situace podnikatele. Metoda syntézy je využita nejvíce v návrhové části, kde jsou 

využity teoretické poznatky a zjištěn skutečný stav do celkového vyhodnocení.   

V první řadě jsem oslovila danou společnost a získala potřebné informace o využívané 

daňové optimalizaci. Následovalo shromáždění vhodné odborné literatury a právních 

předpisů, na základě kterých byla zpracována rešerše teoretické části. Pro vypracování 

analytické části jsem si sjednala konzultace s jednatelem společnosti, abych získala 

potřebné informace a podklady ke zpracování analýzy společnosti. Po vypracování 

analýzy a nálezu slabých míst společnosti jsem vypracovala vlastní návrhy daňové 

optimalizace a zhodnocení výhodnosti založení dceřiné společnosti.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce bude vysvětlen pojem pohledávka z právního, 

ekonomického, účetního a daňového hlediska. Dále bude vysvětleno mezinárodní 

daňové plánování a problematika spojených osob.  

2.1 Pohledávky z právního hlediska 

Pohledávka dle § 1721 zákona č. 89/2012 NOZ dává věřiteli právo na plnění závazku, 

které má dlužník povinnost uspokojit. Toto ustanovení definuje věřitele jako toho, kdo 

má právo na plnění vzniklé ze závazku, a dlužníka jako toho, kdo má povinnost plnit. 

Práva a povinnosti jsou omezeny na dvě konkrétní strany závazkového vztahu. Zákon 

ukládá věřiteli také právo na uplatnění příslušenství k pohledávce, které je v 

§ 513 NOZ definováno jako úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 

uplatněním 1. Rozdíl mezi úrokem a úrokem z prodlení je ten, že povinnost dlužníka 

zaplatit úrok vyplývá ze smlouvy a představuje odměnu za zapůjčení peněz. Zatímco 

úroky z prodlení vyplývají ze zákona jako důsledek prodlení se splněním dluhu 2. 

Obecná promlčecí lhůta je 3 roky, ale smluvní strany si mohou ujednat jinou promlčecí 

lhůtu, která nesmí být kratší než 1 rok a delší než 15 let. K promlčení se přihlíží pouze 

na návrh dlužníka 3.  

2.1.1 Vznik pohledávek 

Pohledávka nejčastěji vzniká na základě smluv, ale může vzniknout i na základě 

obchodního jednání nebo spotřebitelského úvěru 4. Spotřebitelský úvěr se řídí 

zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a je definován jako odložená platba, 

peněžitá zápůjčka, úvěr, nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo 

zprostředkovaná spotřebiteli 5. V § 7 Zákona o spotřebitelském úvěru je uveden 

taxativní výčet podnikatelů oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr, kterými jsou 

například: banka, instituce elektronických peněz, spořitelní a úvěrní družstvo, 

 
1 JANKŮ, Martin. Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). s. 130. 

2 ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluv. s. 292. 

3 § 609 - § 630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4 NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník: Smluvní právo. 

5 § 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. 
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nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, jímž je právnická osoba, která získala 

oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru Českou 

národní bankou 6. 

2.1.2 Předcházení vzniku problémových pohledávek  

V zájmu věřitele je předcházení problémovým pohledávkám pomocí systému hodnocení 

dlužníků a zjištění úvěruschopnosti spotřebitele, které vyplývá ze zákona 7. Věřitel 

může pro větší jistotu splacení dluhu využít nástroje zajištění a utvrzení dluhu, které 

nezajišťují dluh hospodářsky, ale poskytují věřiteli jiné výhody. Zajištění dluhu může 

být v podobě např.: ručení, zástavního práva, srážky ze mzdy. Utvrzením dluhu 

se rozumí uznání dluhu a smluvní pokuta 8. Ručení vzniká písemnou smlouvou 

uzavřenou mezi věřitelem a ručitelem, který má povinnost splatit dluh v případě, kdy 

ke splnění závazku nedojde ze strany dlužníka  9. V případě porušení smluvní 

povinnosti si strany mohou ujednat smluvní pokutu, která je v případě spotřebitelského 

úvěru určena zákonnou výší 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení. 

Dále může věřitel uplatnit smluvní pokutu za každou splátku v prodlení v maximální 

výši 500 Kč. Úhrn takto uložených smluvních pokut nesmí přesáhnout částku 

200 000 Kč, popřípadě nesmí být vyšší než ½ celkové výše spotřebitelského úvěru 10. 

Uznání dluhu musí mít písemnou formu s výjimkou, kdy se za uznání dluhu považuje 

i placení úroků nebo částečné plnění dluhu. Uznání dluhu může mít i podobu 

splátkového kalendáře. Nejdůležitějším faktem je, že uznání dluhu prodlužuje promlčecí 

lhůtu na 10 let 11. 

2.1.3 Vymáhání pohledávek  

Věřitel má několik možností, jak se domáhat svých pohledávek po splatnosti. Může 

problém řešit vlastními silami v podobě upomínek. Pokud ani tak dlužník neplní svůj 

dluh a věřitel chce situaci řešit mimosoudní cestou, může pohledávku postoupit 

 
6 § 9 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 

7 PERTHEN, Ervín. Správa a vymáhání pohledávek v praxi. s. 40. 

8 NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník: Smluvní právo. s. 99. 

9 NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník: Smluvní právo. s. 100-101. 

10 § 122 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 

11 TINTĚRA, Tomáš. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. s. 183-184. 
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za sjednaný poplatek inkasní kanceláři 12. Věřitel má možnost i soudního vymáhání 

pohledávky po splatnosti, které probíhá v civilním procesu. Věřitel může využít 

klasického soudního řešení, které je zahájeno na návrh věřitele, jenž je zpoplatněn 

soudním poplatkem. V případě, kdy je předmětem sporu peněžitá částka, může věřitel 

využít elektronického platebního rozkazu, který je také zpoplatněn. Poslední možností 

soudního vymáhání pohledávky po splatnosti je rozhodčí řízení, které je podmíněno 

existencí rozhodčí doložky, popřípadě rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení je zkrácené 

soudní řízení a o sporu rozhoduje předem sjednaný rozhodce. Výši poplatku za návrh 

rozhodčího řízení si sjednávají smluvní strany 13. Rozhodčí řízení od novelizace zákona 

o spotřebitelském úvěru nelze využít ve sporech mezi podnikatelem a spotřebitelem 14. 

Nedojde-li k zaplacení pohledávky ani po vydání pravomocného rozhodnutí, věřitel 

může využít exekučního řízení 15. Může nastat i situace, kdy se dlužník přihlásí 

do insolvenčního řízení. V tomto případě má věřitel lhůtu 30 dnů od zveřejnění 

rozhodnutí o úpadku k přihlášení své pohledávky. Neučiní-li tak, jeho pohledávka 

zaniká 16.  

2.2 Pohledávky z účetního hlediska 

Pohledávky z účetního hlediska jsou zachyceny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

(dále jen ZoÚ). Pohledávky se dělí do dvou skupin, a to na krátkodobé a dlouhodobé. 

Krátkodobé pohledávky mají splatnost do jednoho roku, dlouhodobé pohledávky mají 

dobu splatnosti delší než jeden rok. Účetnictví pohledávky zachycuje ve třetí účtové 

třídě a jsou aktivním účtem. Výjimkou jsou dvě pohledávky, a to z titulu poskytnuté 

zálohy na dlouhodobý majetek a finanční majetek. Dále jde pohledávky rozčlenit 

do několika typů, například pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky 

za zaměstnanci, pohledávky vůči institucím zdravotního a sociálního zabezpečení, 

pohledávky z titulu daní a dotací, pohledávky za společníky, jiné pohledávky 17. Vznik 

 
12 VONDRÁKOVÁ, Alena. Vymáhání pohledávek. s. 221. 

13 PERTHEN, Ervín. Správa a vymáhání pohledávek v praxi. s. 40. 

14 § 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 

15 PERTHEN, Ervín. Správa a vymáhání pohledávek v praxi. s. 41.  

16 HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. s. 213-222. 

17 MÜLLEROVÁ, Libuše a Michal ŠINDELÁŘ. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. 

s. 111. 
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pohledávky je úzce spjat se vznikem výnosu, například prodej zboží na fakturu – 

okamžikem vystavení faktury vznikne pohledávka na straně „má dáti“ (dále jen „MD“) 

a oproti tomu na straně „dal“ (dále jen „D“) výnos z titulu prodeje zboží. Samotný účet 

pohledávky nemá přímé daňové dopady, ale jsou to výnosové účty, které mají daňové 

dopady a jsou zpravidla daňově účinné 18.  

2.2.1 Ocenění pohledávek 

Pohledávky musí být vždy vyčísleny v českých korunách, aby mohly být uváděny 

v účetních výkazech. Pohledávky se oceňují k okamžiku uskutečnění účetního případu 

nebo k okamžiku sestavení účetní závěrky. Opravné položky k pohledávkám se také 

oceňují v českých korunách a pro přepočet se použije kurz stanovený ČNB kde dni 

tvorby opravné položky (rozvahový den) 19. 

Pohledávky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo 

vkladem pořizovací cenou. Podle § 25 ZoÚ se za pořizovací cenu považuje cena, 

za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením 20. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., § 50 přesněji vymezuje, co se považuje za přímé náklady 

související s pořízením majetku, například náklad na znalecké ocenění nakupovaných 

pohledávek, odměny právníkům a provize. V případě, že účetní jednotka nabyla a určila 

pohledávky k obchodování, oceňují se dle § 27 ZoÚ reálnou hodnotou 21. 

 

2.2.2 Evidence pohledávek 

Správná a detailní evidence pohledávek je stěžejní ke zjištění včasné úhrady a díky 

tomu předchází neplacení pohledávek. Přesnou formu a způsob vedení evidence 

pohledávek ZoÚ přímo nestanovuje, ale nejčastější formou je kniha pohledávek. Není 

důležité, jestli bude mít kniha pohledávek elektronickou nebo papírovou podobu, ale 

měla by obsahovat alespoň tyto informace: označení dokladu, název či jméno dlužníka, 

 
18 311 -

Pohledávky z obchodních vztahů. Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=201561

&rez=0&q=pohledavky. 

19 PILAŘOVÁ, Ivana. Otázky a odpovědi: Opravná položka k pohledávce. 

20 MÜLLEROVÁ, Libuše a Michal ŠINDELÁŘ. Účetnictví, daně a audit v obchodních 

korporacích. s. 111. 

21 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. s. 23-24. 



18 

 

předmět pohledávky, hodnotu pohledávky v Kč, datum splatnosti, datum a výši úhrady 

22. 

2.2.3 Opravné položky k pohledávkám 

Postup a použití účetních opravných položek upravuje § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější specifikace tvorby opravných položek 

k pohledávkám je popsána v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 005 

v částech 4.4 a 4.5. Tento standard udává, že opravné položky k pohledávkám se účtují 

do účtové skupiny 39 – opravná položka k pohledávkám. Analytické účty slouží 

k rozčlenění opravných pohledávek vytvořených v souladu se zvláštním předpisem 

(ZoR), ostatních opravných položek, za dlužníky v konkurzním vyrovnávacím řízení 

a k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994. Zaúčtování se provede 

oproti nákladům, které snižují výsledek hospodaření. Podle § 25 ZDP jsou účetní 

opravné položky nedaňovým výdajem. V praxi se pro zachycení zákonných opravných 

položek používá účet 558 a pro účetní (nedaňové) opravné položky účet 559 23. 

Opravné položky k pohledávkám mohou tvořit jen účetní jednotky, které vedou 

účetnictví podle zákona o účetnictví. Účetní jednotky, které vedou daňovou evidenci, 

nemohou vytvářet opravné položky k pohledávkám 24. Opravné položky k pohledávkám 

slouží k zachycení snížení hodnoty pohledávek po přechodnou dobu a díky tomu 

poskytují dočasné řešení, které předchází konečnému řešení (úhrada, postoupení, odpis 

pohledávky) 25. Jsou případy, kdy účetní jednotka netvoří opravné položky 

k pohledávkám, přestože existují důvody pro jejich tvorbu. Důvodem může být zvýšení 

množství práce pro finanční účetní nebo snaha o „vylepšení“ výsledku hospodaření. Ať 

už je důvod jakýkoliv, v každém případě tím účetní jednotka porušuje účetní principy 

 
22 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. s. 23-24. 

23 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. s. 31. 

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

a právnických osob. s. 203. 

25 HNÁTEK, Miloslav a David ZÁMEK. Daňové a nedaňové náklady. s. 107. 



19 

 

a zkresluje obraz o majetku účetní jednotky, která dle § 7 odst. 1 ZoÚ musí podávat 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky 26. 

Následující příklad znázorňuje tvorbu účetních opravných položek k pohledávkám, 

které si společnost stanovuje sama: 

Společnost X prodala 3. března 2016 zboží A v hodnotě 24 000 Kč, 10. září 2017 

prodala zboží B v hodnotě 204 000 Kč a 12. června 2018 zboží C v hodnotě 38 000 Kč. 

Společnost je neplátce DPH, dobu splatnosti u vydaných faktur má 14 dní. 

K pohledávce B je zahájeno soudní řízení. K 31. prosinci 2019 chce zachytit reálnou 

hodnotu pohledávek pomocí opravných položek k pohledávkám. Ty provede 

následovně:  

Tabulka č. 1: Ukázkový příklad účetních OP k pohledávkám 27 

Popis operace Částka v Kč MD D 

Tvorba OP k pohledávce A 24 000 559 391 

Tvorba OP k pohledávce B 142 800 559 391 

Tvorba OP k pohledávce C 19 000 559 391 
 

2.2.4 Odpis pohledávky 

Po splnění určitých podmínek si podnikatel může uplatnit odpis pohledávek, díky 

kterému si může snížit základ daně a optimalizovat tak svoji daňovou povinnost.  Odpis 

pohledávek upravuje ZDP v § 24 odst. 2 písm. y). Pro uplatnění zákonného odpisu 

v nákladech musí být o pohledávce účtováno ve výnosech. Zároveň musí být splněna 

podmínka, že k této pohledávce lze tvořit zákonné opravné položky, nebo že se jedná 

o pohledávku, ke které nelze uplatnit zákonné opravné položky podle zákona 

o rezervách. V takovém případě musí být pohledávka po splatnosti méně než 18 měsíců 

nebo se jmenovitou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, u které nebylo zahájeno rozhodčí 

 
26 311 –

 Pohledávky z obchodních vztahů. Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=201561

&rez=0&q=pohledavky. 

27 Vlastní zpracování dle: PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení 

v podnikové praxi: praktická řešení a vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související 

ustanovení. s. 57. 
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řízení, soudní řízení nebo správní řízení. V § 24 odst. 2 písm. y) ZDP jsou vymezeny 

případy, ve kterých je pro věřitele odpis pohledávky daňově účinným nákladem 28. 

Účetní jednotka si může účtovat odpis pohledávky i na základě vlastního rozhodnutí, 

ale v takovém případě je odpis daňově neúčinný a tento náklad musí zdanit v základu 

daně. Dojde-li k úhradě odepsané pohledávky, zaúčtuje se do výnosů do účtové skupiny 

64 – Jiné provozní výnosy  29. 

2.2.5 Postoupení pohledávky 

Pohledávku lze postoupit písemně nebo ústní dohodou a postupuje se včetně 

příslušenství a práv s ní spojených. Postoupení pohledávky je daňově účinným 

nákladem do výše příjmů plynoucích z postoupení pohledávky. Tento příjem lze zvýšit 

o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu, která byla vytvořena dle ZoR. V případě 

postoupení pohledávky před dobou její splatnosti lze příjem zvýšit o diskont připadající 

na zbývající dobu do doby splatnosti, jehož výše se posuzuje podle obvyklé úrokové 

sazby při poskytování finančních prostředků s odpovídající dobou splatnosti. 

Jmenovitou hodnotu pohledávky postupitel zaúčtuje do nákladů na účet 546 – Odpis 

pohledávky a o sjednané úplatě za postoupení pohledávky bude účtovat do výnosů, 

na účet 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek. Každá postoupená pohledávka 

se posuzuje zvlášť s výjimkou specifického přístupu hromadného posouzení souboru 

pohledávek u faktoringových společností, u kterých musí být alespoň 80 % příjmů 

(výnosů) ze všech příjmů (výnosů) plynoucích z nákupu, prodeje nebo vymáhání 

pohledávek. Takovéto společnosti mohou vzájemně započítávat dosažené zisky 

se ztrátami dle § 24 odst. 14 ZDP 30, přičemž soubor pohledávek, u kterých provádí 

vzájemný zápočet zisků a ztrát, musí být nakoupen od jedné osoby 31.  

Pro lepší přehlednost a pochopitelnost bude problematika postoupení pohledávek 

znázorněna na příkladu: 

 
28 HNÁTEK, Miloslav a David ZÁMEK. Daňové a nedaňové náklady. s. 101-102. 

29 MÜLLEROVÁ, Libuše a Michal ŠINDELÁŘ. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. 

s. 160. 

30 DĚRGEL, Martin. Odpis pohledávek - ke konci roku 2019. 

31 Postoupení pohledávky. Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=210168&rez=0

&q=postoupeni%20pohledavky. 
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Věřitel A má pohledávku před splatností ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč se splatností 

tři měsíce. Rozhodl se, že tuto pohledávku postoupí věřiteli C za sjednanou cenu 

95 000 Kč. Obvyklá úroková sazba je 4 % p. a., účetní řešení je v tabulce č. 2. Výpočet 

diskontu: 0,04 / 365 dnů v roce x 90 dnů do splatnosti x 100 000Kč = 986 Kč.  

Tabulka č. 2: Účtování postoupení pohledávky z pohledu postupitele 32 

Popis operace Částka v Kč MD D 

Vznik pohledávky 100 000 311 602 

Postoupení pohledávky věřiteli C 95 000 315 646 

Vyřazení pohledávky-jmenovitá 

hodnota (uznatelný náklad) 95 000 546.1 311 

Vyřazení pohledávky-diskont 986 546.1 311 

Vyřazení zbývající jmenovité 

hodnoty (neuznatelný náklad) 4 014 546.9 311 

Úhrada postoupené pohledávky 95 000 221 315 

 

2.3 Pohledávky z daňového hlediska 

Pohledávky mají dopad na základ daně, a tudíž i daňovou povinnost. Díky znalosti 

daňových aspektů pohledávek lze optimalizovat daňovou povinnost a předcházet 

tak vysokým daňovým nákladům, popřípadě i problémům vzniklým v návaznosti 

na špatně vypočtené daňové povinnosti.  Tato kapitola je zaměřena na opravné položky 

k pohledávkám, odpis pohledávek, postoupení pohledávek tak, aby se jednalo o daňově 

uznatelné náklady.  

Daňově zvýhodňovat lze jen pohledávky právně nezpochybnitelné. V případě, 

že pohledávka vznikla na základě právního úkonu, který byl neplatný od samého 

začátku, není zvýhodnění možné. Může se jednat o nejrůznější pohledávky z titulu 

náhrad, jestliže na tuto náhradu není právní nárok. Může se také stát, že pohledávka sice 

vznikla, ale ve vztahu k jiné osobě (např. dodání zboží fyzické osobě, která je jednou 

podnikatelem – fyzickou osobou, a podruhé jednatelem právnické osoby). V těchto 

 
32 Vlastní zpracování dle: DĚRGEL, Martin. Odpis pohledávek - ke konci roku 2019. 
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případech nelze daňově uplatnit náklady ve formě tvorby opravných položek nebo 

odpisu pohledávky, pokud pohledávky právně neexistovaly nebo existovaly v jiné 

výši 33. 

2.3.1 Opravné položky k pohledávkám 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.3, opravné položky může tvořit jen taková účetní 

jednotka, která vede účetnictví dle zákona o účetnictví 34. Nestanoví-li zákon 

o rezervách výslovně jinak, lze tvořit opravné položky pouze k takovým pohledávkám, 

o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech. Takto vzniklý příjem nesmí být 

podle zákona o daních z příjmů příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo 

nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu 

daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu a pohledávka musí být po 

splatnosti 35. 

Daňový výnos se váže ke dni, kdy došlo k dodání zboží nebo služby, a nikoli ke dni 

zaplacení pohledávky, jako je to u daňové evidence. Legislativa se snaží pomocí 

opravných položek alespoň zmírnit nepříznivé dopady pro podnikatele při zdaňování 

nepřijatých úhrad 36. 

Opravné položky upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“). „Tento zákon upravuje pro 

účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv a opravných položek, 

které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

nebo položkou snižující základ daně z příjmů u poplatníků daní z příjmů.“ Pojem základ 

daně vymezuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. „Základem daně je rozdíl, 

o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených 

od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové 

souvislosti v daném zdaňovacím období; rozdíl se upraví podle tohoto zákona.“ 

 
33 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. s. 25. 

34 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. s. 25. 

35 Tvorba opravných položek k pohledávkám zvyšujících základ daně podle § 23 odst. 8 ZDP. 

Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=49859&rez=0&q=pohledavky. 

36 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. s. 25. 
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U účetních jednotek, které vedou účetnictví, základ daně vychází z výsledku 

hospodaření 37. 

Pokud zákon o rezervách výslovně nestanoví jinak, opravné položky se netvoří 

k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, 

úvěrů, půjček, ručení, záloh plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty 

společnosti smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných 

sankcí ze závazkových vztahů, k pohledávkám nabytým bezúplatně a k souboru 

pohledávek. Opravné položky k pohledávkám také nelze tvořit v případě, že věřitel má 

k dlužníkovi současně splatné závazky a neprovede vzájemný zápočet. Výjimkou jsou 

opravné položky za dlužníky v insolvenčním řízení 38. Opravná položka se vždy tvoří 

z rozvahové hodnoty pohledávky, tj. jmenovité hodnoty nebo pořizovací ceny 

pohledávky. Jakmile pominou důvody k tvorbě opravné položky, musí se opravná 

položka podle § 4 zákona o rezervách zrušit 39. 

Opravné položky se zruší vždy: ke dni ukončení nebo přerušení podnikatelské 

činnosti, ke dni předcházejícímu den zrušení stálé provozovny na území České 

republiky nebo vstupu do likvidace a také ke dni předcházejícímu den účinnosti 

rozhodnutí o prohlášení konkurzu 40.  

Opravné položky k pohledávkám se považují za výdaj na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů, jsou-li tvořeny dle ZoR (Zákon č. 586/1992 Sb., § 24). Způsob tvorby a výše 

opravných položek k pohledávkám dle ZoR jsou: 

 

 

 

 
37 § 23 zákona č. 586/1992 Sb., ZDP, ve znění pozdějších předpisů. 

38  PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi: praktická 

řešení a vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související ustanovení. s. 60. 

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

a právnických osob. s. 203-204. 

40 PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi: praktická řešení 

a vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související ustanovení. s. 61. 
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K nepromlčeným pohledávkám z úvěru § 5a ZoR 

Za daňově uznatelný náklad lze považovat i opravné položky k nepromlčeným 

pohledávkám vzniklým z úvěrů, a to včetně souvisejícího příslušenství. Podmínkou je, 

že úvěr byl poskytnut fyzické osobě s bydlištěm na území členského státu EU. Za úvěr 

se považuje spotřebitelský úvěr dle ZoSÚ u ostatní finanční instituce. Ostatní finanční 

institucí je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr dle 

ZoSÚ. Výnosy z poskytnutých úvěrů, včetně úroků z prodlení, musí dosáhnout alespoň 

jedné poloviny celkových výnosů v příslušném zdaňovacím období 41.  

Tvorba opravných položek dle § 5a ZoR může být až do výše 100 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky bez příslušenství. A to po splnění podmínek, kterými 

jsou: rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství, která v okamžiku jejího vzniku 

nepřekročila hodnotu 30 000 Kč a zároveň je po splatnosti více než 12 měsíců. Opravné 

položky lze tvořit i k příslušenství pohledávek, které byly zaúčtovány do výnosů 

a vzniklý příjem nebyl osvobozen. Celková hodnota příslušenství nesmí přesáhnout 

částku 30 000 Kč. K takto vytvořeným opravným pohledávkám je subjekt povinen vést 

samostatnou evidenci 42. 

Opravné položky dle § 5a nelze tvořit k pohledávkám vzniklým mezi spojenými 

osobami vymezenými v ZDP, nabytým postoupením a vzniklým na základě novace 

nebo narovnání 43. 

K pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení § 8 ZoR 

Věřitel vedoucí účetnictví může tvořit opravnou položku k pohledávkám až do výše 

rozvahové hodnoty, tj. až do 100 % nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu 

od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu 

o úpadku, nebo do konce lhůty stanovené insolvenčním zákonem. Je-li úpadek řešen 

reorganizací, postačí, že dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých 

závazků dle insolvenčního zákona. Věřitel má povinnost zrušit zákonnou opravnou 

položku v případě, kdy insolvenční řízení již není možno dále vést. To nastává 

 
41 § 5a zákona č. 593/1992 Sb., ZoR, ve znění pozdějších předpisů. 

42 § 5a zákona č. 593/1992 Sb., ZoR, ve znění pozdějších předpisů. 

43 Tamtéž.  
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například z důvodu: odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady, zpětvzetí insolvenčního 

návrhu, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu 

z důvodu nesplnění zákonných předpokladů pro vydání rozhodnutí o úpadku nebo pro 

nedostatek majetku dlužníka a rozhodnutí o ukončení insolvenčního řízení splněním 

usnesení. Věřitel má dále povinnost zrušit opravnou položku, zamítne-li pohledávku 

insolvenční správce, a to ke dni popření pohledávky, v případě akceptování popření. 

Nesouhlasí-li věřitel s popřením pohledávky, musí opravnou položku zrušit ke dni 

nabytí právní moci rozhodnutí o popření pohledávky 44.  

K nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 § 8a ZoR 

Pohledávky lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou pohledávky s rozvahovou 

hodnotou do 200 000 Kč. K takovýmto pohledávkám lze tvořit opravné položky až do 

výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty v případě, že od doby splatnosti uplynulo 

nejméně 18 měsíců. Uplynulo-li od doby splatnosti více než 30 měsíců, opravná 

položka může být vytvořena až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky. Druhou skupinou jsou pohledávky nabyté postoupením a jejich rozvahová 

hodnota přesahuje hodnotu 200 000 Kč. U takovýchto pohledávek lze tvořit opravné 

položky ve stejné výši jako u pohledávek první skupiny jen v případě, že ohledně těchto 

pohledávek bylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení 45.  

Opravné položky nelze tvořit k pohledávkám již odepsaným na vrub výsledku 

hospodaření. Dále k pohledávkám vzniklým za členy obchodní korporace za upsaný 

vlastní kapitál a pohledávkám mezi spojenými osobami vymezeným v zákoně o daních 

z příjmu 46. 

K pohledávkám z titulu ručení za celní dluh § 8b ZoR 

Mohou tvořit jen poplatníci daně z příjmů, kterým vznikly pohledávky z titulu ručení za 

clo (tj. zajištění cla), anebo ručí za clo podle celního zákona. Opravné položky k takto 

 
44 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. s. 90-92. 

45 § 8a zákona č. 586/1992 Sb., ZDP, ve znění pozdějších předpisů. 

46 § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ZoR, ve znění pozdějších předpisů. 
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vzniklým pohledávkám lze tvořit jen do výše hodnoty odpovídající hodnotě provedené 

úhradě cla 47. 

Pokud ručitel nesplní dluh za dlužníka v době splatnosti určené celními orgány, nemůže 

vytvářet opravné položky ze splněné pohledávky z titulu ručení 48. 

Ručitel nemůže vytvářet opravné položky ze splněné pohledávky z titulu ručení. 

K nepromlčeným pohledávkám s hodnotou do 30 000 Kč § 8c ZoR 

K pohledávkám nepřesahujícím rozvahovou hodnotu 30 000 Kč bez příslušenství lze 

tvořit opravnou položku až do výše 100 %, aniž by musely být soudně vymáhány. Díky 

tomu došlo ke snížení administrativní náročnosti a k úspoře nákladů poplatníků. 

Nepostupuje-li poplatník podle paragrafů 5, 5a, 6, 8, 8a, 8b ZoR a od splatnosti 

pohledávky uplynulo více než 12 měsíců, může poplatník uplatnit opravnou položku až 

do výše 100 % 49. Poplatník je povinen o pohledávce, k níž byla takto vytvořena 

opravná položka, vést samostatnou evidenci 50. 

Pro větší přehlednost jsou v níže uvedené tabulce uvedeny opravné položky 

k pohledávkám dle ZoR.  

 

 

 

 

 

 

 
47 § 8b zákona č. 593/1992 Sb., ZoR, ve znění pozdějších předpisů. 

48 § 8b zákona č. 593/1992 Sb., ZoR, ve znění pozdějších předpisů. 

49 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. s. 54. 

50 § 8c zákona č. 593/1992 Sb., ZoR, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tabulka č. 3: Přehled daňových opravných položek dle ZoR 51 

ZoR Typ opravných položek Podmínky 

Maximální výše 

tvorby opravných 

položek 

§ 5a 

k nepromlčeným 

pohledávkám z úvěru  

Rozvahová hodnota  30 000 Kč 

po splatnosti více než 

12 měsíců 
100 % 

k příslušenství pohledávek 

Příslušenství se váže 

k pohledávce, ke které 

lze tvořit OP 

100 % 

§ 8 
k pohledávkám za dlužníky 

v insolvenčním řízení 

přihlášení pohledávky 

do insolvenčního řízení 
100 % 

§ 8a 

k nepromlčeným 

pohledávkám splatným po 

31. prosinci1994 

Rozvahová hodnota  200 000 Kč 

po splatnosti více než 

18 měsíců 
50 % 

po splatnosti více než 

30 měsíců 
100 % 

Rozvahová hodnota > 200 000 Kč 

po splatnosti více než 

18 měsíců a zahájeno 

soudní řízení  

50 % 

po splatnosti více než 

30 měsíců a zahájeno 

soudní řízení  

100 % 

§ 8b 
k pohledávkám z titulu 

ručení za celní dluh 

úhrada cla v době 

splatnosti 
100 % 

§ 8c 
k pohledávkám do 30 000 Kč 

rozvahové hodnoty 

po splatnosti více než 

12 měsíců 
100 % 

 

 
51 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb., ZDP, ve znění pozdějších předpisů. 
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Následující příklad zachycuje tvorbu daňových opravných položek k pohledávkám. 

Zadání příkladu je stejné jako v kapitole 2.2.3, která řešila tvorbu účetních opravných 

položek k pohledávkám. Zadání bylo následující: 

Společnost X prodala 3. března 2016 zboží A v hodnotě 24 000 Kč, 10. září 2017 

prodala zboží B v hodnotě 204 000 Kč a 30. června 2018 zboží C v hodnotě 38 000 Kč. 

Společnost je neplátce DPH, dobu splatnosti u vydaných faktur má 14 dní. 

K pohledávce B je zahájeno soudní řízení. K 31. prosinci 2019 chce zachytit reálnou 

hodnotu pohledávek pomocí zákonných opravných položek k pohledávkám.   

Tabulka č. 4: Ukázkový příklad daňových OP k pohledávkám 52 

Popis operace Částka v Kč MD D 

Tvorba OP k pohledávce A 24 000 558 391 

Tvorba OP k pohledávce B 102 000 558 391 

Tvorba OP k pohledávce C 0   

 

2.3.2 Odpis pohledávky 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.4, úhrada odepsané pohledávky se účtuje do výnosů. 

Tento výnos je daňově účinný pouze do výše daňově odepsané pohledávky. Částka 

převyšující daňově uznatelný odpis se také účtuje do výnosů, ale je daňově neúčinná 53.   

2.4 Podíly na zisku v obchodní korporaci 

Podíl je v § 31 ZoK definován jako účast společníka v obchodní korporaci a práva 

a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl může být v podobě cenného papíru, a to jen 

v podobě akcie definované jako listinný nebo zaknihovaný cenný papír, ke které se 

vážou práva akcionáře podílet se na řízení, zisku a na likvidačním zůstatku. Druhým 

možným cenným papírem je kmenový list, který představuje podíl společníka, určí-li 

 
52 Vlastní zpracování dle: PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení 

v podnikové praxi: praktická řešení a vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související 

ustanovení. 

53 DĚRGEL, Martin. Odpis pohledávek - ke konci roku 2019. 
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tak společenská smlouva. Kmenový list je převoditelný, neomezený, nepodmíněný 

a nelze s ním obchodovat na regulovaném trhu 54.  

V následující kapitole bude vysvětlen účetní a daňový postup, který následuje po 

rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend či podílů na zisku, a to jak ze strany 

společnosti s. r. o., která podíly na zisku vyplácí, tak i ze strany společníka, který podíl 

na zisku získává.  

2.4.1 Účetní a daňové hledisko 

Podkladem pro účtování, zdanění či osvobození dividend a podílů na zisku 

je rozhodnutí valné hromady 55. Valná hromada musí o rozdělení zisku rozhodnout 

do šesti měsíců od skončení účetního období a podíl na zisku je splatný do tří měsíců 

ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení. Podíly 

společníků, se kterými je spjat pevný podíl na zisku, nejsou vázány usnesením valné 

hromady o rozdělení podílu na zisku, ale jsou splatné do tří měsíců od schválení účetní 

závěrky, z níž právo na podíl na zisku vyplývá. Výše podílů se určuje podle poměru 

podílů společníků na zisku a vyplácejí se v penězích na náklady společnosti 56.  

Společnost má povinnost při výplatě srazit srážkovou daň ve výši 15 % a daň odvést 

do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy vznikla 

povinnost srazit daň. Kdyby společnost, která podíl na zisku vyplácí, neodvedla 

srážkovou daň a podíl vyplatila v plné výši, správce daně by vymáhal daň 

od společnosti. Použil by při tom princip tzv. brutace dle § 38s ZDP, kdy se vyplacená 

částka považuje za čistý podíl na zisku, tj. za 85 % částky, ze které se v tomto případě 

vyměřuje společnosti daň 57.  

V případě, kdy je podíl na zisku vyplácen společníkovi, který není rezidentem státu EU 

nebo EHP a nemá s ČR uzavřenou SZDZ nebo alespoň dohodu o výměně informací 

 
54 Daně a právo v praxi: Zdanění převodu podílu v obchodní korporaci. s. 10 

55 Účetnictví v praxi: vše pro daňaře & účetní. str. 6 

56 VYCHOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. s. 164 

57 VYCHOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. s. 166-167 
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v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů, podléhá srážkové dani ve výši 35 % 

dle § 36 odst. 1 písm. c) ZDP 58. 

Jedná-li se o společníka, který je právnickou osobou, musí si podíl na zisku zahrnout 

do výnosů. V případě příjmu z podílu na zisku plynoucího od zahraniční dceřiné 

společnosti společnost vyjme tento příjem ze základu daně a zdaní ho v samostatném 

základu daně. Pokud je tato dceřiná společnost rezidentem smluvního státu, může být 

uplatněna příslušná metoda pro zamezení dvojího zdanění. V případě dceřiné 

společnosti, která je rezidentem nesmluvního státu, dojde ke dvojímu zdanění 59. 

Modelový příklad, kdy dceřiná společnost ABC, s. r. o. vyplácí dividendy mateřské 

společnosti BBB, s. r. o., která drží podíl ve výši 8 %. Dceřiná společnost na základě 

rozhodnutí valné hromady ze dne 17. 6. 2019 vyplácí z bankovního účtu dne 20. 8. 2019 

podíly na zisku roku 2018 mateřské společnosti v hrubé výši 3 000 000 Kč.  

Tabulka č. 5: Účtování neosvobozeného podílu na zisku u dceřiné společnosti 60 

Datum Popis operace Částka v Kč MD D 

17. 6. 2019 
Přiznání podílu na zisku mateřské 

společnosti 
3 000 000 431 364 

20. 8. 2019 Výplata podílu na zisku 2 550 000 364 221 

20. 8. 2019 Srážka daně z podílu na zisku 450 000 364 342 

11. 9. 2019 Odvod srážkové daně 450 000 342 221 

 
58 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 151 

59 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 161 

60 Vlastní zpracování dle: VYCHOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového 

pohledu. s. 165 
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Tabulka č. 6: Účtování neosvobozeného podílu na zisku u mateřské společnosti 61 

Datum Popis operace Částka v Kč MD D 

17. 6. 2019 
Přiznání podílu na zisku dceřiné 

společnosti 
2 550 000 351 665 

20. 8. 2019 Inkaso podílu na zisku 2 550 000 221 351 

 

Dle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP jsou osvobozeny podíly na zisku vyplácené od dceřiné 

společnosti (daňovým rezidentem ČR) mateřské společnosti. Osvobozené jsou také 

podíly na zisku dle § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP plynoucí od dceřiné společnosti (daňový 

rezident jiného členského státu EU) mateřské společnosti (daňový rezident ČR) nebo 

plynoucí stálé provozovně mateřské společnosti (daňový nerezident ČR), která 

je umístěna na území ČR. Osvobození dle písm. zi) nelze uplatnit na podíly vyplácené 

dceřinou společností, která je v likvidaci. Pro uplatnění osvobození je potřeba splnit 

podmínky pro osvobození, které jsou uvedeny v § 19 odst. 3 a 4 ZDP a jsou jimi:  

• daňová rezidence v členském státě EU, Švýcarské konfederaci, Norsku, Islandu, 

Lichtenštejnsku, 

• právní forma společnosti dle Směrnice Rady 2011/96/EU, 

• společnost podléhá některé dani uvedené ve Směrnici Rady 2011/96/EU, 

• podíl mateřské společnosti na dceřiné společnosti alespoň 10 %,  

• délka držby nejméně 12 měsíců, která lze splnit dodatečně,  

• mateřská společnost je skutečným vlastníkem podílu na zisku 62.  

Rozhodný den pro určení splnění podmínek pro osvobození podílu na zisku od daně je 

den rozhodnutí valné hromady o výplatě podílu na zisku 63. 

 

 
61 Vlastní zpracování dle: VYCHOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového 

pohledu. s. 165 

62 DĚRGEL, Martin. Podíly na zisku – daňové souvislosti. 

63 Osvobození od daně z příjmů právnických osob. Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li

&cislo=210133&rez=0&q=pod%C3%ADl%20na%20zisku. 
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Druhý modelový příklad, kdy dceřiná společnost ABB, s. r. o. vyplácí dividendy 

mateřské společnosti MMM, s. r. o., která drží podíl ve výši 20 %, délka držby 

15 měsíců. Dceřiná společnost na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 17. 6. 2019 

vyplácí z bankovního účtu dne 20. 8. 2019 podíly na zisku roku 2018 mateřské 

společnosti v hrubé výši 3 000 000 Kč.  

Tabulka č. 7: Účtování osvobozeného podílu na zisku u dceřiné společnosti 64 

Datum Popis operace Částka v Kč MD D 

17. 6. 2019 Přiznání podílu na zisku 3 000 000 431 364 

20. 8. 2019 Výplata podílu na zisku 3 000 000 364 221 

 

Tabulka č. 8: Účtování osvobozeného podílu na zisku u mateřské společnosti 65 

Datum Popis operace Částka v Kč MD D 

17. 6. 2019 
Přiznání podílu na zisku dceřiné 

společnosti 
3 000 000 351 665 

20. 8. 2019 Inkaso podílu na zisku 3 000 000 221 351 

 

Osvobozený podíl na zisku mateřská společnost vyloučí v daňovém přiznání k dani 

z příjmů právnických osob na řádku 110 a zároveň musí zvýšit základ daně o nepřímé 

náklady, spjaté s držbou podílu v dceřiné společnosti, které jsou stanoveny fikcí ve výši 

5 % příjmů z podílu na zisku. Pokyn D-22 definuje nepřímé náklady jako poměrnou 

část nákladů mateřské společnosti, které souvisejí s držbou podílu a zároveň s ostatními 

činnostmi společnosti, např. poměrnou částí nákladů na řídicí činnost, na sběr 

a vyhodnocování informací o vývoji výsledků veškeré činnosti 66.  

 
64 Vlastní zpracování dle: I. PODÍL NA ZISKU. Dostupné z: https://www.du.cz/33/podily-na-zisku-

uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EkQWDkVsOQKEfTB3cLufwm0CD-vMUnwPlw/. 

65 I. PODÍL NA ZISKU. Dostupné z: https://www.du.cz/33/podily-na-zisku-

uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EkQWDkVsOQKEfTB3cLufwm0CD-vMUnwPlw/. 

66 VYCHOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. s. 175. 
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2.4.2 Podíly na zisku z pohledu SZDZ 

EU se snaží zavádět taková opatření, která vedou k osvobození dividend a jiných forem 

rozdělení zisku vyplácených dceřinou společností mateřské společnosti od srážkové 

daně a tím zamezit dvojímu zdanění takových příjmů na úrovni mateřské společnosti. 

Zároveň chce těmito opatřeními zabezpečit fungování jednotného vnitřního trhu, 

ve kterém nebudou překážky v podobě omezení, znevýhodnění nebo zvláštních 

narušení, které by vyplývaly z daňových předpisů členských států. Díky udržení 

jednotného vnitřního trhu, ve kterém budou působit seskupené společnosti různých 

členských států, je možné dosáhnout vyšší produktivnosti a konkurenceschopnosti 

na mezinárodní úrovni 67.  

U podílů na zisku s mezinárodním prvkem má při rozhodování zdanění podílů na zisku 

aplikační přednost SZDZ. Podíly na zisku jsou v SZDZ nazývány jako dividendy 

a jejich definice je uvedena v článku 10 Modelové smlouvy OECD. Dividendy 

nezahrnují pouze příjmy plynoucí z akcií a podílů na zisku, ale také příjmy 

z pohledávek spojených s účastí na zisku a příjmy z jiných společenských práv, které 

jsou podrobeny ve smluvních státech stejnému daňovému režimu jako příjmy z akcií 

podle zákona státu, jehož je rezidentem společnost vyplácející dividendy. ČR pod režim 

dividendy zahrnuje vedle výplaty podílu na zisku i příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. 

g) bod 3 a 10 ZDP. Příjmy z převodu podílů a akcií nespadají pod režim dividendy, 

ale dle SZDZ (MS OECD) spadají pod článek 13 – Zisky ze zcizení majetku. Jednotlivé 

SZDZ definují dividendy s výraznými odlišnostmi, a proto je důležité věnovat 

pozornost rozboru jejich textu 68.  

Právo na zdanění dividend je stále častěji přiznáváno dle SZDZ státu, ve kterém 

je příjemce skutečný vlastník rezidentem 69. Skutečný vlastník je ten, kdo získává užitek 

 
67 Směrnice Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností 

z různých členských států (přepracované znění). 

68 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 151. 

69 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 151. 
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z vyplacených dividend, které zdaňuje, a zároveň je vlastníkem aktiv, z nichž tento 

příjem plyne. Skutečným vlastník tedy není taková osoba, přes kterou příjem pouze 

„protéká“, a tudíž nemůže uplatňovat daňové úlevy plynoucí z příjmů z dividend 70. 

SZDZ zakotvuje nejčastěji dvě maximální sazby pro zdanění dividend. Nižší sazba ve 

výši 5 %, která je pro právnické osoby, jež vlastní podíl na společnosti alespoň 25 %. 

V ostatních případech se uplatňuje vyšší maximální sazba ve výši 15 %. Uvedené sazby 

a podíly jsou nejčastěji používané, ale existují i smlouvy, ve kterých je jedna sazba pro 

všechny typy poplatníků nebo jiná výše podílu či maximální sazby 71.  

2.5 Mezinárodní daňové plánování 

Podniky především z vyspělých států s vysokou mírou zdanění se snaží integrovat 

a propojovat se zbytkem světa, ale jejich zákony zůstávají nezměněny a nepřizpůsobeny 

nové situaci. Díky vysoké míře informovanosti mohou tyto podniky snižovat svoji 

daňovou povinnost, a to především přesunem zisků do států s nízkou nebo žádnou 

mírou zdanění. Státy s vysokou mírou zdanění se snaží bojovat proti těmto praktikám 

tak, aby nepřicházely o daňové příjmy do státní pokladny 72.  

Využití zemí s nízkou mírou zdanění může být zcela legální, jen za podmínky, že v této 

zemi dochází ke skutečnému výkonu ekonomické činnosti a lze ji tedy nazvat daňovou 

optimalizací. Nedochází-li v této zemi k výkonu ekonomické činnosti, ale dojde pouze 

k přesunu sídla, tudíž zisků, jedná se o daňový únik 73.  

Mezinárodní daňové plánování je promyšlené uspořádání mezinárodních hospodářských 

vztahů a transakcí za účelem minimalizace daňové povinnosti, která je uskutečňována 

prostřednictvím využití daňových výhod vyplývajících ze zákonů nebo SZDZ. 

Nadnárodní společnosti se snaží všemi možnými legálními způsoby snížit svoji 

 
70 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 157-158. 

71 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 151-155. 

72 KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. s. 175. 

73 KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. s. 175-176. 
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daňovou povinnost. Existují i takové nadnárodní společnosti, které využívají agresivní 

daňové plánování, jež používá nelegální kroky. Jsou zakládány jen za účelem snížení 

daňové povinnosti prostřednictvím přelévání zisků do daňových rájů. Hranice mezi 

daňovým plánováním a agresivním daňovým plánováním bývá mnohdy velmi tenká 

a je těžké posoudit, co je ještě daňová optimalizace a co už je daňový únik. Finanční 

správy tady posuzují, zda předmět fakturace je reálnou činností a má ekonomický smysl 

pro podnikání 74.  

2.5.1  Základní pojmy 

U uplatňování daně z příjmů je důležité znát daňové rezidenství subjektu. V § 2 ZDP 

jsou uvedena kritéria pro daňového rezidenta a nerezidenta a rozsah daňové povinnosti 

fyzické osoby. Pro právnické osoby jsou kritéria a rozsah daňové povinnosti uvedena 

v § 17 ZDP 75.  

Daňový rezident daného státu má neomezenou daňovou povinnost a do základu daně 

zahrnuje celosvětové příjmy. Daňový rezident – fyzická osoba dle ZDP je taková osoba, 

která má na území ČR bydliště, nebo se tu obvykle zdržuje, tj. alespoň 183 dnů 

v kalendářním roce. Bydliště dle ZDP je chápáno jako místo, kde má poplatník stálý byt 

a má v úmyslu se v něm trvale zdržovat. Pokyn D-22 dále rozvádí definici stálého bytu, 

kterým se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici dle jeho potřeby. Může 

být vlastní či pronajatý. Úmysl trvale se zdržovat se posuzuje vzhledem k jeho 

osobnímu a rodinnému stavu nebo k návaznosti výkonu jeho ekonomické činnosti. 

Daňový rezident – právnická osoba je dle ZDP taková osoba, která má na území ČR 

sídlo nebo místo skutečného vedení, kterým se rozumí místo, kde se provádějí klíčová 

a obchodní rozhodnutí nezbytná k provádění ekonomické činnosti jako celku 76.  

 
74 KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. s. 178 

75 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 3. 

76 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 3-6. 
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SZDZ používají vesměs shodný postup pro určení daňového rezidenta – fyzickou 

osobu, ale také definují postup při kolizi daňové rezidence. V čl. 4 SZDZ jsou uvedena 

kritéria pro určení daňové rezidence a posuzují se v následovném pořadí:  

• místo, kde má k dispozici stálý byt 

• místo, kde má střediska životních zájmů 

• místo, kde se obvykle zdržuje 

• místo, kde má státní občanství 

• dohoda států  

Definice pro daňového rezidenta, který je právnickou osobou, je v SZDZ shodná jako 

v ZDP a určuje se podle sídla, popřípadě skutečného místa vedení. Určení rezidenství 

dle skutečného místa vedení zamezuje snižování daňové povinnosti prostřednictvím 

formálního sídla v zemích s nižší daňovou zátěží 77.  

Daňový nerezident je taková osoba, která nesplňuje podmínky pro daňového rezidenta, 

nebo tak stanoví SZDZ a má omezenou daňovou povinnost, tj. dani z příjmů podléhají 

pouze příjmy dosažené na území České republiky. Daňovými nerezidenty jsou i takové 

osoby, které se na území ČR zdržují více než 183 dní v kalendářním roce, ale za účelem 

studia nebo léčby 78.  

2.5.2 Daňová koordinace a harmonizace 

S nástupem globalizace a přechodu od regionálních trhů k mezinárodnímu trhu dochází 

k výraznému vzniku nadnárodních společností a přesunům kapitálu, při nichž 

se střetávají různé daňové systémy. Různorodost daňových systémů je zapříčiněna 

odlišným vývojem jednotlivých zemí. U mezinárodních společností, které využívají ve 

stále vyšší míře zakládání dceřiných společností v různých státech pro výrobu 

polotovarů či prodej komodit, dochází k většímu přesunu daných produktů. 

 
77 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 8-11. 

78 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 5-7. 
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To je důvodem vyšší spolupráce a sbližování jednotlivých daňových systémů, 

aby se zamezilo daňovým únikům 79.  

Daňová koordinace je prvním krokem ke sladění daňových systémů prostřednictvím 

vytváření bilaterálních a multilaterálních schémat zdanění za účelem snížení 

arbitrážních obchodů. Jsou uzavírány dohody či doporučení s cílem omezení škodlivé 

daňové konkurence, zamezení praní špinavých peněz a také snahy o stanovení 

standardu transparentnosti a výměny informací v oblasti daní. Příkladem daňové 

koordinace jsou SZDZ 80.  

Daňová harmonizace představuje přizpůsobení a slaďování daňových systémů nebo 

jednotlivých daní na principu dodržování společných pravidel daných států, ale může 

se také týkat konstrukcí daní nebo jejich administrativy. Při harmonizaci jednotlivých 

daní je vždy dodržován tento postup:  

• určení daně, která má být harmonizována,  

• harmonizace daňového základu, 

• harmonizace daňové sazby. 

Judikáty Evropského soudního dvora vytváří negativní daňovou harmonizaci 

prostřednictvím nařízení směrnic a rozsudků žalob subjektů tuzemského práva, která má 

ve výsledku na propojenost daňových systémů pozitivní jev 81.  

Daňová harmonizace se týká především nepřímých daní. V přímých daních jsou 

harmonizovány jen dílčí části prostřednictvím opatření, která mají za úkol odstranit dílčí 

daňové překážky na vnitřním trhu. Jedním z těchto opatření je Směrnice o společném 

systému zdanění mateřských a dceřiných společností (The Parent-Subsidiary Directiv), 

 
79 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy 

daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. s. 34. 

80 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy 

daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. s. 36. 

81 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy 

daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. s. 37. 
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která má za cíl odstranit mezinárodní dvojí zdanění dividend, jak již bylo popsáno 

v kapitole 2.4 82.  

2.5.3 Daňové ráje 

Země, které nezdaňují některé nebo všechny ekonomické aktivity, majetek nebo 

subjekty, lze považovat za daňový ráj. Daňový subjekt, který má sídlo v daňovém ráji, 

tudíž neplatí žádné daně, nebo velmi nízké. Registrace nebo založení subjektu 

v daňovém ráji bývá obvykle velmi jednoduché, a tudíž mají některé daňové ráje více 

registrovaných společností než obyvatel. Většina těchto společností ale ekonomickou 

činnost vykonává na území jiného státu. Daňové ráje mimo výhody žádného nebo 

nízkého zdanění poskytují i možnost praní špinavých peněz díky neochotě 

k mezinárodní výměně informací. Daňové ráje lze členit na onshore finanční centra 

a offshore finanční centra 83.  

Offshore finanční centra jsou zpravidla země s vysokou politickou stabilitou, které 

poskytují záruku, že nedojde ke znárodnění majetku. Dále mají kvalitní bankovní 

systém, vysoce zajištěné bankovní tajemství, nemají povinnost předkládat roční 

uzávěrky nebo účetnictví. Tyto země nezdaňují vůbec, nebo jen s nízkou mírou zdanění 

zisky podniků se sídlem ve své zemi a povolují vykonávat ekonomickou činnost 

na území jiných států. Offshore finanční centra kladou důraz na diskrétnost 

a anonymitu. Jedná se především o menší státy, ostrovní státy, nezávislé oblasti nebo 

státy sousedící s bohatým státem. OECD zveřejňuje seznam států, které umožňují 

nelegální daňové praktiky, a mezi ně patří např.: Lichtenštejnsko, Monako, Seychely. 

Subjekt zamýšlející investovat do offshore finančních center by si měl důkladně 

nastudovat problematiku těchto zemí a také tuzemské zákony, které mohou umožňovat 

zdanění plateb do těchto zemí zvláštní srážkovou daní 84.  

Onshore finanční centra na rozdíl od offshore finančních center mají vysoké zdanění, 

ale poskytují v zájmu svého rozvoje a přísunu finančních prostředků daňové výjimky, 

daňové úlevy nebo daňové prázdniny na určité druhy ekonomických aktivit. Každá 

země využívá různé druhy daňových výhod. Mezi tyto země je někdy řazena i Česká 

 
82 VONDRÁČKOVÁ, Aneta. Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii. s. 67. 

83 KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. s. 181. 

84 KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. s. 181-183. 
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republika, z důvodu poskytování investičních pobídek a možnosti uplatnění paušálních 

výdajů u fyzických osob. Lze sem řadit i země, které mají zavedené speciální daňové 

režimy pro holdingové společnosti podílející se na jiných společnostech. Daňové 

zvýhodnění je obvykle v podobě osvobození nebo snížení sazby daně, a to například 

v těchto zemích: Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko. V těchto zemích 

jsou zřizována koordinační centra poskytující manažerské služby. Některé země 

nezdaňují zisk z podnikatelské činnosti, ale tzv. výdaje na podnikání předem 

stanovenou sazbou 85.  

Daňové ráje lze využívat aktivně či pasivně. Pasivním využitím daňových rájů může být 

například správa majetku, kdy poplatník není povinen zdaňovat příjmy z kapitálového 

majetku. Aktivní využití může být v podobě uspořádání podnikatelských aktivit v rámci 

zákonných možností a tím nepodléhání zdanění svých příjmů. Způsobem využití 

daňového ráje mohou být například:  

• dlouhodobé investice, kdy hodnota vkladu zůstává zachována a výnos není 

zdaněn,  

• vlastnictví nemovitostí kdekoliv na světe, kdy při prodeji této nemovitosti 

vlastník neprodává nemovitost, ale akcie, takže se vyhne dani z převodu 

nemovitostí,  

• registrace faktoringových, franšízových či leasingových společností 86.  

2.6 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou dvoustranným opatřením proti dvojímu 

zdanění a určují přesná kritéria pro určení práva daného státu podrobit příjem dani. 

Mezinárodní dvojí zdanění vzniká důsledkem kolize daňově-právních systémů různých 

států a dojde tak ke zdanění téhož předmětu daně u téhož poplatníka ve více státech. 

To je nežádoucí, protože dochází ke snížení zisku a také ke snížení motivace k výkonu 

ekonomické činnosti na území jiného státu. Byly proto vytvořeny mezinárodní SZDZ 

s cílem eliminovat dvojí zdanění 87. Dvojí zdanění není problém pouze mezinárodního 

 
85 KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. s. 184-188. 

86 KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. s. 194-196. 

87 VONDRÁČKOVÁ, Aneta. Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii. str. 96. 
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zdaňování, ale dochází k němu i ve vnitrostátním zdanění, např. při vyplácení dividend. 

Takovéto dvojí zdanění, kde jeden předmět daně podléhá zdanění u dvou poplatníků, 

se nazývá ekonomické dvojí zdanění. Může nastat také případ, kdy jeden předmět daně 

podléhá dvojímu zdanění u jednoho poplatníka. V tomto případě se jedná o právní dvojí 

zdanění 88.  

Smluvní státy vycházejí při uzavírání smluv o zamezení dvojího zdanění především 

z Modelové smlouvy OECD. Smlouvy s rozvojovými zeměmi jsou uzavírány 

dle Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OSN. Cílem modelových smluv 

je zajistit jednotný výklad a stejnou terminologii. Dojde-li k nejasnostem, Modelová 

smlouva zmocňuje ministerstva financí smluvních stran k jejich vyřešení 89.  

Mezi nejdůležitější ustanovení SZDZ patří článek určující metodu zamezení dvojího 

zdanění. Může být použita jedna metoda na všechny druhy příjmů, nebo více metod 

na různé druhy příjmů. Metody lze rozdělit do dvou skupin, a to na metodu vynětí, která 

se dál dělí na vynětí s výhradou progrese a úplné vynětí. Druhou metodou je metoda 

zápočtu, která se dál dělí na úplný zápočet a prostý zápočet. Pro lepší přehlednost jsou 

metody znázorněny v následujícím obrázku 90.  

 
88 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 27. 

89 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy 

daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. str. 116. 

90 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy 

daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. str. 118. 
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Obrázek č. 1: Rozdělení metod dvojího zdanění 91 

Metoda vynětí se aplikuje před metodou zápočtu a daný příjem se vyjme se základu 

daně, viz tabulka č. 9. V případě, že se příjem vyjme a už se nadále nebere v úvahu, 

jedná se o úplné vynětí. Vynětí s výhradou progrese se také vyjme ze základu daně, 

ale pro výpočet daně se použije sazba daně z daňového pásma odpovídající souhrnu 

všech příjmů, tedy i zahraničních. Tato metoda má využití jen v těch zemích, které mají 

progresivní daňovou sazbu  92. Podstatou metody vynětí je, že ve státě rezidenta nedojde 

ke zdanění příjmu 93. 

 

 
91 Vlastní zpracování dle: ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států 

EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové 

politice EU, zdanění finančního sektoru. str. 119. 

92 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy 

daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. str. 118. 

93 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 34. 
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Tabulka č. 9: Metoda úplného vynětí – vypočet daně 94 

Text Částka v Kč 

Celosvětové příjmy 331 000 

Příjmy ze zahraničí podléhající metodě prostého zápočtu 109 000 

Základ daně po vynětí příjmů ze zahraničí 222 000 

Vypočtená daň 19 % 42 180 

 

U metody zápočtu se celosvětové příjmy započtou do základu daně, ze kterého se poté 

vypočte daň. Pro tuto metodu je důležité znát výši zaplacené daně v zahraničí, která 

se odečítá od vypočtené daně. V případě, že se odečte celá výše daně, jedná se o úplný 

zápočet. Metoda prostého zápočtu eliminuje snižování daňového výnosu státu 

rezidenta způsobené vysokým zdaněním ve státě zdroje, a to tak, že limituje zápočet 

poměrnou výší daně, která by na daný zahraniční příjem připadala z celkové daňové 

povinnosti poplatníka. Celková vypočtená daň představuje určité procento z celkových 

příjmů a nelze tedy započítat vyšší procento daně ze zahraničního příjmu i přes to, že 

ve státě zdroje byla takováto daň skutečně zaplacena. Maximální daň, kterou lze 

uplatnit metodou poměrného zápočtu, se vypočítá jako podíl příjmu ze zahraničí 

s celosvětovými příjmy, který se vynásobí celosvětovou daní, viz modelový příklad 

v tabulce č. 10 95. Má-li daňový poplatník příjem z více států a uplatňuje prostý zápočet, 

musí se propočítat příjem z každého státu zvlášť. Nastane-li situace, kdy by nebyla 

odečtena celá výše daně zaplacené v zahraničí, lze tuto část uplatnit jako daňový náklad 

v následujícím zdaňovacím období 96.  

 
94 Vlastní zpracování dle: SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj 

NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

a zákon o daních z příjmů. s. 35. 

95 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 31-32. 

96 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy 

daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. str. 119. 
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Tabulka č. 10: Metoda prostého zápočtu – výpočet daně 97 

Text Částka v Kč 

Celosvětové příjmy 331 000 

Celosvětová daň 19 % 62 890 

Příjmy ze zahraničí podléhající metodě prostého zápočtu 109 000 

Daň zaplacená v zahraničí v souladu s SZDZ 27 300 

Poměrná část připadající na zahraniční příjmy 

62 890x(109 000/331 000) 20 710 

Celková daňová povinnost v ČR po zápočtu daně 42 180 

 

Část daně zaplacené v zahraničí, která převyšuje poměrnou část připadající na 

zahraniční příjmy, si poplatník může zahrnout v příštím zdaňovacím období do daňově 

odčitatelných nákladů dle § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP. Musí být splněny podmínky, kdy 

příjem, ze kterého je daň vypočtena a zaplacena, byl zahrnut do základu daně. Dále 

u příjmu nebyla použita metoda vynětí a daň byla stanovena v souladu s SZDZ 98.   

2.7 Spojené osoby 

V současném světě, který je velmi propojený, dochází k volnému přesunu kapitálu a ke 

vzniku nadnárodních společností. Tyto společnosti jsou seskupeny do koncernů 

a poskytují si vzájemně nejenom zboží a služby, ale dokáží díky přesunu zisků 

optimalizovat svoji daňovou povinnost. Při přesunu zboží a služeb si vyjednávají 

výhodnější ceny, což je přirozený stav. Problém nastává v momentě, kdy 

takovéto chování mezi spojenými osobami znevýhodňuje ostatní podniky a také by 

mohlo způsobit daným státům daňový výpadek. Proto musí být nastavena určitá 

 
97 Vlastní zpracování dle: SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj 

NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

a zákon o daních z příjmů. s. 32. 

98 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 39. 
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opatření, která zamezí negativním dopadům na státní pokladnu, způsobeným 

nadstandartními výhodami mezi spojenými osobami 99.  

2.7.1 Modelová smlouva OECD 

Modelová smlouva OECD obsahuje základní definici principu tržního odstupu, na 

kterém se členské státy OECD shodly jako na mezinárodní normě pro transferové ceny, 

jež by měla být používána pro daňové účely mezinárodních spojených podniků 

a daňovými správami. Obsahuje také návod na stanovení transferových cen. Jednání 

a obchodování mezi spojenými podniky nemusí být přímo ovlivněno silami vnějšího 

trhu, a proto ceny uskutečňovaných transakcí mezi spojenými podniky ne vždy 

reflektují tržní hodnotu, jako to je u transakcí mezi nezávislými podniky. Může tedy 

nastat situace, kdy transferové ceny nereflektují tržní síly a princip tržního odstupu, 

a proto se členské státy OECD dohodly na úpravě zisků spojených podniků pro daňové 

účely do takové míry, aby byl zajištěn princip tržního odstupu, který se definuje 

následovně:  

„Jsou-li mezi dvěma (spojenými) podniky v jejich obchodních nebo finančních vztazích 

stanoveny či uloženy podmínky odlišné od podmínek, které by existovaly mezi 

nezávislými podniky, pak jakékoliv zisky, kterých by dosáhl jeden z podniků, kdyby 

nebylo těchto podmínek, avšak z důvodu těchto podmínek jich nedosáhl, mohou být 

zahrnuty do zisků tohoto podniku a následně zdaněny“100. 

2.7.2 Spojené osoby v zákonech 

Definice spojených osob je různá v závislosti na zdroji, kde se definice spojených osob 

objevuje. ZOK definuje spojené osoby jako ovládající a ovládaná osoba a také řídící 

 
99 Daně a právo v praxi: Transferové ceny v auditovaných účetních závěrkách ve světle judikatury 

NSS. str. 2. 

100 Articles of the model convention with respect to taxes on income and on capital. Dostupné z: 

https://www.oecd.org/ctp/treaties/articles-model-tax-convention-2017.pdf. 
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a řízená osoba 101. Ovládající osoba je taková osoba, která může přímo nebo nepřímo 

uplatňovat rozhodující vliv a drží alespoň 40 % všech hlasů 102.  

Spojené osoby jsou definovány také v ZDP především v souvislosti se stanovením 

základu daně. Rozlišuje spojené osoby na kapitálově spojené osoby a jinak spojené 

osoby 103. Kapitálově spojené osoby jsou takové osoby, které se přímo nebo nepřímo 

podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech a jejich podíl je alespoň 25 % základního 

kapitálu nebo hlasovacích práv. Jinak spojené osoby ZDP formuluje jako osobu, která 

se podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby. Dále jako osoby blízké, ovládající nebo 

ovládané osoby a osoby, které byly vytvořeny právním vztahem za účelem snížení 

základu daně 104. V § 23 odst. 7 ZPD je také stanovena povinnost úpravy základu daně 

o zjištěný rozdíl mezi cenou, stanovenou mezi spojenými osobami, a cenou, která by 

byla stanovena mezi nezávislými subjekty a rozdíl není dostatečně doložen 105. 

V obrázku č. 1 je znázorněn přímý podíl společnosti A na společnosti B a C.  

 
101 Daně a právo v praxi: Transferové ceny v auditovaných účetních závěrkách ve světle judikatury 

NSS. str. 2. 

102 Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) ze dne 25. ledna 2012. 

103 Daně a právo v praxi: Transferové ceny v auditovaných účetních závěrkách ve světle judikatury 

NSS. str. 2. 

104 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992. 

105 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 204. 
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Obrázek č. 2: Kapitálově spojené osoby - přímý podíl 106 

V obrázku č. 2 je zobrazen nepřímý podíl společnosti A na společnosti D, E a F. 

 

Obrázek č. 3: Kapitálově spojené osoby - nepřímý podíl 107 

Zákon o DPH formuluje spojené osoby především z hlediska přeneseného vymezení 

základu daně v případě poskytnutí zdanitelného plnění za úplatu, nebo plnění, které 

je od této daně osvobozené 108. Zákon o DPH v § 5 definuje spojené osoby shodně, jako 

to je v ZDP, na kapitálově spojené osoby a jinak spojené osoby, s rozdílem ve výši 

podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, a to ve výši alespoň 40 %. Dále 

tento zákon v § 36a upravuje postup v případech, kdy základem daně není cena obvyklá 

u plnění mezi spojenými osobami 109.  

 
106 Vlastní zpracování dle: DĚRGEL, Martin. Spojené osoby v daních 

107 Vlastní zpracování dle: DĚRGEL, Martin. Spojené osoby v daních 

108 Daně a právo v praxi: Transferové ceny v auditovaných účetních závěrkách ve světle judikatury 

NSS. str. 2 

109 Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty ze dne 1. dubna 2004. 
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2.8 Transferové ceny 

Téma transferových cen je velmi aktuální a rozsáhlé. V praxi jsou na tuto oblast velmi 

úzce specializovaní odborníci jak na straně poradenských a právních firem, tak 

i na straně finanční správy. V EU je snaha co největší harmonizace transferových cen 

a velmi podrobně se tímto tématem zabývají akční plány OECD, které kladou větší 

důraz i na skutečně vykonávané ekonomické aktivity 110.  

Transferové ceny lze definovat jako ceny uplatňované u transakcí mezi dvěma 

daňovými subjekty ekonomicky nebo personálně spojenými. SZDZ takto spojené 

subjekty označuje jako sdružené podniky. Tyto ceny musí být stanoveny ve stejné výši, 

jako by se jednalo o nezávislé subjekty. Jsou-li ceny takto stanoveny, jedná se o ceny 

stanovené dle principu tržního odstupu, který je základem transferových cen 111. 

Transferovými cenami se zabývá mezinárodní právo, a to především Modelová smlouva 

OECD. V tuzemském právu se transferovými cenami zabývá nejvíce Pokyn GFŘ D–34 

Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 

sdruženými podniky – převodní ceny 112. Snahou jednotlivých států je zamezení 

daňových úniků způsobených použitím deformované cenotvorby, a to především 

u transakcí mezi spojenými osobami, které namísto uplatnění čistě ekonomických 

a obchodních kritérií upřednostní hledisko minimalizace daňové povinnosti 113.  

Transferové ceny jsou stěžejní pro daňové účely, ale zároveň i pro finanční účetnictví, 

protože tyto dvě oblasti jsou velmi úzce spjaty. Výběr daní totiž bezprostředně navazuje 

na výsledek hospodaření z finančního účetnictví. I přesto, že je v českém 

účetnictví absence definování transferových cen, lze pro stanovování cen vycházet 

 
110 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 203-204. 

111 SOLILOVÁ, Veronika a Danuše NERUDOVÁ. Transferové ceny: unikátní komplexní zpracování 

problematiky : praktické pojetí formou případových studií. str. 4. 

112 Daně a právo v praxi: Transferové ceny v auditovaných účetních závěrkách ve světle judikatury 

NSS. str. 4. 

113 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 203 
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z povinnosti dodržování zásad věrného a poctivého zobrazení ve všech účetních 

případech a všech účetních jednotkách. Účetní jednotky nesmí stanovit takové ceny, 

které by zastíraly skutečný stav, ale musí zvolit ceny během transakcí, které budou 

odpovídat tržní ceně (skutečnému stavu) 114. Posoudí-li správce daně, že cena 

neodpovídá ceně obvyklé a poplatník nedoloží odůvodnění tohoto rozdílu, upraví 

se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl mezi cenou obvyklou a použitou cenou. 

Správce daně provádí úpravu základu daně většinou v případech, kdy se zvyšuje základ 

daně nebo snižuje daňová ztráta. Úpravu základu daně může od roku 2014 provádět 

i sám poplatník 115.  

2.8.1 Princip tržního odstupu 

Princip tržního odstupu je zakotven v čl. 9 Modelové smlouvy OECD, ze které 

vycházejí jednotlivé SZDZ, a díky tomu eliminuje kolize mezi mezinárodními 

spojenými osobami. Dále je zakotven v § 23 odst. 7 ZDP, který upravuje a stanovuje 

podmínky pro použití ceny „obvyklé“ pro účely stanovení základu daně z příjmů. ZDP 

také obsahuje další specifická ustanovení týkající se zásad pro zdanění transakcí mezi 

spojenými osobami, např. úroky přesahující cenu obvyklou, které jsou daňově 

neúčinným nákladem 116.  

Směrnice o převodních cenách, vydaná OECD, se zaměřuje na důležitost skutečné 

ekonomické podstaty uskutečňovaných ekonomických aktivit. Ke správnému ocenění 

transakcí je podstatný i skutečný obsah takové transakce a nejenom smluvní uspořádání 

mezi jejími účastníky. Metody a postupy, definované ve Směrnici o převodních cenách, 

nejsou přímo zakotveny v českých daňových zákonech, jejich závaznost vyplývá 

se skutečnosti, že Česká republika podepsala mnohostrannou mezinárodní Vídeňskou 

 
114 Daně a právo v praxi: Transferové ceny v auditovaných účetních závěrkách ve světle judikatury 

NSS. str. 9. 

115 Úpravy základu daně u spojených osob. Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo

=210215&rez=0&q=spojen%C3%A9%20osoby. 

116 Pokyn GFŘ D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 

sdruženými podniky-převodní ceny. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-

zakony/Pokyn-GFR-D-34.pdf. 
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úmluvu o smluvním právu, ve které je uvedeno obecné pravidlo výkladu SZDZ 117. 

V případech, kdy daňová správa jedné členské země EU v souvislosti s převodními 

cenami zahrne do zisků spojené osoby zisk, který byl již zdaněn u spojené osoby 

v jiném členském státě EU a dochází tím tedy ke dvojímu zdanění, umožňuje Arbitrážní 

konvence, aby smluvní stát zamezil takovému dvojímu zdanění, a to dosažením 

vzájemné dohody. Arbitrážní konvence předkládá způsoby, jak sporům předcházet a jak 

je také řešit 118.  

Dokumentace k transferovým cenám je stěžejním podkladem pro odůvodnění výše 

transferových cen během finanční kontroly nebo rozhodování auditora. Představuje 

důkaz, že subjekt je obeznámen s principem tržního odstupu a zvládne obhájit použitý 

postup. Nedílnou součástí dokumentace k transferovým cenám je tzv. srovnávací 

analýza, která obsahuje důležitý klíč k argumentaci sporných řízených transakcí. 

Transakce prováděné mezi spojenými osobami jsou velmi specifické a nelze 

je jednoduše přirovnat k běžným tržním transakcím. Díky těmto specifikům vznikají 

odchylky transferové ceny od tržní ceny. To neznamená, že transferová cena není 

správně nastavena, a proto je srovnávací argumentace tak důležitá, protože eliminuje 

odchylky a dokládá dodržení tržního odstupu 119. Srovnávací analýza má tři typy testů. 

Substance test posuzuje, zda se uvedená transakce uskutečnila, a benefit test posuzuje, 

zda byla uvedená transakce přínosná pro daňový subjekt. V případě kladného 

vyhodnocení těchto dvou testů lze přistoupit k třetímu testu, a to arm’s lenght test, který 

prověřuje dodržení principu tržního odstupu 120. V České republice dokumentace 

 
117 Pokyn GFŘ D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 

sdruženými podniky-převodní ceny. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-

zakony/Pokyn-GFR-D-34.pdf. 

118 Arbitrážní konvence. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-

dane/Arbitrazni_konvence.pdf. 

119 Daně a právo v praxi: Transferové ceny v auditovaných účetních závěrkách ve světle judikatury 

NSS. str. 5 

120 Pokyn GFŘ D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 

sdruženými podniky-převodní ceny. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-

zakony/Pokyn-GFR-D-34.pdf 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn-GFR-D-34.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn-GFR-D-34.pdf
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k transferovým cenám není povinným materiálem, přestože v okolních státech 

je povinná řadu let 121. 

Zrcadlové narovnání základu daně je zakotveno v čl. 9 odst. 2 MS OECD. Pokud 

jeden smluvní stát zahrnuje do zisku podniku tohoto státu - a podle toho zdaní - zisky, 

ze kterých byl zdaněn v druhém smluvním státě podnik tohoto druhého státu, a takto 

zahrnuté zisky jsou zisky, které by vznikly podniku prvně zmíněného státu, pokud by 

sjednané podmínky mezi těmito dvěma podniky byly takové, které by byly stanoveny 

mezi nezávislými podniky, druhý stát učiní vhodné úpravy výše daně z těchto zisků. 

V rozhodování při takové úpravě se náležitě přihlíží k ostatním ustanovením této 

úmluvy a v případě potřeby se příslušné orgány smluvních států vzájemně poradí 122.  

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že v případě, kdy jeden smluvní stát zvýší základ 

daně daného podniku z důvodu zjištění nedodržení principu tržního odstupu, druhý stát 

je zavázán po vlastním ověření provést zrcadlové narovnání základu daně u druhého 

podniku 123.  

Závazné posouzení provádí správce daně na žádost daňového poplatníka a dle ZDP 

existují dva typy, a to z pohledu způsobu stanovení ceny v transakcích mezi spojenými 

osobami a z pohledu určení základu daně ve stálé provozovně. V obou případech 

správce daně posuzuje, zdali byla cena, popřípadě základ daně stanoven dle principu 

tržního odstupu. Postup a podmínky podání žádosti o závazném posouzení jsou 

upraveny v § 38nc ZDP. Posouzení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 10 000 

Kč. Žádost se podává místně příslušnému správci daně a lze ho uplatnit jen na 

transakce, které se týkají daného zdaňovacího období, nebo které teprve proběhnou. 

Možnost závazného posouzení využívá stále více poplatníků, a to především pro získání 

 
121 Daně a právo v praxi: Transferové ceny v auditovaných účetních závěrkách ve světle judikatury 

NSS. str. 5 

122 Articles of the model convention with respect to taxes on income and on capital. Dostupné z: 

https://www.oecd.org/ctp/treaties/articles-model-tax-convention-2017.pdf. 

123 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 206. 
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určitého stupně přehledu o postupu správce daně v případné daňové kontrole nebo kvůli 

jiném způsobu dokazování stanovení základu daně 124.  

2.8.2 Metody pro zjištění převodních cen 

V případech, u kterých cenotvorbu spojuje Zok s posudkem znalce, je správné stanovení 

ceny zřejmé, ale v transakcích mezi spojenými osobami, které bývají často velmi 

specifické, bývá správné stanovení a dodržení principu tržního odstupu nejednoznačné. 

Směrnice OECD uvádí dvě základní metody cenotvorby. První metoda je založena na 

transakci a dále se dělí na Metodu srovnatelné nezávislé ceny (Comparable 

Uncontrolled Price Method), Metodu ceny při opětovném prodeji (Resale Price Method) 

a Metodu nákladů a přirážky (Cost Plus Method). Druhá metoda je založena na zisku 

a dělí se na Metodu rozdělení zisku (Profit Split Method) a Transakční metodu čistého 

rozpětí (Transaction Net Margin Method). Před stanovením cen mezi spojenými 

osobami by měla být provedena detailní analýza funkcí, činností a rizik spojených osob, 

která vyjasňuje běžné podnikové funkce. Pomocí analýzy se rozklíčuje, které funkce 

vykonává sám subjekt a které přenechává jinému spojenému podniku. Volba správné 

metody stanovení transferové ceny musí být provázena především logickou 

a ekonomickou úvahou tak 125, aby byla nalezena ta nejvhodnější. Subjekt může použít 

i jinou metodu stanovení ceny, ale musí být dodržen princip tržního odstupu a vhodnost 

metody musí být vysvětlena. Metody jsou uvedeny v obrázku č. 4 a jsou vysvětleny 

v následujících podkapitolách.  

 
124 SOLILOVÁ, Veronika a Danuše NERUDOVÁ. Transferové ceny: unikátní komplexní zpracování 

problematiky : praktické pojetí formou případových studií. s. 127-131. 

125 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 210-211. 
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Obrázek č. 4: Metody stanovení cen 126 

Metoda srovnatelné nezávislé ceny je jednou z metod, které předkládá i ustanovení 

§ 23 odst. 7 ZDP. Podstatou této metody je srovnání transakcí s obdobnými transakcemi 

jiných subjektů a podle nich stanovení cenu. Nejvíce vhodné využití je při prodeji 

běžného zboží nebo služeb tam, kde lze najít vysokou míru srovnání, např. u zboží 

a služeb, které subjekt prodává i nezávislým subjektům, nebo u finančních produktů. 

Česká finanční správa tuto metodu upřednostňuje a v případě, že ji lze využít, by měla 

být preferována 127.  

Metoda ceny při opětovném prodeji se využívá v případech, kdy dojde k nákupu od 

spojené osoby a následovnému dalšímu prodeji. Nákupní cena od spojené osoby 

je srovnávána s prodejní cenou, která je stanovena tak, aby podnik dosáhl srovnatelné 

 
126 Vlastní zpracování dle: SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, 

Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění a zákon o daních z příjmů. s. 210-212. 

127 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 211. 
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marže, jaké by dosáhl nezávislý podnik 128. Marže závislého prodejce by měla pokrýt 

jeho prodejní a ostatní provozní náklady a generovat zisk odpovídající vykonávaným 

funkcím, použitým aktivům, neseným rizikům a popřípadě jeho příspěvku k tvorbě 

hodnoty ve skupině. Využitelnost je v případech, kdy ke zboží, službě či právu není 

přidána významná hodnota 129.  

U metody nákladů a přirážky se k nákladům na pořízení od třetích stran a k nákladům 

na výrobu nebo službu poskytovanou sdruženému podniku připočte přiměřená hrubá 

přirážka, která odpovídá srovnatelným transakcím nezávislých subjektů. Přiměřená 

hrubá přirážka by měla pokrýt náklady a zároveň přinést zisk odpovídající 

vykonávaným funkcím, neseným rizikům, použitému majetku a případnému příspěvku 

k tvorbě hodnoty. Metoda má využití především při prodeji služeb nebo nedokončené 

výroby mezi spojenými podniky 130. 

Metoda rozdělení zisku se používá v případech, kdy jsou vzájemné podnikové 

transakce silně provázány a je obtížné nalézt srovnání s nezávislým podnikem. Její 

silnou stránkou je, že využívá komplexní stanovení funkčně-rizikového profilu na obou 

stranách transakce. Použití metody je závislé na dostupnosti informací a okolnostech 

konkrétního případu. Cílem je rozdělit zisky z řízených transakcí způsobem, který 

vychází z ekonomicky platných principů, alokačních klíčů a analýz a zároveň odpovídá 

rozdělení zisku, který by byl realizován nezávislými subjekty za srovnatelných 

okolností 131.  

Transakční metoda čistého rozpětí má využití u transakcí, které nemají srovnatelnou 

cenu. Metoda spočívá v porovnávání finančních ukazatelů (nejčastěji ukazatele 

rentability), které souvisí s řízenou transakcí a s finančními ukazateli nezávislých 

 
128 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. s. 212. 

129 SOLILOVÁ, Veronika a Danuše NERUDOVÁ. Transferové ceny: unikátní komplexní zpracování 

problematiky : praktické pojetí formou případových studií. s. 59. 

130 SOLILOVÁ, Veronika a Danuše NERUDOVÁ. Transferové ceny: unikátní komplexní zpracování 

problematiky : praktické pojetí formou případových studií. s. 61-62. 

131 SOLILOVÁ, Veronika a Danuše NERUDOVÁ. Transferové ceny: unikátní komplexní zpracování 

problematiky : praktické pojetí formou případových studií. s. 66. 
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transakcí. Cena je stanovena z čistého zisku, který je stanoven odečtením provozních 

nákladů od provozních výnosů 132.  

2.9 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části byly uvedeny základní pojmy, které budou podstatné pro tuto 

diplomovou práci. Byl vysvětlen pojem pohledávka z právního, účetního i daňového 

hlediska, kterému se kladl větší důraz. Byla vysvětlena i oblast mezinárodního 

daňového plánování včetně vymezení základních pojmů a daňových rájů. Teoretická 

část se zabývala i problematice spojených osob jak z pohledu tuzemských zákonů, tak 

z pohledu MS OECD. Pozornost byla věnována i transferovým cenám, které jsou velmi 

aktuálním tématem, jímž se aktivně zabývá OECD.  

 

 

 

 

 
132 SOLILOVÁ, Veronika a Danuše NERUDOVÁ. Transferové ceny: unikátní komplexní zpracování 

problematiky : praktické pojetí formou případových studií. s. 63. 



55 

 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části diplomové práce bude nejprve popsán vybraný subjekt, který si nepřeje být 

zveřejňován a pro účely této práce bude nazýván jako podnikatel XX, s. r. o. Dále bude 

provedena analýza současného stavu pohledávek, uplatňování opravných položek 

k pohledávkám, odpisu a postoupení pohledávek v letech 2017-2019. Ke zpracování 

analýzy byly využity informace z webové stránky www.justice.cz a interních 

dokumentů podnikatele.  

3.1 Charakteristika podnikatele 

Společnost XX, s. r. o. byla založena za účelem financování a nákupu na splátky 

v oboru bílé a černé techniky. Tuto činnost postupně rozšířila na financování širokého 

sortimentu spotřebního zboží. V roce 1997 ve spolupráci s obchodními partnery začala 

poskytovat prodej na splátky bez navýšení. V dalších letech rozšířila svoji činnost 

o financování přestavby motorových vozidel na alternativní pohon LPG a financování 

montáží plynových kotlů domácností. V roce 2004 ukončila všechny tyto činnosti 

a zabývá se výhradně poskytováním spotřebitelských úvěrů do 20 000 Kč. Společnost 

v roce 2018 získala oprávnění od ČNB k poskytování spotřebitelského úvěru jiného než 

na bydlení a vázaného spotřebitelského úvěru a je zapsána v registru nebankovních 

poskytovatelů spotřebitelského úvěru. V polovině roku 2019 navýšila poskytování 

spotřebitelského úvěru až do výše 30 000 Kč.  

3.1.1 Základní informace 

Obchodní firma: XX, s. r. o.  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu: 29. listopadu 1995 

Předmět podnikání:  

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

• Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 
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Základní kapitál:  20 120 000 Kč 133  

3.1.2 Organizační struktura 

Společnost má dva jednatele, kteří ji mají právo zastupovat samostatně. Dále má 

dozorčí radu, která se skládá ze tří členů, a čtyři společníky. Jejich podíl je uveden 

v obrázku č. 6. Společnost zaměstnává čtyři zaměstnance: dvě účetní a dva úvěrové 

specialisty.  Externě pro společnost pracují zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů 134.  

 

Obrázek č. 5: Organizační struktura 135 

 
133 Justice.cz [online]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. 

134 JEDNATEL, Interview. XX, s. r. o., Vysočina. 10. 11. 2019. 

135 Vlastní zpracování 
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Obrázek č. 6: Obchodní podíly společníků ve společnosti XX, s. r. o. 136 

3.2 Popis předmětu podnikání 

Jak již bylo uvedeno výše, společnost se v současnosti zabývá výhradně poskytováním 

spotřebitelských úvěrů. Smlouvy o spotřebitelském úvěru jsou podepisovány přímo 

v sídle společnosti anebo prostřednictvím zprostředkovatelů za poplatek, jehož výše 

je závislá na výši spotřebitelského úvěru. Výše úvěru je poté ponížena o tuto provizi 

a zákazníkovi je vyplacena ponížená výše úvěru. Smlouvy jsou uzavírány především 

prostřednictvím zprostředkovatelů, tento způsob tvoří cca 95 % všech uzavřených 

smluv. Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány pouze fyzickým osobám, které mají 

pracovní poměr na dobu neurčitou, nebo pobírají starobní důchod. Zároveň jim nesmí 

být prováděny srážky z příjmu na základě exekučního řízení a nesmí být v insolvenčním 

řízení. Pokud žadatel o úvěr tyto podmínky splňuje, společnost provede podrobnější 

analýzu úvěruschopnosti žadatele, jejíž kritéria stanovuje ZoSÚ. Společnost nabízí 

několik variant úvěru, který se liší dle výše a také dle místa uzavření smlouvy. Provize, 

která je vyplácena zprostředkovateli, je zahrnuta v celkové výši úvěru. Úroky z úvěru 

jsou stanoveny pevnou roční sazbou a stejně jako RPSN se výše odvíjí od výše úvěru 

a doby splácení 137.  

3.2.1 Specifikace spotřebitelského úvěru 

Žadatel si po ověření jeho úvěruschopnosti vybere výši úvěru a délku splácení, od které 

se odvíjí výše úroků z úvěru. Politika úroků z úvěrů se ve sledovaných letech měnila, 

 
136 Vlastní zpracování 

137 JEDNATEL, Interview. XX, s. r. o., Vysočina. 10. 11. 2019. 
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a proto budou reprezentativní příklady uvedeny až v analýze pohledávek za příslušný 

rok, kde bude uveden jak úrok z úvěru, tak RPSN a výše měsíční splátky.  

Dlužník je povinen splácet jednotlivé splátky do 20. dne každého kalendářního měsíce, 

a to buď hotově v sídle společnosti, nebo bankovním převodem. První splátku hradí 

k 20. dni v měsíci následujícím po měsíci, kdy byl poskytnut spotřebitelský úvěr. Je-li 

dlužník tři splátky v prodlení, společnost vypoví smlouvu o spotřebitelském úvěru 

a dlužná částka úvěru se stane splatnou 138.  

Úroky z prodlení a smluvní pokuta 

Novelizace ZoSÚ přinesla zásadní změny pro úroky z prodlení a smluvní pokuty. 

Společnost musela na tyto změny reagovat a změnit výše a způsob výpočtu úroku 

z prodlení a výši a druhy smluvních pokut. Diplomová práce je zaměřena na roky 2017 

– 2019, a tudíž již analyzuje situaci po novelizaci ZoSÚ. Nyní společnost využívá 

smluvní pokutu ve výši 499 Kč za každou splátku v prodlení, která může být v úhrnu za 

kalendářní rok maximálně 3000 Kč, tzn. maximálně může být vyčíslena za 6 splátek 

v prodlení. Druhá smluvní pokuta je ve výši 0,1 % denně z každé dlužné splátky úvěru 

za každý den v prodlení. V případě, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení dlužníka 

splatným, je účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z neuhrazeného zůstatku 

úvěru, a to za každý den prodlení. Úhrn těchto smluvních pokut nesmí přesáhnout 

0,5 násobku jistiny (výše úvěru) a zároveň nesmí být vyšší než 200 000 Kč 139.  

Společnost dále využívá roční zákonný úrok z prodlení, který se odvíjí od repo sazby 

ČNB a je navýšen o 8 procentních bodů 140. Úrok je vypočítáván z dlužné splátky úvěru 

ode dne následujícího po dni stanoveném pro uhrazení příslušné splátky. Druhý 

zákonný úrok z prodlení je vypočítáván z neuhrazeného zůstatku úvěru ode dne 

následujícího po dni, ve kterém se úvěr stane splatným v důsledku prodlení dlužníka 141.  

 
138 Interní dokumenty, 2019. 

139 Tamtéž. 

140 Výpočet úroků z prodlení. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Vypocet-uroku-z-

prodleni/. 

141 Interní dokumenty, 2019. 
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Dlužník je také povinný zaplatit účelně vynaložené náklady, které vznikly s prodlením 

dlužníka a nejsou součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru, a to do 30 dnů 

po odeslání výzvy k náhradě účelně vynaložených nákladů ze strany věřitele k rukám 

dlužníka. Jedná se zejména o poplatky za upomínky a přiměřené náklady 

na vymáhání 142.  

Pro lepší přehlednost a pochopitelnost lze výpočet smluvních pokut a úroků z prodlení 

znázornit na následujícím příkladu: Smlouva o spotřebitelském úvěru byla uzavřena 

15. 12. 2018 a splatnost první splátky byla 20. 01. 2019. Jistina byla ve výši 30 000 Kč, 

úrok z úvěru byl 21,24 % p. a. Zákonný úrok z prodlení byl 9,75 % p. a. Smluvní 

pokuta ve výši 0,1 % p. d. a 499 Kč/splátka v prodlení. Dlužník řádně splatil první dvě 

splátky, pak přestal splácet, až se dostal do prodlení 3 splátek, poté byla celá dlužná 

částka zesplatněna. Výpočet úroků z prodlení a smluvních pokut bude vypočítán 

k 20. 08. 2019. 

Tabulka č. 11: Ukázkový výpočet smluvních pokut a úroků z prodlení 143 

Výpočet smluvních pokut a úroků z prodlení 

Výše jistiny 30 000 Kč 

Datum uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru 15. 12. 2018 

Úroková sazba p. a.  21,24 % 

Výše měsíční splátky 1 500 Kč 

Dlužná jistina k 20. 8. 2019 25 427 Kč 

Smluvní pokuta 0,1 % p. d.  - dlužné splátky 537 Kč 

 - celá jistina 1 525,62 Kč 

Zákonný úrok z prodlení 9,75 % p. a. - dlužné splátky 143,45 Kč 

 - celá jistina 407,53 Kč 

Smluvní pokuta 499 Kč/splátka v prodlení 1 497 Kč 

Celková výše úroků z prodlení a smluvních pokut 4 110,6 Kč 

 

 
142 Tamtéž. 

143 Vlastní zpracování dle: Jednatel, 2020. 
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3.3 Analýza pohledávek v letech 2017 – 2018 

Analýza pohledávek za sledované roky 2017, 2018 a 2019 bude zobrazena 

v samostatných kapitolách, protože společnost v jednotlivých letech používala 

rozdílnou výši úroku z úvěru a výši provize. Analýza je zpracovaná na základě 

informací získaných od jednatele společnosti, z interních dokumentů a interního 

informačního systému.  

3.3.1 Pohledávky v roce 2017 

Tento rok byl pro společnost velmi náročný, a to především z důvodu nutnosti změny 

celé politiky smluvních pokut, úroků z prodlení a administrativních nutností, které 

musela provést v důsledku novelizace ZoSÚ. 

V roce 2017 společnost poskytovala úvěry v maximální výši 20 000 Kč a roční úroková 

sazba se pohybovala v rozsahu od 35,1 % do 47,5 %. Provize zprostředkovateli byla 

10 % z jistiny spotřebitelského úvěru. Doba splácení spotřebitelského úvěru byla 

nabízena ve dvou možnostech, a to buď 24 měsíců, nebo 36 měsíců.  

Tabulka č. 12: Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru bez provize v roce 2017 144 

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru 

Výše spotřebitelského úvěru 20 000 Kč 

Počet splátek 36 

Úroková sazba p.a.  35,1 % 

Výše měsíční splátky 877 Kč 

RPSN 37,85 % 

Celková výše spotřebitelského úvěru 31 572 Kč 

 

 

 

 
144 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017. 



61 

 

Tabulka č. 13: Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru s provizí v roce 2017 145 

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru 

Výše spotřebitelského úvěru 20 000 Kč 

Počet splátek 36 

Úroková sazba p.a.  46,8 % 

Výše měsíční splátky 985 Kč 

Provize zprostředkovateli 2 000 Kč 

RPSN 64,76 % 

Celková výše spotřebitelského úvěru 35 460 Kč 

 

Z reprezentativních příkladů uvedených v tabulkách č. 12 a č. 13 je zřejmé, že 

společnost považuje spotřebitelské úvěry uzavřené prostřednictvím zprostředkovatele za 

rizikovější a požaduje vyšší úrokovou sazbu.  

Společnost v roce 2017 uzavřela 1 066 smluv o spotřebitelském úvěru v celkové výši 

(jistina) 20 695 tis. Kč. Úroky plynoucí z uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru 

byly ve výši 12 890 tis. Kč a z toho 2 786 tis. Kč byl daňový výnos. Ze smluv 

uzavřených v roce 2017 plynul v roce 2018 daňový výnos ve výši 5 642 tis. Kč a v roce 

2019 ve výši 1 961 tis. Kč. Všechny tyto údaje jsou uvedeny v tabulce č. 14 společně 

s vyčíslením pohledávek plynoucích ze smluv uzavřených v roce 2017 po splatnosti 

méně než 90 dnů a více než 90 dnů. Hranice 90 dnů je stanovena záměrně, protože 

společnost vypovídá smlouvy, které jsou v prodlení se třemi splátkami.  

 

 

 

 
145 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017. 
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Tabulka č. 14: Analýza pohledávek ze smluv uzavřených v roce 2017 146 

Smlouvy uzavřené v roce 2017 

 2017 2018 2019 

počet smluv 1 066 x x 

jistina 20 695 tis. Kč x x 

úrok z úvěru 12 900 tis. Kč x x 

úrok z úvěru – daňový 

výnos 2 786 tis. Kč 5 642 tis. Kč 1 961 tis. Kč 

úrok z prodlení 116 tis. Kč 1 015 tis. Kč 72 tis. Kč 

po splatnosti < 90 dnů 357 tis. Kč 116 tis. Kč 15 tis. Kč 

po splatnosti > 90 dnů 7 483 tis. Kč 9 329 tis. Kč 6 492 tis. Kč 

 

Vývoj úroku z úvěru – daňový výnos, úrok z prodlení a pohledávek po splatnosti více 

než 90 dnů je ve sledovaných letech stejný. Nejvyšších hodnot dosahují v roce 

následujícím po tom, ve kterém byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru, tzn. 

v roce 2018. Důvod nejvyšších hodnot právě v roce následujícím po tom, ve kterém 

byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru, vyplývá opět z faktu, že jakmile 

je dlužník v prodlení se třemi splátkami, je smlouva vypovězena. Největší počet 

pohledávek v prodlení více než 90 dnů se tedy objevuje v roce 2018 a v roce 2019 

je rapidně nižší, protože smlouvy jsou již vypovězeny. Klesající vývoj mají pouze 

hodnoty pohledávek po splatnosti méně než 90 dnů, což vyplývá i z logiky věci, protože 

postupně přesahují hranici 90 dnů po splatnosti 147.  

 
146 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017. 

147 Interní dokumenty, 2020 
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Graf č.  1: Vývoj pohledávek ze smluv uzavřených v roce 2017 148 

Dílčí základ daně 

Dílčí základ daně bude stanoven z výnosů, které zahrnují úroky plynoucí z úvěru, úroky 

z prodlení, smluvních pokut. V tabulce č. 14 jsou vyčísleny výnosy plynoucí ze smluv 

o spotřebitelském úvěru, které byly uzavřeny v roce 2017. Následující tabulka č. 15 

zobrazuje výnosy za rok 2017 v nezávislosti na tom, kdy smlouva o spotřebitelském 

úvěru vznikla. Dále uvádí výši opravných položek k pohledávkám po splatnosti 

12 měsíců, tzn. ve 100% hodnotě dané pohledávky, které byly vytvořeny v roce 2017, 

a odpis pohledávek.  

 

 

 

 

 
148 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017. 
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Tabulka č. 15: Dílčí základ daně za rok 2017 149 

Dílčí základ daně v roce 2017 

Popis Hodnota [tis. Kč] 

Daňové výnosy z titulu úroků a smluvních pokut 36 990 

Opravné položky k pohledávkám 3 826 

Odpis pohledávek 5 241 

Základ daně 27 922 

Daň [19 %] 5 305 

 

3.3.2 Pohledávky v roce 2018 

Společnost až do května tohoto roku nevěděla, zda získá oprávnění od ČNB 

k poskytování spotřebitelského úvěru a bude zapsána do registru nebankovních 

poskytovatelů spotřebitelského úvěru. Z toho důvodu utlumila svoji činnost a počet 

uzavřených smluv za rok 2018 klesl až na hodnotu 771. 

Společnost poskytovala spotřebitelské úvěry v maximální výši 20 000 Kč, jako to bylo 

v roce 2017. Pevné úrokové sazby se pohybovaly v rozsahu 29,6 % až 41,7 %. 

Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány s délkou splácení 24 nebo 36 měsíců. Provize 

zprostředkovateli je ve výši 10 % z celkové jistiny spotřebitelského úvěru. Ve srovnání 

s rokem 2017 došlo pouze k poklesu úrokových sazeb a ostatní podmínky zůstaly 

stejné. V tabulkách č. 16 a č. 17 jsou uvedeny reprezentativní příklady spotřebitelského 

úvěru poskytovaného v roce 2018.  

 

 

 

 
149 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017. 
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Tabulka č. 16: Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru bez provize v roce 2018 150 

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru 

Výše spotřebitelského úvěru 20 000 Kč 

Počet splátek 36 

Úroková sazba p. a.  29,6 % 

Výše měsíční splátky 877 Kč 

RPSN 32 % 

Celková výše spotřebitelského úvěru 29 941 Kč 

 

Tabulka č. 17: Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru s provizí v roce 2018 151 

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru 

Výše spotřebitelského úvěru 20 000 Kč 

Počet splátek 36 

Úroková sazba p. a.  41, 3 % 

Výše měsíční splátky 985 Kč 

Provize zprostředkovateli 2 000 Kč 

RPSN 59,1 % 

Celková výše spotřebitelského úvěru 32 505 Kč 

 

Společnost v roce 2018 zavřela smlouvy o spotřebitelském úvěru v celkové hodnotě 

jistiny ve výši 15 245 tis. Kč, úrok z úvěru byl ve výši 6 851 tis. Kč a z toho částka 

1 595 tis. Kč byla v roce 2018 daňovým výnosem. Úrok z prodlení byl ve výši 

61 tis. Kč a jeho vývoj v roce 2019 je znázorněn společně s výší a vývojem pohledávek 

po splatnosti méně než 90 dnů a více než 90 dnů v tabulce č. 18.  

 
150 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2018. 

151 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2018. 
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Tabulka č. 18: Analýza pohledávek ze smluv uzavřených v roce 2018 152 

Smlouvy uzavřené v roce 2018 

 2017 2018 2019 

počet smluv x 771 x 

jistina x 15 245 tis. Kč x 

úrok z úvěru x 6 851 tis. Kč x 

úrok z úvěru – daňový 

výnos x 1 595 tis. Kč 1 074 tis. Kč 

úrok z prodlení x 61 tis. Kč 42 tis. Kč 

po splatnosti < 90 dnů x 318 tis. Kč 64 tis. Kč 

po splatnosti > 90 dnů x 3 514 831 Kč 6 198 899 Kč 

 

Dílčí základ daně 

V roce 2018 společnost dosáhla daňových výnosů z úroků a smluvních pokut ve výši 

31 532 tis. Kč. Vytvořila opravné položky k pohledávkám a zároveň prostřednictvím 

soudního vymáhání došlo k částečnému zaplacení pohledávek, ke kterým byly 

vytvořeny opravné položky k pohledávkám v minulých letech. Úhrady pohledávek, ke 

kterým byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám v minulých letech, převažovaly 

nad hodnotou nově vytvořených opravných položek k pohledávkám, a proto společnost 

v tomto roce musela zvyšovat základ daně o 2 004 tis. Kč 153.  

 

 

 

 
152 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2018. 

153 Interní dokumenty, 2018.  
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Tabulka č. 19: Dílčí základ daně za rok 2018 154 

Dílčí základ daně v roce 2018 

Popis Hodnota [tis. Kč] 

Daňové výnosy z titulu úroků a smluvních pokut 31 532 

Opravné položky k pohledávkám   - 2 004 

Odpis pohledávek     1 861 

Základ daně 31 675 

Daň [19 %]  6 018 

 

3.3.3 Pohledávky v roce 2019 

V tomto roce si společnost našla nový systém po změnách vyplývajících jak z novely 

ZoSÚ, tak změnách vyplývajících ze získání oprávnění od ČNB. Vytvořila si novou 

strategii a začala poskytovat i akční úvěry se sníženou pevnou úrokovou sazbou, která 

byla v rozsahu od 21,05 % do 21,54 %. Běžná pevná úroková sazba byla v rozsahu 

28,12 % až 39,28 %. Úroková sazba se již neodvíjí od místa uzavření. Společnost 

navýšila maximální výši úvěru z 20 000 Kč na 30 000 Kč a změnila také délku splácení. 

Ta byla v rozmezí 10 až 40 měsíců. Došlo i ke změně výpočtu provize 

zprostředkovateli, stále se odvíjí od výše úvěru, ale je dána pevnou hodnotou 1000 Kč 

u uzavřených spotřebitelských úvěrů ve výši od 5 000 Kč do 14 999 Kč. Provize 

2000 Kč je uplatněna u spotřebitelských úvěrů ve výši od 15 000 Kč do 24 999 Kč. 

Za spotřebitelský úvěr ve výši od 25 000 Kč do 30 000 Kč je vyplacena provize ve výši 

2 500 Kč.  

 

 

 

 
154 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2018. 
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Tabulka č. 20: Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru bez provize v roce 2019 155 

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru 

Výše spotřebitelského úvěru 20 000 Kč 

Počet splátek 36 

Úroková sazba p. a.  21,24 % 

Výše měsíční splátky 756 Kč 

RPSN 23,4 % 

Celková výše spotřebitelského úvěru 27 216 Kč 

 

Tabulka č. 21: Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru s provizí v roce 2019 156 

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru 

Výše spotřebitelského úvěru 20 000 Kč 

Počet splátek 36 

Úroková sazba p. a.  21,24 % 

Výše měsíční splátky 756 Kč 

Provize zprostředkovateli 2 000 Kč 

RPSN 33,4 % 

Celková výše spotřebitelského úvěru 27 216 Kč 

 

Společnost uzavřela 1 249 smluv o spotřebitelském úvěru v celkové hodnotě jistiny 

ve výši 34 136 tis. Kč, což je nejvyšší hodnota za posledních 6 let. Úrok z úvěru 

společnost evidovala ve výši 10 491 tis. Kč a z toho částka 1 668 tis. Kč byla daňovým 

výnosem pro rok 2019. Úrok z prodlení byl ve výši 109 tis. Kč. Všechny toto údaje 

budou opět uvedeny v tabulce č. 22, včetně vyčíslení pohledávek po splatnosti.  

 
155 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2019. 

156 Tamtéž. 
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Tabulka č. 22: Analýza pohledávek ze smluv uzavřených v roce 2019 157 

Smlouvy uzavřené v roce 2019 

 2017 2018 2019 

počet smluv x x 1249 

jistina x x 34 136 tis. Kč 

úrok z úvěru x x 10 491 tis. Kč 

úrok z úvěru – daňový 

výnos x x 1 668 tis. Kč 

úrok z prodlení x x 109 tis. Kč 

po splatnosti <90 dnů x x 515 tis. Kč 

po splatnosti> 90 dnů x x 7 088 tis. Kč 

 

Dílčí základ daně 

I přes to, že v tomto roce společnost uzavřela nejvíce smluv o spotřebitelském úvěru 

a zároveň dosáhla nejvyšší hodnoty jistiny a úroku z úvěru, byl celkový daňový výnos 

z úroků a smluvních pokut nižší než v roce 2018. Důvodem je, že společnost většinu 

smluv o spotřebitelském úvěru uzavřela až na konci roku 2019, a tudíž úroky z úvěru 

budou vstupovat do výnosů až v roce 2020. V tomto roce opět převyšovaly úhrady 

pohledávek, ke kterým byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám v minulých 

letech, nad hodnotou nově vytvořených opravných položek k pohledávkám a společnost 

musela zvýšit základ daně o 5 376 tis. Kč.  

 

 

 

 
157 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2019. 
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Tabulka č. 23: Dílčí základ daně za rok 2019 158 

Dílčí základ daně v roce 2019 

Popis Hodnota [tis. Kč] 

Daňové výnosy z titulu úroků a smluvních pokut 26 239 

Opravné položky k pohledávkám  - 5 376 

Odpis pohledávek    2 270 

Základ daně 29 345 

Daň [19 %] 5 576 

 

3.3.4 Shrnutí analýzy pohledávek 

Analýza pohledávek byla provedena v letech 2017 – 2019 na základě informací 

získaných z interních dokumentů a rozhovorů s jednatelem. Pro lepší přehlednost bude 

vývoj pohledávek za jednotlivé roky uveden v souhrnných tabulkách a grafech.  

Vývoj smluv o spotřebitelské úvěru 

V roce 2017 a 2018 byla maximální výše spotřebitelského úvěru 20 000 Kč. V roce 

2019 se maximum navýšilo na 30 000 Kč. Rozpětí úrokových sazeb se v jednotlivých 

letech lišila a mají klesající vývoj. V roce 2017 a 2018 společnost určovala výši úrokové 

sazby také podle místa uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a uzavření 

prostřednictvím zprostředkovatele považovala za rizikovější. Byla u něj tedy stanovena 

vyšší úroková sazba. V roce 2019 smlouvy uzavřené prostřednictvím zprostředkovatele 

již nebyly znevýhodňovány a používala se stejná úroková sazba jako u smluv 

uzavřených v sídle společnosti. Vývoj smluv o spotřebitelském úvěru je uveden 

v tabulce č. 24.  

 

 

 

 
158 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2019. 
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Tabulka č. 24: Vývoj smluv o spotřebitelském úvěru 159 

Vývoj smluv o spotřebitelském úvěru 

 2017 2018 2019 

Výše úvěru [Kč] 4 000 - 20 000 4 000 - 20 000 5 000 - 30 000 

Počet splátek [měsíce] 24 - 36 24 - 36 20 - 40 

Úroková sazba p.a. [%] 35,1 - 47,5 29,6 - 41,7 21,05 - 21,54 

Provize zprostředkovateli [Kč] 400 - 2 000 400 - 2 000 500 - 2 500 

 

Parametry smluv o spotřebitelském úvěru jsou v letech 2017 a 2018 velmi podobné. 

Liší se pouze ve výši úrokové sazby. Velké změny nastaly v roce 2019, kdy se změnily 

všechny uvedené parametry. Společnost navýšila maximální výši úvěru z 20 000 Kč na 

30 000 Kč především z důvodu možnosti tvorby daňově uznatelných opravných položek 

k pohledávkám do jmenovité hodnoty 30 000 Kč. Změna nastala i u provize 

zprostředkovateli, která není ve výši 10 % z výše spotřebitelského úvěru, jako to bylo 

v letech 2017 a 2018. Stále se odvíjí od výše spotřebitelského úvěru, ale má pevnou 

hodnotu 1 000 Kč pro úvěry ve výši 5 000 Kč – 14 999 Kč, 2 000 Kč pro úvěry ve výši 

15 000 Kč – 24 999 Kč a 2 500 Kč pro úvěry ve výši 25 000 Kč – 30 000 Kč. Vývoj 

průměrných hodnot výše úvěru, počtu splátek, úrokové sazby a provize 

zprostředkovateli je uveden v grafech č. 2 a č. 3.  

 
159 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017-2019. 
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Graf č.  2: Vývoj počtu splátek a úrokové sazby 2017-2019 160 

 

 

Graf č.  3: Vývoj výše úvěru a provize 2017-2019 161 

 
160 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017-2019. 

161 Tamtéž. 

30 30
30

41,3

35,65

21,295

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2017 2018 2019

Vývoj počtu splátek a úrokové sazby

Počet splátek Úroková sazba

12 000

12000

15000

1200 1200 1500

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2017 2018 2019

Vývoj výše úvěru a provize

Výše úvěr provize



73 

 

 

Vývoj pohledávek  

Společnost byla nucena novelizací ZoSÚ provést změny související se spotřebitelskými 

úvěry, které poskytuje a dotýkaly se především roku 2017. Změny souvisely především 

s úroky z prodlení a smluvními pokutami, ale také se zvýšením administrativní zátěže 

při ověřování úvěruschopnosti zákazníků, která se týkala jak společnosti, tak zákazníků. 

Změny nastaly také v podmínkách, kdo může poskytovat spotřebitelský úvěr, které 

vyplývají z ZoSÚ. Spotřebitelské úvěry může uzavírat jen taková osoba, která složila 

zkoušku podle ZoSÚ, to se týká jak jednotlivých zaměstnanců společnosti, tak 

zprostředkovatelů. Z tohoto důvodu došlo k výraznému poklesu zprostředkovatelů 

z původních 56 na pouhých 8, kteří mohli poskytovat spotřebitelské úvěry. Adaptace na 

nové změny, a především pokles zprostředkovatelů zapříčinil i pokles uzavřených 

smluv. K poklesu uzavřených smluv došlo i v roce v 2018. Tento pokles byl způsoben 

tím, že společnost částečně pozastavila svoji činnost, protože až do května 2018 

nevěděla, zdali získá oprávnění od ČNB a bude zapsána do seznamu nebankovních 

poskytovatelů spotřebitelského úvěru. Bližší vývoj pohledávek v letech 2017 až 2019 

je uveden v tabulce č. 25. 

Tabulka č. 25: Vývoj pohledávek v letech 2017-2019 162 

Vývoj pohledávek 

 2017 2018 2019 

počet smluv 1 066 771 1249 

jistina 20 695 tis. Kč 15 245 tis. Kč 34 136 tis. Kč 

úrok z úvěru 12 900 tis. Kč 6 851 tis. Kč 10 491 tis. Kč 

úrok z úvěru – daňový 

výnos 2 786 tis. Kč 1 595 tis. Kč 1 668 tis. Kč 

úrok z prodlení 116 tis. Kč 61 tis. Kč 109 tis. Kč 

po splatnosti <90 dnů 357 tis. Kč 318 tis. Kč 515 tis. Kč 

 
162 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017-2019. 
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1,06 % 1,44 % 1,15 % 

po splatnosti >90 dnů 
7 483 tis. Kč 3 515 tis. Kč 7 088 tis. Kč 

22,27 % 15,9 % 15,88 % 

 

Jak vyplývá z tabulky, nejvíce smluv bylo uzavřeno v roce 2019. Konkrétně 

o 183 smluv více než v roce 2017 a o 478 smluv více než v roce 2018. Také jistina 

úvěru dosahovala nejvyšších hodnot v roce 2019, a to o téměř 13,5 mil Kč než v roce 

2017 a v porovnání s rokem 2018 byl nárůst o téměř 18,9 mil Kč. Dalo by 

se předpokládat, že nejvyšších hodnot v roce 2019 bude dosahovat i úrok z úvěru, ale 

není tomu tak. Největší hodnota úroku z úvěru byla v roce 2017 i přesto, že společnost 

uzavřela méně smluv za menší hodnotu než v roce 2019. Je to způsobeno tím, 

že společnost v roce 2019 poskytovala úrok z úvěru o 20 procentních bodů nižší než 

v roce 2017. V roce 2019 byl tedy celkový úrok z úvěru nižší o 2,4 mil Kč než v roce 

2017, ale v porovnání s rokem 2018 byla hodnota úroku z úvěru vyšší o 3,6 mil Kč. 

Stejný vývoj byl i u úroku z úvěru, který byl v daném roce daňovým výnosem. V roce 

2019 byla hodnota o 1,1 mil Kč nižší než v roce 2017. V porovnání s rokem 2018 byl 

nárůst mnohem menší než nárůst u úroku z úvěru, a to o pouhých 73 tis. Kč. Bylo to 

způsobeno jak snížením úrokové sazby, tak i skutečností, že společnost většinu smluv 

uzavřela až ke konci roku 2019, a tudíž úrok z úvěru bude daňovým výnosem až v roce 

2020. Úrok z prodlení má taktéž stejný vývoj a je to opět způsobeno tím, že smlouvy 

byly uzavřené až ke konci roku 2019 a většina z nich tedy nemůže být v prodlení. 

U pohledávek po splatnosti je uveden i procentuální podíl, který byl vypočítán jako 

podíl hodnoty pohledávek po splatnosti a celkové hodnoty úvěru v daném roce (součet 

jistiny a úroku z úvěru). Podíl pohledávek po splatnosti méně než 90 dnů se ve všech 

sledovaných letech drží v rozmezí 1 % až 1,5 %.  Nejvyšší procentuální podíl byl v roce 

2018. Pohledávky po splatnosti více než 90 dnů mají vyšší podíl, který převyšuje 15 %. 

Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v roce 2017, kdy tento podíl byl 22,27 %, a nejnižších 

hodnot bylo dosaženo v roce 2019, kdy tento podíl byl 15,88 %. Může se zdát, že v roce 

2019 společnost poskytla spotřebitelský úvěr řádným platičům, ale opět je třeba 

zohlednit, že většina smluv byla uzavřena až na konci roku 2019, a tudíž většina 
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dlužníků neměla šanci dostat se do prodlení více než 3 měsíce. Vývoj pohledávek 

je zachycen v následujících grafech č. 4 a č. 5.  

 

Graf č.  4: Vývoj pohledávek v letech 2017-2019 163 

 

Graf č.  5: Vývoj pohledávek po splatnosti a úroku z úvěru v letech 2017-2019 164 

 
163 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017-2019. 
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Vývoj dílčího základu daně 

Společnost si vede účetnictví sama prostřednictvím programu, který si nechala 

naprogramovat na zakázku v roce 2016. Program je tudíž poměrně nový a stále dochází 

k jeho úpravám tak, aby zohledňoval a uváděl všechny potřebné informace a data, která 

jsou v tomto předmětu podnikání velmi specifická. Daňové přiznání jim zaštiťuje 

daňový poradce, kterému jsou předloženy zpracované účetní podklady. Jako každá jiná 

společnost se snaží co nejvíce optimalizovat svoji daňovou povinnost. V blízké 

minulosti se jí dotýkaly zásadní legislativní změny, ať už to byla změna tvorby 

daňových opravných položek k pohledávkám v roce 2014, nebo novelizace ZoSÚ 

v roce 2016 a další. Pro účely diplomové práce byly analyzovány pouze výnosy 

a náklady bezprostředně související s pohledávkami. Nebyly tedy zahrnuty žádné 

mzdové náklady a ostatní náklady, které sice souvisejí s pohledávkami, ale bylo by 

velmi složité určit, jaký poměr přímo souvisí s pohledávkami. Pro stanovení dílčího 

základu daně byly použity hodnoty úroků z úvěru, úroků z prodlení, smluvních pokut 

a opravné položky k pohledávkám. V jednotlivých letech byly uvedeny daňové výnosy 

úroků z úvěru a úroků z prodlení, které vznikly ze smluv uzavřených v daném roce. Pro 

výpočet základu daně byly použity daňové výnosy, které spadají do daného roku 

v nezávislosti na tom, kdy byla smlouva uzavřena.  

Tabulka č. 26: Vývoj dílčího základu daně v letech 2017-2019 [v tis. Kč] 165 

Vývoj dílčího základu daně 

Popis 2017 2018 2019 

Daňové výnosy z titulu úroků a 

smluvních pokut 
36 990 31 532 26 239 

Opravné položky k pohledávkám 3 826 - 2 004 - 5 376 

Odpis pohledávek 5 241 1 861 2 270 

Základ daně 27 922 31 675 29 345 

Daň [19 %] 5 305 6 018 5 576 

 
164 Tamtéž. 

165 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017-2019. 
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Daňové výnosy z titulu úroků a smluvních pokut se meziročně velmi liší. Nejnižších 

hodnot bylo dosaženo v roce 2019, kdy jejich hodnota dosahovala 26,2 mil. Kč a byla 

o 10 mil. Kč nižší než v roce 2017. V porovnání s rokem 2018 byla tato hodnota nižší 

o 5,3 mil. Kč. Velký pokles byl způsoben především snížením úrokové sazby a také tím, 

že výnosy z úroků z úvěru ze smluv uzavřených v roce 2019 nevstoupily do výnosů 

v roce 2019, ale budou vstupovat do výnosů až v roce 2020. I přesto, že výnosy 

se meziročně liší v řádu miliónů, dílčí daňová povinnost se meziročně liší 

v desetitisících. Ovlivnily to opravné položky k pohledávkám, které v roce 2017 

snižovaly základ daně, zatímco v roce 2018 a 2019 zvyšovaly základ daně. Opravné 

položky k pohledávkám se dostaly do mínusových hodnot z několika důvodů. Jedním 

z těchto důvodů je, že společnost v roce 2018 uzavřela nejméně smluv za posledních 

6 let, tudíž i celková hodnota nově vzniklých pohledávek byla nízká. Celkovou hodnotu 

pohledávek ovlivňují i klesající úrokové sazby. Dalším důvodem je i nízký daňový 

výnos z pohledávek v roce 2019. Tyto důvody zapříčinily pokles celkových pohledávek, 

tudíž i pokles možnosti tvorby nových daňových opravných položek k pohledávkám. 

Úhrady pohledávek, ke kterým byly v minulosti vytvořeny opravné položky 

k pohledávkám ve 100 %, ruší tyto opravné položky a ty zvyšují základ daně. Zároveň 

převažují nad nově vytvořenými opravnými položkami k pohledávkám, a proto 

je hodnota opravných položek k pohledávkám záporná a zvyšuje základ daně. Vývoj 

výnosů, odpisů pohledávek, dílčího základu daně a dílčí daňové povinnosti je zachycen 

v grafu č. 6. Není zde uveden vývoj opravných položek k pohledávkám, protože 

by velmi zkreslovaly graf.  
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Graf č.  6: Vývoj dílčího základu daně 166 

Opravné položky, odpis a postoupení pohledávek 

Díky tomu, že je společnost oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry podle ZoSÚ, 

může tvořit opravné položky i k takovým pohledávkám, o kterých nebylo účtováno 

do výnosů. Společnost tvoří opravné položky k pohledávkám v zákonné výši ke všem 

pohledávkám, které jsou po splatnosti více než 12 měsíců. Jelikož jsou spotřebitelské 

úvěry poskytovány do maximální výše jistiny 30 000 Kč, může k takovýmto 

pohledávkám tvořit opravné položky ve 100 % výši hodnoty pohledávky. Stejným 

způsobem tvoří i opravné položky k příslušenství pohledávek 167.  

Odpis pohledávek je uplatňován v případě úmrtí dlužníka a v dědickém řízení, kde 

nebyl žádný majetek. Dále u pohledávek, u kterých skončilo insolvenční řízení z titulu 

splnění oddlužení, a také u pohledávek v exekučním řízení, kde exekutor konstatoval 

nevymahatelnost pohledávky. Společnost nepostupuje žádné pohledávky 168.  

 
166 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty, 2017-2019. 

167 JEDNATEL, Interview. XX, s. r. o., Vysočina. 17. 01. 2020. 

168 Tamtéž. 
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3.4 Shrnutí analytické části 

V této části diplomové práce jsou uvedeny základní informace a organizační struktura 

analyzované společnosti, která si nepřeje být zveřejňována a pro účely diplomové práce 

je označována jako společnost XX, s. r. o. Aktuálním předmětem podnikání společnosti 

je poskytování spotřebitelských úvěrů, je držitelem certifikátu ČNB a je zapsána 

v seznamu nebankovních institucí. Byly popsány atributy spotřebitelských úvěrů a také 

byla provedena analýza pohledávek ve sledovaných letech 2017 až 2019. Tato analýza 

zachycuje hodnotu pohledávek a příslušenství k pohledávkám pouze ze smluv 

uzavřených v daném roce. Analýza dílčích základů daně vychází z celkových daňových 

výnosů a nákladů, které přímo souvisejí s pohledávkami v nezávislosti na tom, kdy byla 

uzavřena smlouva, ze které tyto výnosy a náklady plynou. Do výnosů byly zahrnuty 

úroky z úvěru, úroky z prodlení a smluvní pokuty. Jako náklad byly posuzovány pouze 

opravné položky k pohledávkám. V poslední části byly všechny údaje za jednotlivé 

roky shrnuty a komplexně popsány včetně grafického zobrazení vývoje jednotlivých 

údajů.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ ZHODNOCENÍ 

PŘÍNOSŮ 

V této části diplomové práce se zaměřím na vlastní návrhy daňové optimalizace 

zaměřené na opravné položky k pohledávkám. Jednotlivé návrhy budou nejprve řešeny 

samostatně a poté bude uvedeno řešení kombinace vybraných návrhů. Předmětem této 

části je i zhodnocení výhodnosti založení dceřiné společnost v tuzemsku a zahraničí.  

4.1 Tvorba opravných položek k pohledávkám 

Jelikož společnost poskytuje spotřebitelské úvěry do maximální výše 30 000 Kč, může 

využívat pouze dva typy zákonných opravných položek k pohledávkám, a to dle 

§ 5a ZoR ve výši 100 % hodnoty pohledávky. Druhou zákonnou opravnou položkou 

k pohledávkám, kterou společnost může uplatnit, je dle § 8 ZoR. Druhou zmiňovanou 

opravnou položku k pohledávkám společnost nevyužívá, a přitom každý rok přihlašuje 

do insolvenčního řízení nemalou částku. V tabulce č. 27 jsou uvedeny hodnoty 

příslušenství k pohledávkám, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení v daném 

roce. Jedná se o pohledávky, které nejsou po splatnosti 12 měsíců a nelze k nim vytvořit 

opravnou položku k pohledávkám dle § 5a ZoR.  

Tabulka č. 27: Pohledávky přihlášené do IŘ v roce 2017-2019 169 

 2017 2018 2019 

Pohledávky přihlášené do IŘ 
77 osob 42 osob 128 osob 

1 586 534 Kč 872 204 Kč 2 219 798 Kč  

 

4.1.1 Výpočet daňové povinnosti za rok 2019 

Daňová povinnost bude vypočítána z dat, která jsou uvedena v kapitole č. 3.3.3 a bude 

zde zahrnuta optimalizace daňové povinnosti prostřednictvím využití opravných 

položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení.  

 
169 Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty 
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Tabulka č. 28: Výpočet daňové povinnosti při zohlednění OP k pohledávkám dle § 8 ZoR 

Popis 
Původní hodnota 

[tis. Kč] 

Nová hodnota [tis. 

Kč] 

Daňové výnosy z titulu úroků a smluvních 

pokut 
26 239 26 239 

Opravné položky k pohledávkám dle § 5a 

ZoR 
- 5 376 - 5 376 

Opravné položky k pohledávkám dle § 8 

ZoR 
0 2 220 

Odpis pohledávek 2 270 2 270 

Základ daně 29 345 27 125 

Daň [19 %] 5 576 5 154 

Daňová úspora 422 tis. Kč 

 

Jak vyplývá z tabulky č. 28, s využitím opravných pohledávek dle § 8 ZoR by vznikla 

daňová úspora ve výši 422 tis. Kč.  

4.2 Založení dceřiné společnosti v ČR 

Založení dceřiné společnosti v tuzemsku je z legislativního hlediska jednoduché 

a nejsou zde žádné jazykové bariéry. Díky znalosti legislativy by pro společnost nebylo 

příliš obtížné založit dceřinou společnost. Jedinou povinností je získání oprávnění 

od ČNB.  

4.2.1 Základní informace o ČR 

ČR je parlamentní republikou a nachází se ve střední Evropě. Od roku 1993 

je samostatným státem a do EU vstoupila 1. května 2004. Není součástí eurozóny 

a národní měnou je česká koruna. Hlavním městem je Praha a úředním jazykem čeština. 

Rozloha ČR je 78 886 km2, celkový počet obyvatel 10,5 mil 170.  

 
170 O České republice. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/o-ceske-

republice. 
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4.2.2 Výpočet daňové povinnosti 

Výpočet daňové povinnosti bude vycházet z údajů uvedených v kapitole 3.3.3 a základ 

daně bude opět stanoven pouze z výnosů a nákladů přímo spojených s pohledávkami. 

Nebude zde zohledněn návrh tvorby opravných položek k pohledávkám za dlužníky 

v insolvenčním řízení.  

Mateřská společnost by založila dceřinou společnost v tuzemsku a prodávala 

by jí pohledávky, které jsou po splatnosti. Pohledávky zároveň nejsou přihlášeny 

do insolvenčního řízení. 

Společnost musí použít transferové ceny, aby byl dodržen princip tržního odstupu. 

Dle průzkumu nabídek nezávislých společností zabývajících se odkupem pohledávek 

bylo zjištěno, že průměrná cena, za kterou by odkoupily pohledávky po splatnosti 

v rozmezí 90 dnů až 12 měsíců, by byla 75 % hodnoty pohledávky. Pohledávky 

po splatnosti více než 12 měsíců by byli ochotni odkoupit v průměru za 60 % hodnoty 

pohledávky.  

Varianta A 

V této variantě bude vypočítána daňová povinnost při postoupení pohledávek, které jsou 

po splatnosti více než 90 dnů a méně než 12 měsíců. Jakmile je dlužník v prodlení více 

než 90 dnů, společnost vypovídá smlouvu a přistupuje k vymáhání soudní cestou. 

V tomto případě by místo soudního vymáhání postoupila pohledávky dceřiné 

společnosti, a to ve výši 30 % těchto pohledávek. Prodejní cena bude stanovena ve výši 

75 % z hodnoty pohledávek. V roce 2019 společnost evidovala pohledávky po 

splatnosti více než 90 dnů v hodnotě 7 088 tis. Kč. Postoupení pohledávek bude 

v hodnotě 2 126 tis. Kč (30 % ze 7 088 tis. Kč) za prodejní cenu 1 595 tis. Kč 

(75 % z 2 126 tis. Kč). Prodejní cena je pro mateřskou společnost výnos a pro dceřinou 

společnost tato částka představuje výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů. Postoupenou pohledávku poté mateřská společnost odepíše, ale daňovým 

nákladem bude jen hodnota pohledávky do výše prodejní ceny. Rozdíl mezi hodnotou 

pohledávek a prodejní cenou bude daňově neuznatelným nákladem.  
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Tabulka č. 29: Postoupení pohledávek po splatnosti > 90 dnů dceřiné společnosti v ČR 

Mateřská společnost 

Popis 2019  2020  

 Hodnota [tis. Kč] Hodnota [tis. Kč] 

Daňové výnosy z titulu úroků a smluvních 

pokut 
26 239  

Výnos z prodeje pohledávek 1 595  

VÝNOSY CELKEM 27 834 0 

Opravné položky k pohledávkám dle § 5a 

ZoR vytvořené v roce 2019 
5 580  

Zrušené OP k pohledávkám – úhrada 2019 - 10 956  

Odpis pohledávek 2 270  

Odpis postoupených pohledávek - daňový 1 595  

Odpis postoupených pohledávek - nedaňový - 532  

NÁKLADY CELKEM - 3 105 0 

Základ daně 30 939  

Daň [19 %] 5 878 0 

Daň celkem 5 878 Kč 

Dceřiná společnost ČR 

 2019 2020 

 Hodnota [tis. Kč] Hodnota [tis. Kč] 

Úhrada pohledávek  2 126 

Výnos z úhrady pohledávek  532 

Základ daně  532 

Daň [19 %]  101 

CELKOVÁ DAŇOVÁ POVINNOST 5 979 Kč 

Daňová povinnost bez postoupení 5 894 Kč 
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V případě postoupení pohledávek, ke kterým nejsou vytvořené opravné položky 

k pohledávkám, vznikne společnosti v roce 2019 daňová povinnost ve výši 5 878 tis. 

Kč, což je o 16 tis. Kč vyšší daňová povinnost, než kdyby společnost nepostoupila 

pohledávky. V následujícím roce, kdy dojde k úhradě celé výše hodnoty pohledávek, 

dojde k výnosu u dceřiné společnosti, který je zdaněn ve výši 101 tis. Kč. Postoupení 

pohledávek se mateřské společnosti z daňového hlediska nevyplatí. Mohlo by být 

provedeno v případě, že by mateřská společnost nutně potřebovala peněžní prostředky, 

které by získala okamžikem prodeje pohledávek.  

Varianta B 

Bude zobrazen výpočet situace, kdy mateřská společnost dceřiné společnosti postoupí 

pohledávky ve výši 60 % hodnoty pohledávek a v následujícím roce bude uhrazena 

celková hodnota pohledávek.  

Mateřská společnost eviduje v roce 2019 pohledávky po splatnosti více než 12 měsíců 

a vytvořila k nim opravné položky v hodnotě 5 580 tis. Kč. Pohledávky k postoupení 

jsou ve výši 1 674 tis. Kč (30 % z 5 580 tis. Kč) a prodejní cena je ve výši 1 004 tis. Kč 

(60 % z 1 674 tis. Kč). 
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Tabulka č. 30: Postoupení pohledávek po splatnosti > 12 měsíců dceřiné společnosti v ČR 

Mateřská společnost 

Popis 2019  2020  

 Hodnota [tis. Kč] Hodnota [tis. Kč] 

Daňové výnosy z titulu úroků a smluvních 

pokut 
26 239  

Výnos z prodeje pohledávek 1 004  

VÝNOSY CELKEM 27 244 0 

Opravné položky k pohledávkám dle § 5a 

ZoR vytvořené v roce 2019 
5 580  

Zrušené OP k pohledávkám – úhrada 2019 - 10 956  

Zrušení OP k postoupeným pohledávkám - 1 674  

Odpis pohledávek 2 270  

Odpis postoupených pohledávek 1 674  

NÁKLADY CELKEM - 3 106 0 

Základ daně 30 350  

Daň [19 %] 5 766 0 

Daň celkem 5 766 Kč 

Dceřiná společnost ČR 

 2019 2020 

 Hodnota [tis. Kč] Hodnota [tis. Kč] 

Úhrada pohledávek  1 674 

Výnos z úhrady pohledávek  670 

Základ daně  670 

Daň [19 %]  127 

Celková daňová povinnost 5 893 Kč 
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Tabulka č. 31: Výpočet daňové povinnosti bez dceřiné společnosti v ČR 

Popis 2019 2020 

 Hodnota [tis. Kč] Hodnota [Kč] 

Výnosy celkem 26 239 0 

Náklady celkem - 3 106 - 1 674 

Základ daně 29 345 1 674 

Daň [19 %] 5 576 318 

Celková daňová povinnost 5 894 Kč 

 

Jak z tabulky vyplývá, při postoupení pohledávek dceřiné společnosti vznikne v roce 

2019 vyšší daňová povinnost. Mateřská společnost může sice odepsat celou hodnotu 

pohledávek, ale ZD je zvýšen o výnos, který plyne z postoupení pohledávek. Dojde-li 

v roce 2020 k úhradě celé výše hodnoty postoupených pohledávek, vznikne dceřiné 

společnosti výnos pouze z té části přijaté platby, které převyšuje pořizovací cenu 

pohledávky. Mateřské společnosti nevzniknou žádné výnosy ani náklady, protože 

pohledávku již nevlastní. V tabulce č. 30 je uvedena výše daňové povinnosti mateřské 

společnosti v případě, že by nedošlo k postoupení pohledávky, a tudíž jí v roce 2020 

vznikne výnos z uhrazených pohledávek.  

Pokud budeme porovnávat celkovou daňovou povinnost v roce 2019, postoupení 

pohledávek dceřiné společnosti není z daňového hlediska výhodné, protože vznikne 

daňová povinnost vyšší o 190 tis. Kč. Při pohledu na daňovou povinnost za rok 2019 

a 2020 už je situace opačná a vznikne daňová úspora 1 tis. Kč. Výše daňové úspory 

je ovšem velmi zanedbatelná.  

4.3 Založení dceřiné společnosti v Irsku 

Irsko je poměrně stabilní země a má třetí nejnižší sazbu daně z příjmů PO. Na základě 

těchto přívětivých skutečností bylo Irsko vybráno jako nejvhodnější stát v EU pro 

založení dceřiné společnosti.  
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4.3.1 Základní informace o Irsku 

Irsko je parlamentní republikou a nachází se v severozápadní Evropě. V roce 1919 

se osamostatnilo od Velké Británie. Do EU vstoupilo 1. ledna 1973 a od vzniku 

eurozóny v roce 1999 je jejím členem a národní měnou je Euro 171. Hlavním městem 

je Dublin, úředním jazykem je angličtina a irština. Celková rozloha je 70 273 km2, počet 

obyvatel 4,7 mil 172. 

Irsko má podepsané SZDZ se všemi členskými státy EU, včetně dohod o výměně 

daňových informací (TIEA). Využívá také přeshraniční výměnu informací (EOI) 

o poplatcích daňovými správami 173.   

4.3.2 Soukromá společnost s ručením omezeným - (LTD company) 

LTD je obdoba české s. r. o. a společníci ručí za společnost pouze do výše nesplaceného 

vkladu. LTD nemá stanovené žádné předměty podnikání a může vykonávat jakoukoli 

činnost. Může mít jednoho až 149 společníků a základní kapitál je minimálně 

1 EUR 174. Společnost lze založit elektronicky přes Companies Online Registration 

Enviroment. Založení trvá 5 pracovních dnů, výše poplatku za zapsání obchodního 

jména je 20 EUR a za zapsání nové společnosti 50 EUR 175. 

4.3.3 Základní popis daňového systému 

Irská republika je jedním z nejrychleji se rozvíjejících států EU s jednoduchým 

daňovým systémem. Registraci nově vzniklých společností zaštiťuje Companies 

registration office. Vybírání daní a poplatků spadá pod Office of the Revenue 

Commissioners.  

 

 

 
171 Irsko. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_cs. 

172 Irsko. Dostupné z: https://www.aktualne.cz/wiki/geografie/staty-a-

mesta/irsko/r~5f6fba38f5b111e582180025900fea04/. 

173 International tax. Dostupné z: https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/international-

tax/index.aspx. 

174 Required Steps. Dostupné z: https://www.cro.ie/Registration/Company/Required-Steps. 

175 Fees. Dostupné z: https://www.cro.ie/Publications/Fees. 
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Daň z příjmů právnických osob (Corporation Tax) 

Společnost, která je rezidentem Irska, musí platit korporátní daň z celosvětových 

příjmů. Rezidentem Irska je každá společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku 

a dle SZDZ není považována za rezidenta jiného státu. Pro daňové účely se za daňového 

rezidenta považuje i taková společnost, která není zapsána v obchodním rejstříku 

v Irsku, ale hlavní vedení a rozhodnutí jsou na území Irska. Daňové přiznání musí 

podávat prostřednictvím Revenue Online Service (ROS) a splatné daně musí uhradit 

přes Mandatory eFiling and ePayment 176. Při nepodání daňových přiznání 

elektronickou cestou společnost může dostat pokutu ve výši až 1 520 EUR za každou 

transakci 177.  

Daň z příjmů právnických osob má dvě sazby. První sazba je ve výši 12,5 % pro příjmy 

z obchodování. Příjmy z osvobozeného obchodu dle Tax Consolidation Act 

a neobchodní příjmy, kterými jsou například příjmy z pronájmu a investic, jsou zdaněny 

sazbou ve výši 25 %. Zdaňovacím obdobím je účetní období společnosti, které nesmí 

být delší než 12 měsíců. Pokud by došlo ke změně daňové sazby v účetním období, 

příjmy budou časově rozděleny a zdaněny příslušnou daňovou sazbou 178. Společnost 

musí podat daňové přiznání a zaplatit daň nejpozději do devíti měsíců po skončení 

účetního období. Je-li účetním obdobím kalendářní rok, musí daňové přiznání podat 

do 23. září. Společnosti, které nepodávají daňové přiznání elektronicky, musí předložit 

své přiznání a zaplatit daň nejpozději do 21. září. V případě nedodržení termínu 

zaplacení daně je vypočítán úrok při denní sazbě 0,0219 % z dlužné částky daně. 

Za pozdní podání daňového přiznání je stanovena pokuta ve výši 5 % ze splatné daně až 

do maximální výše 12 995 EUR, je-li podáno do dvou měsíců od data podání. Je-li 

 
176 Corporation Tax (CT). Dostupné z: https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/corporation-

tax-for-companies/corporation-tax/index.aspx. 

177 Mandatory e-filing and e-payment. Dostupné z: https://www.revenue.ie/en/online-

services/support/help-guides/ros/mandatory-efiling.aspx. 

178 Corporation Tax (CT). Dostupné z: https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/corporation-

tax-for-companies/corporation-tax/index.aspx. 
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daňové přiznání podáno více než dva měsíce po datu podání, pokuta je ve výši 10 % 

ze splatné daně až do maximální výše 63 485 EUR 179. 

Společnost může uplatňovat určité náklady a výdaje ze svých příjmů za účelem snížení 

částky daně, kterou platí. Tyto náklady nezahrnují výdaje na reprezentaci a kapitálové 

výdaje, které obsahují výdaje na nákup nebo údržbu pozemků, budov nebo zařízení. 

Společnost může požadovat kapitálové povolenky na kapitálové výdaje, které vzniknou 

z určitých obchodních aktiv a obchodních prostor. Kapitálové povolenky se obecně 

počítají z čistých nákladů na obchodní aktivum nebo prostor. V závislosti na typu aktiv 

jsou k dispozici různé sazby. Sazba 12,5 % se použije během osmi let pro stroje 

a zařízení a 4 % po dobu 25 let u většiny průmyslových budov. Společnost může 

uplatnit 100 % zrychleného kapitálu (ACA), jedná-li se např. o: energeticky efektivní 

zařízení včetně elektrických a alternativních paliv, vybavení tělocvičny 

pro zaměstnance. ACA lze nárokovat v prvním roce, kdy je aktivum použito 

v podnikání. Společnost může také do svých nákladů zahrnout výdaje, které jí vznikly 

ve tříletém období před vznikem společnosti 180.  

Srážková daň z dividend (Dividend Withholding Tax – DWT) 

Dividendy vyplácené společností, která je rezidentem Irska, podléhají srážkové dani 

z dividend. Sazba srážkové daně je 20 % a v roce 2020 se zvyšuje na 25 %. DWT 

se neuplatní na dividendy vyplácené ministrem vlády, Komisí pro národní rezervní fond 

důchodů, nerezidentskými společnostmi, irskou rezidentskou společností jiné irské 

rezidentské společnosti, ve které drží podíl alespoň 51 %. Výjimka se také vztahuje 

na dividendy vyplácené irskou dceřinou společností mateřské společnosti, která 

je rezidentem EU a není dle právních předpisů EU povolena. Platba srážkové daně musí 

být provedena prostřednictvím ROS a je splatná do 14. dne v měsíci následujícím 

po měsíci, kdy byla dividenda vyplacena 181. 

 
179 Corporation Tax (CT) payment and filing. Dostupné z: https://www.revenue.ie/en/companies-and-

charities/corporation-tax-for-companies/corporation-tax-payment-and-filing/index.aspx. 

180 Corporation Tax (CT). Dostupné z: https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/corporation-

tax-for-companies/corporation-tax/index.aspx. 

181 Dividend Withholding Tax (DWT). Dostupné z: https://www.revenue.ie/en/companies-and-

charities/dividend-withholding-tax/index.aspx. 
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4.3.4 Výpočet daňové povinnosti 

Výpočet bude vycházet ze stejných dat jako výpočet v případě dceřiné společnosti 

v ČR. Taktéž výchozími daty budou data uvedená v kapitole 3.3.3 a prodávány budou 

pohledávky, které jsou po splatnosti více než 90 dnů (Varianta C), a pohledávky, které 

jsou po splatnosti více než 12 měsíců a jsou k nim vytvořeny opravné položky 

k pohledávkám ve výši 100 % hodnoty pohledávky (Varianta D). Pohledávky nejsou 

přihlášeny do insolvenčního řízení. Prodejní cena pohledávek byla stanovena na základě 

nabídek od nezávislých společností.  

Varianta C 

V této variantě bude vypočítána daňová povinnost při postoupení pohledávek, které jsou 

po splatnosti více než 90 dnů a zároveň méně než 12 měsíců. Mateřská společnost 

postoupí pohledávky dceřiné společnosti, a to ve výši 30 % těchto pohledávek. Prodejní 

cena bude stanovena ve výši 75 % z hodnoty pohledávek. V roce 2019 společnost 

evidovala pohledávky po splatnosti více než 90 dnů v hodnotě 7 088 tis. Kč. Postoupení 

pohledávek bude v hodnotě 2 126 tis. Kč (30 % ze 7 088 tis. Kč) za prodejní cenu 

1 595 tis. Kč (75 % z 2 126 tis. Kč). Postoupené pohledávky poté mateřská společnost 

odepíše, ale daňovým nákladem bude jen hodnota pohledávky do výše prodejní ceny. 

Rozdíl mezi hodnotou pohledávek a prodejní cenou bude daňově neuznatelným 

nákladem.  
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Tabulka č. 32: Postoupení pohledávek po splatnosti > 90 dnů dceřiné společnosti v Irsku 

Mateřská společnost 

Popis 2019  2020  

 Hodnota [tis. Kč] Hodnota [tis. Kč] 

Daňové výnosy z titulu úroků a smluvních 

pokut 
26 239  

Výnos z prodeje pohledávek 1 595  

VÝNOSY CELKEM 27 834 0 

Opravné položky k pohledávkám dle § 5a 

ZoR vytvořené v roce 2019 
5 580  

Zrušené OP k pohledávkám – úhrada 2019 - 10 956  

Odpis pohledávek 2 270  

Odpis postoupených pohledávek - daňový 1 595  

Odpis postoupených pohledávek - nedaňový - 532  

NÁKLADY CELKEM - 3 105 0 

Základ daně 30 939  

Daň [19 %] 5 878 0 

Daň celkem 5 878 Kč 

Dceřiná společnost Irsko 

 2019 2020 

 Hodnota [tis. Kč] Hodnota [tis. Kč] 

Úhrada pohledávek  2 126 

Výnos z úhrady pohledávek  532 

Základ daně  532 

Daň [12,5 %]  66 

CELKOVÁ DAŇOVÁ POVINNOST 5 945 Kč 

Daňová povinnost bez postoupení 5 894 Kč 
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Postoupení pohledávek dceřiné společnosti v Irsku má stejné negativní daňové 

důsledky, jako tomu bylo při postoupení pohledávek české dceřiné společnosti. Díky 

nižší daňové sazbě v Irsku je navýšení daňové povinnosti nižší a celkové navýšení 

daňové povinnosti je ve výši 51 tis. Kč. Z daňového hlediska není postoupení 

pohledávek výhodné.  

Varianta D 

Poslední varianta zachycuje daňovou povinnost v případě postoupení pohledávek, 

ke kterým byly vytvořeny opravné položky dle § 5 ZoR. Mateřská společnost eviduje 

v roce 2019 pohledávky po splatnosti více než 12 měsíců a vytvořila k nim opravné 

položky v hodnotě 5 580 tis. Kč. Pohledávky k postoupení jsou ve výši 1 674 tis. Kč 

(30 % z 5 580 tis. Kč) a prodejní cena je ve výši 1 004 tis. Kč (60 % z 1 674 tis. Kč). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Tabulka č. 33: Postoupení pohledávek po splatnosti > 12 měsíců dceřiné společnosti v Irsku 

Mateřská společnost 

Popis 2019  2020  

 Hodnota [tis. Kč] Hodnota [tis. Kč] 

Daňové výnosy z titulu úroků a smluvních 

pokut 
26 239  

Výnos z prodeje pohledávek 1 004  

VÝNOSY CELKEM 27 244 0 

Opravné položky k pohledávkám dle § 5a 

ZoR vytvořené v roce 2019 
5 580  

Zrušené OP k pohledávkám – úhrada 2019 - 10 956  

Zrušení OP k postoupeným pohledávkám - 1 674  

Odpis pohledávek 2 270  

Odpis postoupených pohledávek 1 674  

NÁKLADY CELKEM - 3 106 0 

Základ daně 30 350  

Daň [19 %] 5 766 0 

Daň celkem 5 766 Kč 

Dceřiná společnost Irsko 

 2019 2020 

 Hodnota [tis. Kč] Hodnota [tis. Kč] 

Úhrada pohledávek  1 674 

Výnos z úhrady pohledávek  670 

Základ daně  670 

Daň [12,5 %]  84 

CELKOVÁ DAŇOVÁ POVINNOST 5 850 Kč 
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Tabulka č. 34: Výpočet daňové povinnosti bez dceřiné společnosti v Irsku 

Popis 2019 2020 

 Hodnota [tis. Kč] Hodnota [Kč] 

Výnosy celkem 26 239 0 

Náklady celkem - 3 106 - 1 674 

Základ daně 29 345 1 674 

Daň [19 %] 5 576 318 

CELKOVÁ DAŇOVÁ POVINNOST 5 894 Kč 

 

Opět je v tabulkách uveden výpočet daňové povinnosti v roce 2019, kdy došlo 

k postoupení pohledávek dceřiné společnosti v Irsku. V roce postoupení pohledávek 

vyšla daňová povinnost vyšší o 190 tis. Kč. V porovnání s daňovou povinností bez 

postoupení pohledávek se jedná o stejný výsledek, jako tomu bylo v případě postoupení 

pohledávek dceřiné společnosti v ČR. Ke snížení daňové povinnosti dochází až 

v následujícím roce, kdy se předpokládá, že by došlo k úhradě celé hodnoty pohledávek, 

a to o 234 tis. Kč. Celková daňová úspora, která vznikne v souvislosti s postoupením 

pohledávek v letech 2019 a 2020, je ve výši 44 tis. Kč. 

4.4 Komparace dceřiné společnosti v ČR a Irsku 

Pro založení dceřiné společnosti byla vybrána ČR a Irsko a výše podílu je 30 %. Nyní 

budou tyto dvě země porovnány z pohledu ekonomické stability, daňového zatížení 

a ekonomického zatížení při založení.  

4.4.1 Makroekonomické ukazatele a rating země 

Na základě primárních informací lze konstatovat, že Irsko je poměrně dobře srovnatelné 

s Českou republikou. Jsou si velmi podobné z hlediska státního zřízení, rozlohy a také 

z hlediska ekonomických ukazatelů. Irsko je na tom mnohem lépe, co se týče růstu 

HDP, a je druhou zemí v EU s nejvyšším HDP na obyvatele. Z pohledu 

nezaměstnanosti je na tom ČR lépe, ale u obou zemí má míra nezaměstnanosti klesající 

tendenci. Klesající tendenci má i státní dluh na HDP, který je v Irsku podstatně vyšší 

než v ČR.  
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Tabulka č. 35: Makroekonomické ukazatele ČR a Irska 182 

 2016 2017 2018 

Růst HDP 

ČR 2,5 % 4,4 % 2,8 % 

Irsko 3,7 % 8,1 % 8,2 % 

Nezaměstnanost 
ČR 4 % 2,9 % 2,2 % 

Irsko 8,4 % 6,7 % 5,7 % 

Státní dluh na 

HDP 

ČR 47,7 % 43,8 % 40,1 % 

Irsko 84,7 % 76,5 % 75,2 % 

Inflace 
ČR 0,7 % 2,5 % 2,1 % 

Irsko 0 % 0,3 % 0,5 % 

 

ČR je celkově lépe hodnoceno z hlediska ratingu země. Konkrétně dle Fitch je ČR 

hodnoceno o jednu kategorii lépe než Irsko, dle Standard and Poor’s stejně a dle 

Moody’s o dvě kategorie lépe než Irsko, a to díky tomu, že Moody’s po 17 letech udělil 

ČR lepší rating.  

Tabulka č. 36: Rating zemí 183 

 Fitch Standard and Poor’s Moody‘s 

ČR AA- AA- Aa3 

Irsko A+ AA- A2 

 

 
182 Vlastní zpracování dle:  

Zdroj o ČR: Country statistical profile: Czech Republic 2020. Dostupné z: https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/g2g9e8ac-en/index.html?itemId=/content/component/g2g9e8ac-en. 

Zdroj o Irsku: Country statistical profile: Ireland 2020. Dostupné z: https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/g2g9e96c-en/index.html?itemId=/content/component/g2g9e96c-en. 

183 Vlastní zpracování dle: Ratingové hodnocení jednotlivých zemí. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni-vztahy/srovnavaci-tabulka/. 
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4.4.2 Náklady spojené se založením společnosti s ručením omezeným 

Založení společnosti s ručením omezeným není v ČR vůbec obtížné, stejně tak tomu 

je v případě založení soukromé společnosti s ručením omezeným v Irsku. Postup 

založení je prakticky totožný v obou zemích. Do výpočtu nákladů na založení byly 

zahrnuty pouze poplatky hrazené úřadům. Jak je z tabulky zřejmé, celkové poplatky na 

založení společnosti jsou v ČR vyšší, a to o 5 221 Kč. Pro přepočet irských poplatků byl 

použit kurz ČNB k 31. 12. 2019, který byl 25,410 Kč/EUR. 

Tabulka č. 37: Poplatky spojené se vznikem společnosti v ČR a Irsku 

 ČR Irsko 

Poplatek za zápis do OR 6 000 Kč 1 271 Kč 

Poplatek za zápis obchodní firmy - 508 Kč 

Poplatek za ohlášení živnosti 1 000 Kč - 

Celkem 7 000 Kč 1 779 Kč 

 

4.4.3 Daňová povinnost 

Výpočet daňové povinnosti mateřské a dceřiné společnosti byl uveden v jednotlivých 

kapitolách. Nyní bude ve zjednodušené verzi zobrazen jak pro českou, tak i irskou 

dceřinou společnost.  

Tabulka zachycuje rok 2019 i 2020. Je vždy uvedena výše daně v daném roce 

u mateřské společnosti bez postoupení pohledávek, tedy původní výše daně. Dále 

je uvedena daň, která vznikne mateřské a dceřiné společnosti dohromady, zvlášť pro 

variantu v ČR a Irsku. Daňová povinnosti vychází pro obě dceřiné společnosti v roce 

2019 stejně, protože výnos z postoupení pohledávky je u mateřské společnosti stejný 

bez ohledu na to, kde má dceřinou společnost. Úhrada pohledávek je až v roce 2020, 

a proto dceřiným společnostem nevzniká žádný výnos, a tudíž ani daň. V roce 2019 

tedy v obou případech založení dceřiné společnosti vznikne vyšší daň o 190 tis. Kč 

v porovnání s původní daňovou povinností. Daňová úspora vzniká až v roce 2020 

a v případě založení dceřiné společnosti v ČR vznikne v zanedbatelné výši 1 tis. Kč. 
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Tato úspora nepokryje ani výdaje za poplatky při založení dceřiné společnosti, jejich 

výše je dle tabulky 7 tis. Kč. V případě založení dceřiné společnosti v Irsku vznikne 

daňová úspora ve výši 44 tis. Kč. Lze tedy konstatovat, že z hlediska daňové 

optimalizace není založení dceřiné společnosti významně výhodné. Výhoda založení 

dceřiné společnosti je finančního charakteru, a to především v získání peněžních 

prostředků ve výši 1 674 tis. Kč již v roce 2019, které by mohla mateřská společnost 

investovat.  

Tabulka č. 38: Komparace daňových povinností v tis. Kč 

 2019 2020 

 

Matka Matka a 

dcera ČR 

Matka a 

dcera 

Irsko 

Matka Matka a 

dcera ČR 

Matka a 

dcera 

Irsko 

Výnosy 26 239 27 244 27 244 x 670 670 

Náklady - 3 106 - 3 106 - 3 106 -1 674 x x 

Základ daně 29 345 30 350 30 350 1 674 670 670 

Daň  5 576 5 766 5 766 318 127 84 

Daňová 

úspora 

 - 190 - 190  191 234 

Daňová úspora za rok 2019 a 2020 1 44 

 

4.4.4 Dividendy 

Z titulu držby podílu v dceřiné společnosti by byl mateřské společnosti vyplácen podíl 

na zisku. Mateřská společnost má 30 % podíl v dceřiné společnosti. Výpočet daňové 

povinnosti vycházel pouze z výnosů a nákladů přímo spjatých s pohledávkami. 

Předpokládá se ovšem, že dceřiná společnost bude působit jako faktoringová společnost 

a bude mít výnosy plynoucí ze svých obchodních transakcí. Bude vyplácen 30% podíl 

na zisku po zdanění. Pro správné stanovení zdanění dividend je nutné nahlédnout 

do článku 10 SZDZ s Irskem. V prvním odstavci se uvádí, že dividendy vyplácené 

irskou společností mohou být zdaněny v ČR. Druhý odstavec dává právo zdanit 
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i v Irsku, ale zároveň výši daně limituje. Dividendy mohou být v Irsku zdaněny sazbou 

daně ve výši 5 % z hrubé částky v případě, že je vyplácena společnosti, která 

je skutečným vlastníkem dividendy a vlastní podíl ve společnosti alespoň ve výši 25 %. 

V ostatních případech se použije sazba 15 % z hrubé částky dividendy. V našem případě 

splňujeme podmínky pro použití snížené sazby daně. Irská legislativa si přeje zdanit 

vyplácené dividendy, ale zároveň uvádí případy, kdy jsou vyplácené dividendy 

osvobozeny od srážkové daně. Jsou-li dividendy, vyplácené irskou dceřinou 

společností, mateřské společnosti, která je rezidentem některého z členského státu EU, 

jsou tyto dividendy osvobozeny od srážkové daně 184. Dle § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP 

jsou dividendy vyplácené dceřinou společností, která je rezidentem jiného členského 

státu EU, mateřské společnosti, která je rezidentem ČR, osvobozeny.  

V případě vyplácení dividend českou dceřinou společností jsou dividendy také 

osvobozeny od srážkové daně dle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP.  

Tabulka č. 39: Zobrazení daňového zatížení dividend v tis. Kč 

 ČR Irsko 

VH po zdanění 543 586 

Výše dividendy 162,9 175,8 

Sazba daně 0 % 0 % 

 

4.5 Zhodnocení přínosů 

Společnost na trhu působí již dlouho, má mnoho zkušeností a také jsou jí známé mnohé 

daňové optimalizační způsoby. Po provedení analýzy současného stavu jsem odhalila 

určité mezery jejich v daňové optimalizaci, a to především v neuplatňování opravných 

položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení. Společnost se bohužel 

potýká s velkým počtem dlužníků, kteří neplní své závazky včas a dostávají 

 
184 Dividend Withholding Tax (DWT) – Details of Scheme: Tax and Duty Manual. Dostupné z: 

https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-

06/06-08a-01.pdf. 
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se do prodlení. Za sledované období 2017 – 2019 evidují v průměru 7,3 % dlužníků, 

kteří se přihlásí do insolvenčního řízení ve stejném roce, jako uzavřeli smlouvu 

o spotřebitelském úvěru, tzn. jsou v prodlení méně než 12 měsíců. V roce 2019 

společnost přihlásila do insolvenčního řízení pohledávky v hodnotě 2 220 tis. Kč 

(pohledávky ze smluv uzavřených do roku 2019 včetně). Jedná se o nemalé číslo, 

a proto jsem společnosti navrhla, aby k těmto pohledávkám uplatňovala opravné 

položky k pohledávkám dle § 8 ZoR. Navrhovanou daňovou optimalizací by vznikla 

daňová úspora ve výši 421,8 tis. Kč. S tímto návrhem jednatel souhlasil a již podal 

požadavek IT společnosti, aby naprogramovala přehlednější systém, který bude podávat 

přesná a přehledná data ke zpracování opravných položek k těmto pohledávkám.  

Dalším návrhem bylo založení dceřiné společnosti v ČR nebo Irsku. Mateřská 

společnost by prodávala pohledávky dané dceřiné společnosti za cenu stanovenou na 

základě nabídek nezávislých společností zabývajících se odkupem pohledávek tak, aby 

byl dodržen princip tržního odstupu. Vypočteny byly vždy dvě varianty, a to pro 

postoupení pohledávek po splatnosti více než 90 dnů a zároveň méně než 12 měsíců. 

Druhá varianta zachycovala postoupení pohledávek po splatnosti více než 12 měsíců 

a byly k nim vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve 100% výši. Pro obě 

varianty platí, že pohledávky nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení. V tabulce č. 40 

jsou uvedeny daňové úspory plynoucí z jednotlivých návrhů. Nejvyšší daňová úspora 

vznikla z využívání opravných položek dle § 8 ZoR ve výši 421,8 tis. Kč. Naopak ke 

zvýšení daňové povinnosti došlo v případě postoupení pohledávek po splatnosti více 

než 90 dnů, a to jak české dceřiné společnosti, tak irské dceřiné společnosti. Tato 

varianta není z daňového hlediska výhodná. K daňové úspoře došlo v případě 

postoupení pohledávek po splatnosti více než 12 měsíců. V případě české dceřiné 

společnosti je výše daňové úspory zanedbatelná a u irské dceřiné společnosti je daňová 

úspora vyšší, ale také nedosahuje vysokých hodnot. I tento návrh jsem předložila 

jednateli, ovšem nebyl pro něho v tuto chvíli příliš lukrativní, ale zváží ho v budoucím 

plánování rozvoje společnosti.  
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Tabulka č. 40: Souhrnné vyčíslení daňové úspory 

 ČR Irsko 

OP dle § 8 ZoR 421,8 tis. Kč x 

Postoupení pohledávek po splatnosti 

> 90 dnů 
- 85 tis. Kč - 51 tis. Kč 

Postoupení pohledávek po splatnosti 

> 12 měsíců 
1 tis. Kč 44 tis. Kč 

 

V návrzích bylo uvedeno i daňové zatížení dividend, které by byly vypláceny v případě 

založení dceřiné společnosti. Po prostudování české, irské a evropské legislativy bylo 

zjištěno, že po splnění určitých podmínek jsou dividendy osvobozeny od zdanění. Tak 

jak byly dceřiné společnosti navrženy, by analyzovaná společnost tyto podmínky splnila 

a dividendy by byly osvobozeny jak u dceřiné, tak mateřské společnosti. Problematika 

zdanění dividend byla pro jednatele novou informací a v případě budoucího řešení 

dividend by využil má řešení v této oblasti.  
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ZÁVĚR  

V každé podnikatelské činnosti v dnešní době vznikají pohledávky. Problém nastává 

ve chvíli, kdy jsou pohledávky po splatnosti a věřitel tím přichází o peněžní prostředky, 

na které má nárok. Pohledávky po splatnosti lze samozřejmě řešit právní cestou, ale jsou 

také určité daňové možnosti, kterými lze zmírnit bolest z neuhrazených pohledávek. 

Touto daňovou možností jsou opravné položky k pohledávkám, které vstupují 

do nákladů a při splnění podmínek uvedených v ZoR je tento náklad daňově uznatelný 

a snižuje základ daně. Tímto způsobem si lze optimalizovat daňovou povinnost, ale 

neřeší to problém s chybějícími peněžními prostředky. Peněžní prostředky lze získat 

prostřednictvím postoupení pohledávky třetí osobě. Tématu daňového řešení 

pohledávek po splatnosti se věnovala tato diplomová práce a cílem byla daňová 

optimalizace vybraného subjektu.  

Teoretická část se věnovala vymezení základních pojmů potřebných ke zpracování 

analytické a návrhové části. Hlavním předmětem byly pohledávky, a to z právního, 

účetního a daňového hlediska. Větší pozornost byla věnována především daňovému 

pohledu, který byl zaměřen na opravné položky k pohledávkám, které upravuje ZoR. 

Teoretická část se také věnovala problematice spojených osob, transferových cen 

a mezinárodnímu zdaňování, které bylo potřebné znát pro účely dosažení dílčího cíle, 

kterým bylo zhodnocení výhodnosti založení dceřiné společnosti v ČR nebo Irsku.  

V analytické části byla provedena podrobná analýza vybraného subjektu v letech 2017 – 

2019 a byla zpracována na základě informací získaných od jednatele a z interních 

dokumentů. Nejprve byly uvedeny základní informace o společnosti. Společnost 

se zabývá poskytováním spotřebitelských úvěrů a od roku 2018 je držitelem oprávnění 

od ČNB k poskytování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení a vázaného 

spotřebitelského úvěru a je zapsána v registru nebankovních poskytovatelů 

spotřebitelského úvěru. Byly uvedeny i obecné informace a podmínky poskytování 

spotřebitelských úvěrů. Následovala analýza pohledávek v jednotlivých letech, kde byl 

vždy uveden reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru poskytovaného daný rok 

a vyčíslení hodnot spotřebitelských úvěrů uzavřených příslušný rok. Byl zachycen 

i dílčí daňový základ, který zahrnoval pouze příjmy přímo spojené s pohledávkami, 
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a vypočítána dílčí daňová povinnost. V závěru této části byla uveden souhrn, ve kterém 

byly zachyceny pohledávky za všechny sledované roky.  

Na základě znalostí získaných během studia, teoretické části a analýzy vybrané 

společnosti jsem se v poslední části věnovala vlastním návrhům daňové optimalizace 

společnosti. Ze získaných informací od jednatele jsem zjistila, že společnost neuplatňuje 

opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení. Můj návrh byl tedy 

zaměřen na využití těchto opravných položek k pohledávkám a uvedla jsem výpočet 

daňové povinnosti. Díky této daňové optimalizaci došlo k daňové úspoře ve výši 

421,8 tis. Kč. Návrh jednatel společnosti přijal a bude využívat tuto formu daňové 

optimalizace. V druhé části jsem se věnovala návrhu založení dceřiné společnosti v ČR 

a Irsku, které by vybraná společnost prodávala své pohledávky. Byly vypočítány dvě 

varianty pro dceřinou společnost v ČR a dvě varianty pro dceřinou společnost v Irsku. 

Zadání a podmínky postoupení pohledávek byly identické pro obě dceřiné společnosti, 

aby byl lépe zobrazen rozdíl ve výsledných daňových povinnostech. Po výpočtech bylo 

zjištěno, že z daňového hlediska není založení dceřiné společnosti zásadně výhodné, 

ale výhodou je ihned dostupný kapitál. Návrh si jednatel vyslechl a konstatoval, že nyní 

pro něho není lukrativní, ale zváží ho v případném budoucím plánování rozvoje 

společnosti. Stejné vyjádření bylo i k problematice zdanění dividend.  

Diplomová práce nezohledňuje opatření, která vznikla v návaznosti na aktuální situaci 

spojenou s COVID-19. K datu 19. dubna 2020 se jedná o opatření vyplývající 

ze Zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti 

s pandemií COVID-19, který nabyl účinnosti 17. dubna 2020. Vybrané společnosti 

se dotýká především umožnění odkladu splátek úvěru po zažádání dlužníkem, který 

splní zákonem stanovené podmínky uvedené v § 3 tohoto zákona. Důležitým opatřením 

je i zákaz plateb souvisejících s prodlením úvěrovaného, uvedené v § 9 tohoto zákona. 

Toto ustanovení zakazuje v období od 18. dubna 2020 do 31. října 2020 uplatnit právo 

na platby sjednané či stanovené v případě prodlení splátek úvěrovaného 185. K podpisu 

prezidentovi byla předložena i novela ZoSÚ o zastřešení výše úroku z prodlení 

u splátek, které jsou v prodlení více než 90 dnů, a to ve výši repo sazby ČNB zvýšené 

 
185 Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií 

COVID-19 ze dne 17. dubna 2020. 



103 

 

o 8 procentních bodů. Tato novela zákona je platná i mimo období spjaté s pandemií 

COVID-19 186. Všechna tato opatření se týkají dlužníků – fyzické osoby. Pandemie 

COVID-19 nese mnoho ekonomických problémů, které se budou týkat i analyzované 

společnosti.  

Společnost předpokládá razantní pokles výnosů v roce 2020 z důvodu odkladu splátek, 

nemožnosti uplatnění úroků z prodlení a snížení maximální výše úroků z prodlení. 

Společnost eviduje zhruba 800 dlužníků, kteří mají dle zákonných podmínek nárok na 

odklad splátek. Předpokládá, že o odklad zažádá přibližně ¼ dlužníků. Po zohlednění 

veškerých dočasných i trvalých opatření, která se týkají všech dlužníků, společnost 

předpokládá ztrátu na hrubém zisku ve výši 50 %. S přihlédnutím k nákladům, které 

musí být vynaloženy na chod společnosti, se společnost dostane do celkové ztráty. 

K pokrytí této ztráty dojde v budoucích dvou letech v případě příznivého vývoje 

situace 187.  

 
186 Novela z. o spotřebitelském úvěru. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=811&CT1=0. 

187 JEDNATEL, Interview. XX, s. r. o., Vysočina. 19. 04. 2020. 
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