
 
 
 
 
 



Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá daňovými novinkami pro právnické osoby pod názvem 

Reforma veřejných financí s účinností od 1. ledna 2008 a daňovou problematikou 

právnických osob obecně. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit daňový dopad změn 

na daňovou povinnost právnické osoby a navrhnout vhodné řešení optimalizace základu 

daně. 
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Present baccalaureate thesis deals with tax news called Public finance reform for a legal 
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entity and propose an acceptable solution of tax base optimization. 
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Úvod 

 

Od 1. ledna 2008 začal po několika zásadních novelizacích platit zákon o daních           

z příjmů ve zcela nové podobě. Současně se také novelizoval zákon o rezervách, zákon 

o dani z přidané hodnoty a další. K reformám byly skutečně vážné důvody. Hlavním 

důvodem bylo zastavení neúměrného zadlužování země i skutečnost, že Česká 

republika patří podle Evropské komise mezi šest zemí Evropské unie s nejhorším 

vývojem veřejných financí. 

 

Novela zákona o daních z příjmů je největším zásahem do tohoto zákona za celou jeho 

historii. Změny se dotýkají všech částí zákona a všech poplatníků - zaměstnanců, 

živnostníků i firem. Došlo k zásadním změnám, kterými jsou dotčeny mj. tyto oblasti: 

způsob výpočtu základu daně a daně samotné, slevy na dani, uznatelnost zásob, 

leasingu, penzijního připojištění a soukromého životního pojištění, odpis pohledávek, 

posun hranice pro podvojné účetnictví, apod.  

 

Cílem mé práce je na vybrané formě právnické osoby rozebrat změny, které nastaly 

společně s platností novely, porovnat tyto změny s předcházejícím rokem 2007              

a navrhnout pro společnost vhodné řešení optimalizace základu daně a následné daňové 

povinnosti. 
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1 Vysvětlení pojmů bakalářské práce 

 

1.1 Daň 

„Daně lze charakterizovat jako závazné dávky (platby) předepsané zákonem, jejichž 

úhrada (placení) je vynutitelná státní mocí. Daň lze tedy definovat jako povinnou, 

zákonem určenou nenávratnou a neúčelovou platbu do veřejného rozpočtu. Neúčelovost 

daně znamená, že z výnosu daně není financován nějaký konkrétní předem určený 

projekt. Nenávratnost pak znamená, že poplatník nedostává z veřejného sektoru 

ekvivalentní protiplnění.“             [10, str. 18] 

 

1.1.1 Účel daní 

Důvodem existence daní je nutnost získat prostředky na financování veřejného sektoru: 

• armáda a vojenská obrana obecně,  

• udržování veřejného pořádku, dodržování zákonů, ochrany práv, majetku apod.,  

• tvorba a údržba infrastruktury,  

• náklady na provoz veřejné správy,  

• přerozdělování bohatství,  

A dále také k financování: 

• vzdělávání,  

• zdravotní péče,  

• sociální péče,  

• starobní důchody a péče o staré osoby,  

• podpora v nezaměstnanosti,  

• veřejná doprava.              [19] 

 

Daně jsou nejčastěji určeny jako nějaký podíl (v procentech) základní hodnoty, 

označované jako daňový základ, kterou může být (podle typu daně) cena zboží, příjmy 

(mzda, zisk), velikost majetku apod. Alternativně může být velikost daně určena buď 

zcela pevně, nebo vypočítána jiným způsobem (např. spotřební daň na alkohol).       [19] 

 

Základ daně je částka, o kterou příjmy přesahují výdaje prokazatelně vynaložené        

na jejich dosažení, zajištění a udržení. 
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1.1.2 Druhy daní 

Základním způsobem klasifikace daní je dělení na: 

Daně přímé, které platí poplatník sám na vlastní účet. Jsou přímo spojeny s příjmem 

subjektu, jdou přímo do rozpočtu. Poplatník podává daňové přiznání. 

Daně nepřímé, které přiznává a odvádí plátce daně, ovšem na účet poplatníka. Daň je 

hrazena z kapsy kupujícího (součást ceny zboží), teprve pak je odvedena do rozpočtu. 

Kupující nepodává žádné daňové přiznání a většinou ani nevnímá, že nějakou daň platí.  

 
Daně přímé: 

• Daně z příjmů  

o Daň z příjmu fyzických osob (dále jen „DPFO“), 

o Daň z příjmu právnických osob (dále jen „DPPO“), 

• Daně majetkové  

o Daň z nemovitostí (z pozemků a ze staveb), 

o Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti, 

o Silniční daň. 

Daně nepřímé: 

• Univerzální daň - Daň z přidané hodnoty, 

• Selektivní daně - Spotřební daně (z piva, vína, tabákových výrobků,…).         [6] 

 

1.2 Poplatník, plátce, správce daně, správa daní 

Poplatníkem1 se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny 

dani. (mohou to být fyzické i právnické osoby) 

Plátcem1 daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí 

správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. 

Správce daně2 je územní finanční orgán a další správní i jiné státní orgány, jakož            

i orgány obcí v České republice věcně příslušné podle zvláštních zákonů ke správě daní. 

Správou daní2 se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, 

stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, 

daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené 

výši a době. 

                                                
1 Dle § 6 odst. 2 a 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. 
2 Dle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. 
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1.3 Optimalizace daňové povinnosti 

Optimalizací daňové povinnosti se obvykle rozumí takové jednání daňového subjektu, 

jímž se snaží minimalizovat svou daňovou povinnost. Dosahuje toho zejména:  

• daňovou úsporou, tzn. daňový subjekt využívá všech alternativních možností snížení 

základu daně a daně v rámci platných zákonů (např. volbou vhodných odpisů), 

• odložením daně do budoucna, např. využitím daňových rezerv, 

• vyhnutím se daním legálním využitím nedostatků v daňových i jiných zákonech, 

využitím smluv o zamezení dvojího zdanění apod. 

V případě využití nelegálních postupů nelze již hovořit o optimalizaci daňové 

povinnosti, nýbrž o nelegálním daňovém úniku. 

 

1.4 Právnická osoba 

Právnická osoba je společenský útvar (organizace, společnost, sdružení, atp.), jemuž 

právní normy přiznávají právní subjektivitu, tedy způsobilost mít oprávnění a 

povinnosti pod vlastním jménem. Ústavní předpisy se právnickými osobami a jejich 

způsobilostmi nezabývají. Jejich základní právní úprava je zařazena do zákona             

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který za právnické osoby považuje: 

1. sdružení fyzických a právnických osob (osoby veřejného3 i soukromého4 práva), 

2. účelová sdružení majetku5, 

3. jednotky územní samosprávy6, 

4. jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon7. 

 

                                                
3 např. Česká advokátní komora 
4 např. občanská sdružení zřizovaná podle zákona o sdružování občanů, obchodní společnosti a družstva 
podle obchodního práva, zájmová sdružení právnických osob, politické strany, nadace,… 
5 Představují kromě veřejnoprávních fondů především nadace a nadační fondy upravené zákonem 
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 
6 obce a kraje 
7 Představují širokou škálu různorodých typů právnických osob. Předpokladem je, že zřizovací akt 
(zpravidla zákon) u specifických právnických osob veřejného práva, případně zákon obecně formulující 
typ právnické osoby, výslovně stanoví, že přiznává danému subjektu statut právnické osoby. 
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2 Daň z příjmů právnických osob 

 

Daň z příjmů právnických osob (DPPO) je daní přímou, která je společně s DPFO a 

DPH nejdůležitějším zdrojem příjmů státního rozpočtu ČR a ovlivňuje fungování trhu. 

Platí se na základě daňového přiznání k DPPO nebo je vybírána tzv. srážkovou daní. 

Pro praktické uplatnění DPPO je také nezbytný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, z kterého plynou např. lhůty pro podávání přiznání, splatnost daní, apod. 

 

2.1 Poplatníci 

Kdo je poplatníkem DPPO řeší v § 17 odst. 1 ZDP. Dle tohoto zákona jsou poplatníky 

DPPO ty osoby, které nejsou osobami fyzickými, a dále organizační složky státu. Tyto 

poplatníky dělí zákon ve své obecné podobě do dvou okruhů: 

a) poplatníci s plnou daňovou povinností (rezidenti)8 - poplatníci, kteří mají na území 

České republiky své sídlo nebo místo svého vedení (dále jen "sídlo"), mají daňovou 

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

tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (tzv. neomezená daňová povinnost). 

b) poplatníci s omezenou daňovou povinností (nerezidenti)9 - poplatníci, kteří nemají na 

území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na 

příjmy ze zdrojů na území České republiky (tzv. omezená daňová povinnost). 

 

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

zdravotnická zařízení zřízená podle zvláštního právního předpisu. 

 

„V závislosti na členění z pohledu účelu, pro který vznikly, upravuje zákon způsob 

jejich zdaňování. Jinak budou zdaňovány subjekty, které vznikly za účelem dosahování 

zisku, jinak se bude určovat daňová povinnost subjektů, které nebyly zřízeny za účelem 

podnikání. Z tohoto hlediska je možné poplatníky DPPO dělit na: 

a) státní podniky, 

b) obchodní společnosti a družstva, 

c) neziskové organizace.“            [9; str. 18] 

                                                
8 Dle § 17 odst. 3  zákona č. 586/1992 Sb., o daních  z příjmů, v platném znění.  
9 Dle § 17 odst. 4  zákona č. 586/1992 Sb., o daních  z příjmů, v platném znění. 
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2.2 Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím je:  

• kalendářní rok, 

• hospodářský rok, 

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

rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo 

hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka 

anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku, 

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

dvanáct měsíců. 

 

2.3 Předmět daně 

„V zásadě lze říci, že při zkoumání příjmů z důvodu jejich zdanění dle ZDP, je možné 

členit příjmy do tří skupin: 

1) příjmy, které nejsou předmětem daně, 

2) příjmy osvobozené od daně, 

3) příjmy, které jsou předmětem daně, 

a) zdaněné zvláštní sazbou daně, 

b) vstupující do daňového přiznání.“           [9; str. 35] 

Nepodaří-li se poplatníkovi zkoumané příjmy zařadit do odstavců jedna nebo dva, jsou 

tyto konkrétní příjmy, bohužel, předmětem daně. 

„Podle § 18 ZDP jsou předmětem DPPO příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a                

z nakládání s veškerým majetkem. Jde jak o příjmy peněžní, tak nepeněžní.“  [3; str. 12] 

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

 

2.4 Osvobození od daně 

„Významnou skupinou příjmů jsou příjmy, které jsou od daně osvobozeny v souladu se 

zněním zákona. Jedná se o příjmy, které sice teoreticky předmětem daně jsou, ale při 

splnění určitých podmínek jsou od daně osvobozeny. Ve skutečnosti to však znamená, 

že jestliže nebudou zákonem stanovené podmínky splněny nebo jestliže poplatník jejich 

splnění neprokáže dostatečným způsobem, posuzují se jako příjmy, jež jsou předmětem 

DPPO a nejsou tedy osvobozeny. Osvobození je uvedeno v § 19 ZDP.“        [9; str. 43]
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2.5 Základ daně  

„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.“         [3; str. 15] 

Protože všechny PO jsou podle zákona o účetnictví účetními jednotkami, je v ZDP 

základ daně z příjmů právnických osob nepřímo vymezen jako výsledek hospodaření 

(dále jen „VH“) zjištěný z účetnictví (zisk nebo ztráta) za dané zdaňovací období.  

VH se počítá ze základu daně upraveného o: 

• nezdanitelné části základu daně podle § 15,  

• položky snižující, resp. zvyšující základ daně podle § 23,   

• položky neoprávněně snižující nebo zvyšující základ daně podle § 24 a 25, 

• položky odčitatelné od základu daně podle § 34,  

a to zaokrouhleného na celé tisícikoruny dolů. 

 

Daňové přiznání k DPPO se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši 

nula nebo je vykázána daňová ztráta. Daňová ztráta vznikne, pokud výdaje (náklady) 

upravené podle § 23 ZDP převyšují příjmy upravené podle § 23 ZDP. Daňová ztráta se 

vyměřuje. Při snižování daňové ztráty se postupuje obdobně jako při zvyšování daňové 

povinnosti. Při zvyšování daňové ztráty se postupuje obdobně jako při snižování daňové 

povinnosti. Daňová ztráta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

 

Příjem nezahrnovaný do základu daně: 

Do základu daně z příjmů se podle ZDP nezahrnují např. příjmy:  

• které nejsou předmětem DPPO podle § 18 odst. 2, 

• osvobozené od DPPO podle § 19, 

• zahrnované do samostatného základu DPPO podle § 20b, 

• zdaňované zvláštní sazbou daně podle § 36, 

• z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení základního 

kapitálu, 

• které již byly zdaněny podle ZDP u téhož poplatníka nebo u poplatníka zaniklého 

bez provedení likvidace v případě, kdy jsou příjmem u jeho právního nástupce, 

a další podle § 23 odst. 4 ZDP. 



 

17 

Výdaje zahrnované do základu daně 

„Výdaje (náklady), které jsou považovány z hlediska zákona za výdaje (náklady) 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, zpravidla nejsou 

totožné s náklady, o kterých účetní jednotka – poplatník, účtuje. Je zapotřebí, nejpozději 

při sestavování daňového přiznání určit, které z účetně vykázaných nákladů budou 

zahrnuty do základu daně v plné výši, které jen částečně a které vůbec ne. O tyto rozdíly 

se pak upravuje hospodářský výsledek v samotném daňovém přiznání. Specifikace 

výdajů považovaných za ty, které se zahrnují v celé své výši do základu daně je 

stanovena v § 24 ZDP.“              [9; str. 76] 

 

Výdaje nezahrnované do základu daně 

„Jedná se o výdaje, které nelze z hlediska zákona o dani z příjmů považovat za výdaje 

(náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Přestože v mnoha 

případech je o nich jako o nákladech účtováno. Tyto částky je třeba při sestavování 

daňového přiznání buď plně nebo alespoň částečně vyloučit. O jaké výdaje (náklady) se 

jedná, případně v jaké výši je lze uznat, řeší § 25 ZDP.“          [9; str. 93] 

 

2.6 Sazba daně 

Obecně lze říci, že sazba daně u právnických osob má od roku 1993 klesající tendenci a 

tento trend bude zachován i v nejbližší budoucnosti.         [20] 

Podle § 21 ZDP činí v r. 2008 sazba daně 21 %, pokud není zákonem stanoveno jinak. 

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

který se zaokrouhluje na celé tisíci koruny dolů.  

Graf 2.1: Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob (Pramen: Účetnísvět.cz)   
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2.7 Slevy na dani  

ZDP dává poplatníkům DPPO možnost snížit daňové břemeno odpočtem od daně, 

vypočtené sazbou DPPO z upraveného základu daně z příjmů, který je nazýván slevou 

na dani. Sleva na dani tedy snižuje výši daně přímo a nikoli zprostředkovaně jako 

například nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně či 

položky snižující základ DPPO. 

 

§ 35 ZDP upravuje tyto slevy na dani:  

- částka 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením,                

s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Pokud je výsledkem 

průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců desetinné číslo, činí sleva 

na dani poměrnou část z této částky, 

- částka 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. 

Pokud je výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců 

desetinné číslo, činí sleva na dani poměrnou část z této částky, 

- polovina daně vypočítané ze základu daně vykázaného z činností 

provozovaných poplatníky DPPO zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců,   

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

více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich 

zaměstnanců, 

- částka daně vypočtená sazbou DPPO z upraveného základu daně z příjmů        

v případě, že poplatníkovi byl poskytnut příslib investiční pobídky podle 

zvláštního právního předpisu10, splnil-li všeobecné podmínky stanovené 

zvláštním právním předpisem a zvláštní podmínky stanovené ZDP. 

Tyto slevy na dani nelze uplatnit na daň (část daně) připadající na základ daně (dílčí 

základ daně) podle § 20b.  

 

 

 

 

                                                
10 Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, v platném znění.  
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3 Obchodní společnosti  

 

3.1 Základní dělení obchodních společností 

„Společnou vlastností obchodních společností je sdružování osob (subjektů) za účelem 

podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Obchodní 

společnost je sdružení dvou nebo více osob (a to fyzických i právnických) provozujících 

podnikatelskou činnost, které způsobem založení, formou sdružení a svou činností 

vyhovují ustanovení § 56 až 75 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů. Obchodní společnosti dělíme do dvou základních skupin: 

1. Obchodní společnosti osobní, 

2. Obchodní společnosti kapitálové.“            [9; str. 18] 

 

3.1.1 Obchodní společnosti osobní 

„Obchodní společnosti osobní jsou takové společnosti, které svou právní formou jsou 

určeny především pro osobní spolupráci a společné využívání osobní zdatnosti 

jednotlivých členů společnosti. Je pro ně charakteristické, že jejich společníci ručí 

věřitelům za své závazky jednak majetkem společnosti a jednak osobním majetkem 

jednotlivých společníků. 

Mezi tyto společnosti patří: 

- veřejné obchodní společnosti, 

- komanditní společnosti.“             [9; str. 19] 

 

3.1.2 Obchodní společnosti kapitálové 

„Kapitálové obchodní společnosti jsou charakteristické tím, že vznikají sdružením osob 

ne dle jejich individuálních dovedností, ale především na základě sdružení kapitálu, 

který sdružující se osoby – společníci vkládají do společnosti a vytváří tzv. základní 

jmění společnosti. 

Mezi kapitálové obchodní společnosti patří: 

- společnosti s ručením omezeným, 

- akciové společnosti.“             [9; str. 20] 
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Novými typy obchodních společností jsou: 

- evropská společnost, 

- evropské hospodářské zájmové sdružení.  

 

3.2 Obchodní společnosti a způsob jejich zdanění 

3.2.1 Veřejná obchodní společnost 

Veřejnou obchodní společností11 je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají 

pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým 

majetkem. Minimální základní kapitál pro založení v. o. s. není stanoven. Zisk se dělí 

mezi společníky rovným dílem, ztrátu nesou společníci rovněž rovným dílem. To platí, 

nestanoví-li společenská smlouva jinak. 

 

Postup zdanění VH v.o.s.: (znázornění viz. příloha 1) 

1. VH se rozdělí mezi společníky rovným dílem (v případě 2 společníků s podíly 

50:50). Jinak je základ daně (dále jen „ZD“), odvislý od velikostí podílů. 

2. Každý společník si pak daní svůj podíl sám � podíl tvoří dílčí základ daně (dále jen 

„DZD“) fyzické osoby dle § 7 ZDP. 

3. V případě bankovních úroků z běžného účtu společnosti v.o.s. je rozdělení opět dle 

podílů a tento podíl tvoří DZD FO dle § 8 ZDP. 

 

 „Veřejná obchodní společnost je poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který 

nemá povinnost podat přiznání k DPPO, jelikož základ daně (daňovou ztrátu) veřejné 

obchodní společnosti si rozdělují mezi sebe jednotliví společníci.“        [3; str. 10] 

 

3.2.2 Společnost s ručením omezeným 

Společností s ručením omezeným12 je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků, kteří ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do 

obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč, výše 

vkladu společníka alespoň 20 000 Kč. Společníci se podílejí na zisku v poměru svých 

obchodních podílů, nestanoví-li společenská smlouva jinak. 

                                                
11 Dle § 76 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.  
12 Dle § 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.  
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Postup zdanění VH s.r.o.: (znázornění viz. příloha 2; stejné i pro a.s. a družstvo) 

1. VH upravíme o položky neoprávněně snižující nebo zvyšující VH (§ 23 – 33). 

2. Dostaneme ZD1, jenž snížíme o případné odčitatelné položky (§ 34). 

3. Dostaneme ZD2, od kterého se odečtou případné dary (§ 20). 

4. Dostaneme ZD3, který zaokrouhlíme na celé tis. Kč dolů � ZD4. 

5. Ze ZD4 vypočteme daň, od které je možno odečíst při splnění určitých podmínek 

slevy na dani a poté nám vyjde vlastní daňová povinnost („VPD“). 

6. Od VDP odečteme uhrazené zálohy na daň a vyjde buď nedoplatek nebo přeplatek. 

 

3.2.3 Akciová společnost 

Akciovou společností13 je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet 

akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Základní kapitál 

společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 000 000 Kč,      

bez veřejné nabídky akcií alespoň 2 000 000 Kč. 

Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na 

zisku (výplatou dividend), řízení a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.  

 

3.2.4 Komanditní společnost 

Komanditní společnost14 je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky 

společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku 

(komanditisté) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem 

(komplementáři). Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

majetkem. Komanditní společnost předepsanou výši minimálního základního kapitálu. 

Je však stanovena minimální výše vkladu komanditisty 5 000 Kč. K obchodnímu vedení 

(statutárním orgánem) jsou oprávněni pouze komplementáři. Rozdělení zisku na část 

připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem stanoveným 

ve společenské smlouvě, jinak se zisk dělí na polovinu. Ztrátu nesou komplementáři 

rovným dílem, komanditisté se na její úhradě podílí, stanoví-li tak společenská smlouva.  

 

                                                
13 Dle § 154 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.  
14 Dle § 93 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 
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Způsob zdanění VH k.s.: (znázornění viz. příloha č. 3) 

1. VH se rozdělí na dvě poloviny mezi komplementáře a komanditisty. 

2. Komplementáři si svoji polovinu rozdělí rovným dílem a pak si každý daní svůj 

podíl jako FO (jako v případě společníků v. o. s.). 

3. Polovina připadající komanditistům se daní jako PO (s. r. o. nebo a. s.). 

4. Ze zisku po zdanění se komanditistům vyplácí podíly ještě až po odečtení srážkové 

daně (15 %). 

 

3.2.5 Družstvo 

Družstvo15 je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání 

nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Za 

porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. Členové neručí za 

závazky družstva. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž 

splacení se zavázali členové družstva. Stanovy určují výši základního kapitálu družstva, 

který se zapisuje do obchodního rejstříku a musí činit nejméně 50 000 Kč. Podíl člena 

na zisku se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu ke všem splaceným vkladům.  

 

3.2.6 Evropské hospodářské zájmové sdružení 

„Evropské hospodářské zájmové sdružení16 se zakládá smlouvou o sdružení a zapisuje 

se do obchodního rejstříku. Členové ručí za závazky sdružení jako společníci v. o. s.     

Z daňového hlediska podle § 37a ZDP používá ustanovení pro stanovení základu daně, 

daňové ztráty a daňové povinnosti veřejné obchodní společnosti.“        [3; str. 10] 

 

3.2.7 Evropská společnost 

Evropská společnost17 (Societas Europaea) je právní forma podnikání postavená na 

právu Evropského společenství. Jejím smyslem je především usnadnit volný pohyb 

kapitálu v rámci celé EU a sjednotit právní formy obchodních společností v EU. 

Základní výhodou je možnost přesouvat sídlo v rámci celé EU bez likvidace 

společnosti. Upsaný základní kapitál musí činit nejméně 120 000 EUR. „Evropská 

společnost postupuje v daňovém řízení obdobně jako akciová společnost.“     [3; str. 10]

                                                
15 Dle § 221 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 
16 Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení, v platném znění. 
17 Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění. 
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4 Daňová reforma – zákon č. 261/2007 Sb. 

 

4.1 Reforma veřejných financí v letech 2007 – 2010 

Navzdory působení přechodných příznivých faktorů (např. ekonomický vzestup, 

krátkodobé úspory a převody do rezervních fondů, útlum nákladů spojených 

s transformací ekonomiky a stabilizací bankovního sektoru) se stav veřejných financí 

(vládní deficit) nelepšil. Vládní dluh rychle narůstal přestože: 

- k financování deficitů byly využívány privatizační příjmy, 

- zatím přetrvávaly relativně nízké úrokové sazby, 

- HDP roste rekordními tempy. 

Přestože Česká republika procházela mimořádně příznivým obdobím, příznivé časy 

byly dosud promarněny. Veřejné finance hospodařily i na vrcholu ekonomického cyklu 

s nadměrným deficitem. Situace veřejných financí byla neudržitelná a představovala 

zásadní celospolečenské riziko. Proto bylo nutné využít zbytku ekonomického vzestupu 

a neprodleně zahájit reformní opatření. Pro zlepšení situace bylo nevyhnutelné 

reformovat jak výdajovou, tak příjmovou stranu bilance veřejných rozpočtů. Bez 

reformy by nadále rostlo veřejné zadlužení.            [17] 

 

„Daňovou reformu“ nalezneme na začátku zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, v platném znění a s účinností od 1. 1. 2008 spočívá ve změně těchto 

zákonů:  

• zákon o daních z příjmů (část první),  

• zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (část třetí),  

• zákon o dani z přidané hodnoty (část čtvrtá),  

• zákon o dani z nemovitostí (část pátá),  

• zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (část šestá),  

• zákon o registračních pokladnách a část zákona 545/2005 Sb., která se týká 

registračních pokladen (část sedmá),  

• zákon o správě daní a poplatků (část osmá),  

• zákon o správních poplatcích (část desátá),  

• zákon o spotřebních daních (část jedenáctá). 
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Pokud jde o ekologické daně, zavádí zákon o stabilizaci veřejných financí (ve svých 

závěrečných částech) tyto nové daně:  

• daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (část čtyřicátá pátá),  

• daň z pevných paliv (část čtyřicátá šestá),  

• daň z elektřiny (část čtyřicátá sedmá).  

 

4.1.1 Cíle reformy 

Některými z cílů reformy jsou např.: 

1. snížit vládní deficit a zastavit nárůst vládního dluhu,  

2. zvrátit neudržitelné trendy vládních výdajů a posílit jejich efektivnost, 

3. plošně snížit daňové zatížení, omezit administrativní zátěž a daňové distorze 

zjednodušením daňového systému, 

4. na základě ozdravení veřejných financí dosáhnout toho, aby státní rozpočet 

nebyl brzdou úspěšného ekonomického rozvoje, ale naopak jeho oporou pomocí 

vhodného nastavení daňových sazeb,  

5. dodržovat závazky vůči Evropské unii, maximálně využít prostředky z fondů 

Evropské unie,  

6. reformovat důchodový systém a zdravotnictví, 

a další …               [17] 

 

4.1.2 Další zvažované změny v letech 2009 – 2010 

• zrušení daně z převodu nemovitostí, 

• osvobození příjmů z dividend a z kapitálových výnosů, 

• audit všech výjimek a odečitatelných položek u daně z příjmů, 

• jedno místo výběru daní, cel a pojistného – omezení administrativních zátěží 

poplatníků, 

• výrazné rozšíření závazného posouzení dotazů poplatníků správcem daně,            

tzv. editační povinnost (Specializovaný finanční úřad).              [17] 

 

Změn, které začaly platit s účinností reformy, je opravdu hodně. Následující kapitoly 

jsou zaměřeny na ty nejpodstatnější, týkající se právnických osob. 
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4.2 Reforma v zákoně o daních z příjmů  

Z hlediska výběru daně z příjmů právnických osob by měla být „daňová reforma“ 

víceméně neutrální. Při postupném snižování sazby daně z příjmů právnických osob 

může být neutrality dosaženo zvýšením daňového základu především zpřísněním 

podmínek pro daňovou uznatelnost některých nákladů. 

 

4.2.1 Osvobození od daně z příjmů právnických osob 

K důležitým změnám patří také skutečnost, že se pro právnické osoby nově zavedla 

osvobození příjmů z prodeje podílů na dceřiných společnostech. Osvobozeny jsou 

příjmy jednak z prodeje akcií, jednak z prodeje obchodních podílů.  

Díky reformě je možné, že se Česká republika stane rájem holdingových společností, 

které si zde budou zakládat svá sídla, či v případě společností z Evropské unie alespoň 

své stále provozovny. Reforma totiž rozšiřuje daňové osvobození18 (uplatňovaného dle 

směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností Parent-

Subsidiary Directive) také na dividendy přijaté od společností se sídlem mimo EU. 

 

Platí zde však určité omezující podmínky: 

• dceřiná společnost musí v zemi, kde má sídlo, podléhat dani z příjmů ve výši 

alespoň 12 %,  

• s příslušnou zemí musí být uzavřena dohoda o zamezení dvojímu zdanění,  

• v dceřiné společnosti musí být držen min. 10%-ní podíl po dobu min. 12 měsíců,  

• příjemcem dividend či příjmů z prodeje akcií a podílů dceřiných společností je 

společnost se sídlem v ČR či stálá provozovna společnosti se sídlem v jiném 

členském státě EU,  

• právní forma společnosti musí být s. r. o. či a. s. (či jejich zahraniční ekvivalenty).  

 

4.2.2 Sazba daně 

Změnou, která je na první pohled nejvíce viditelná je postupné snižování sazby DPPO. 

Ta během následujících dvou let klesne ze současných 21 % na 19 %. S tím, že daň se 

bude měnit každý rok vyvstává otázka, kterou sazbu DPPO pro konkrétní období 

vlastně použít. Pokud firma účtuje dle kalendářního roku, pak je vše jasné. 

                                                
18 Dle § 19 odst. 1 písm. zi) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 
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Od roku 2001 je však možné, aby účetní jednotka účtovala v hospodářském roce19.       

V těch případech, kdy je tedy účetním obdobím hospodářský rok, se použije ta sazba 

daně, která platila na začátku zdaňovacího období. To je změna oproti roku 2007, kdy 

do konce roku platilo, že se použije sazba platná k poslednímu dni daného období. 

Přesto ale ty účetní jednotky, jejichž účetní období začalo v roce 2007 použijí sazbu     

21 % (platnou pro rok 2008), neboť jim to umožňují tzv. přechodná ustanovení. 

Sjednocuje se tak režim zjišťování základu daně a sazby daně ke stejnému okamžiku. 

Postupné snižování sazby DPPO bude probíhat takto: 

Současná sazba – 21 %,   

od 1. ledna 2009 – 20 %,     

od 1. ledna 2010 – 19 %.  

 

Sazba srážkové daně z příjmů nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území České 

republiky je s účinností od 1. 1. 2008 sjednocena na 15 procent20. V případě splátek 

finančního leasingu ze zahraničí bude od roku 2008 zvýšena sazba srážkové daně z 1 % 

na 5 %, a to v návaznosti na zpřísnění daňové uznatelnosti úroků. 

 

4.2.3 Navýšení zdanitelného zisku o částku neuhrazeného závazku 

Firmy i podnikatelé (FO) si dle nového zákona musí navýšit svůj zdanitelný zisk           

o částku svých neuhrazených závazků. Týká se to závazků, které jsou více než             

36 měsíců po splatnosti či jsou již promlčené. Ustanovení se pochopitelně vztahuje 

pouze na závazky týkající se daňově uznatelných nákladů. V případě následného 

uhrazení závazku, může být základ daně o něj opětovně snížen. Ustanovení se vztahuje 

též na závazky, které vznikly před datem účinnosti reformy. 

 

4.2.4 Změny týkající se odpisování majetku21  

Od začátku roku 2008 je zrušena odpisová skupina 1a, podle které se automobily 

odpisovaly do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2007 minimálně           

4 roky. Nově se doba odpisování automobilů prodloužila na dobu 5 let. Současně se

                                                
19 Vymezení hospodářského roku plyne ze zákona o účetnictví jako dvanáct nepřetržitě po sobě jdoucích 
měsíců. Hospodářský rok začíná prvým dnem některého kalendářního měsíce s výjimkou ledna. 
20 Příloha 4: Srovnání sazeb srážkové daně v roce 2007 a 2008    
21 Příloha 5: Srovnání podmínek odpisování před a po reformě 
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zrušil limit vstupní ceny automobilů a nájemného při pořízení automobilů formou 

finančního leasingu stanovený pro daňové účely ve výši 1,5 mil. Kč. Zrušení limitu 

vstupní ceny automobilů a výše nájemného u finančního leasingu se uplatní až               

u automobilů zaevidovaných jako hmotný majetek od 1. 1. 2008. Od roku 2008 bude 

také zrušeno tzv. leasingové odpisování.            [22]  

Dále již není možné odpisovat majetek nabytý bezúplatně, pokud byl při jeho nabytí 

předmětem daně darovací a současně byl od této daně osvobozen. Toto se vztahuje i na 

majetek takto nabytý před 1. 1. 2008. 

 

4.2.5 Změny týkající se finančního leasingu22 

Nejvýznamnější změnou je sjednocení minimální doby trvání leasingu s dobou 

odpisování pronajatého majetku pro daňové účely. Leasingové splátky budou i nadále 

snižovat základ daně, ale jen pokud doba pronájmu bude u hmotného movitého majetku 

nejméně 3 až 10 let (dle zatřídění majetku do jednotl. odpis. skupin) a u nemovitostí 

nejméně 30 let. V návaznosti na omezení finančních nákladů souvisejících s úvěry a 

půjčkami se nově omezují i finanční náklady u finančního leasingu, které jsou pro účely 

daňového zákona stanoveny ve výši 1 % z úhrnu nájemného. Toto omezení se však týká 

až finančních nákladů, které v úhrnu za zdaňovací období převýší 1 mil. Kč.      [22] 

        

4.2.6 Zavedení závazného posouzení výdajů (nákladů) 

Ve sporných či nejasných případech (viz. níže) mohou podle reformy firmy požádat 

finanční úřad o závazné posouzení. Žádost o všechna závazná posouzení je však 

zpoplatněna správním poplatkem 10 tis. Kč. 

Finanční úřad lze požádat o závazné posouzení například v těchto otázkách: 

• způsobu rozdělení nákladů, které nelze přiřadit pouze ke zdaň. příjmům (§ 24a), 

• poměru nákladů spojených s provozem nemovitosti používané zčásti                        

k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti anebo k pronájmu a zčásti 

k soukromým účelům, které lze uplatnit jako náklad na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů (§ 24b), 

• zda je zásah do majetku (odpisovatelným) TZH nebo výdajem (§ 33a), 

• zda se jedná o nákl. vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje (§ 34a)

                                                
22 Příloha 6: Srovnání podmínek leasingu před a po reformě  
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4.3 Reforma v zákoně o rezervách 

4.3.1 Zpřísnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám 

Zpřísnění spočívá v rozdělení pohledávek dle jejich rozvahové hodnoty. Zavádí se 

kategorie „významných pohledávek“ nad 200 000 Kč, u níž je vyloučena jakákoliv 

tvorba opravných položek bez toho, aby byla pohledávka řešena soudním, rozhodčím či 

správním řízením. Dochází tak k omezení spekulativní tvorby opravných položek         

ke sporným či fiktivním pohledávkám značných hodnot. Toto zpřísnění se použije 

poprvé pro tvorbu opravných položek, která započala po 1. 1. 2008. Z toho vyplývá, že 

opravné položky vytvořené do konce roku 2007 nebude nutné rozpouštět.       [22]   

 

4.4 Reforma v zákoně o dani z přidané hodnoty 

Snížená sazba DPH, v níž jsou i potraviny, vzrostla z 5 na 9 procent. Daň se u snížené 

sazby daně počítá ze základu daně v úrovni bez daně pomocí koeficientu 0,09 a ze 

základu daně v úrovni včetně daně pomocí koeficientu 0,0826. 

 

4.4.1 Skupinová registrace k DPH 

Reforma přináší právnickým osobám novou možnost skupinové registrace k DPH. 

Skupinou23 se pro účely zákona rozumí skupina spojených osob (což jsou kapitálově 

spojené osoby – tj. přímý nebo nepřímý alespoň 40%–ní podíl, nebo jinak spojené 

osoby – tj. na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba) se sídlem, místem 

podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle 

§ 95a zákona o DPH. Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani,       

tj. celá skupina osob je považována za jednoho plátce (všechny společnosti ve skupině 

mají jedno identifikační číslo) a plnění mezi členy skupiny tak nebudou předmětem 

DPH. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny. 

Za skupinu bude podáváno jedno daňové přiznání, a to v měsíčním zdaňovacím období. 

Zdaňovány budou tedy pouze výstupy ze skupiny a nárok na odpočet daně bude 

vznikat u vstupů do skupiny. 

Skupina bude moci být registrovaná vždy k 1. 1. daného roku, žádost o registraci je 

nutno podat vždy do 31. 10. předcházejícího roku – tzn. první skupiny se mohou stát 

plátci nejdříve k 1. 1. 2009. 
                                                
23 Dle § 5a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
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5 Analýza společnosti 

 

Pro zpracování praktické části mé bakalářské práce jsem si vybrala společnost              

L.A. Bernkop 1883, a. s., neboť při mé praxi v účetní a daňové kanceláři jsem měla 

možnost se s touto společností více seznámit a získat potřebné informace a podklady ke 

zpracování této práce.  

 

Cílem práce je zhodnotit dopad reformy veřejných financí na záměry společnosti         

do budoucna a navrhnout vhodné řešení k optimalizaci základu daně.  

 

5.1 O společnosti L.A. Bernkop 1883, a. s. 

L.A. Bernkop 1883, a. s., je společností, která patří k nejstarším výrobcům nábytku       

z ohýbaného bukového dřeva.  

Společnost byla založena v roce 1883 ve Frenštátě pod Radhoštěm panem Ludvíkem 

Bernkopem. Během více než stoleté historie prošla řadou vývojových změn. Stále se 

však řídí zásadami, které stanovil zakladatel již v roce 1883 a sice, že každý výrobek 

musí mít vynikající kvalitu a obsahovat trvalé hodnoty.          [16] 

 

Společnost nabízí široký výběr sedacího nábytku, od jednoduchých celodřevěných židlí 

až po luxusní čalouněná křesla a taburety. Jde téměř o umělecko-řemeslnou tvorbu        

a dokonalé dílenské zpracování, kde dochází k prolínání materiálů, technologie, tvaru   

a estetiky. 

V tomto pojetí jsou také víceúčelové výrobky dnešní firmy L.A. Bernkop 1883, a. s. 

neodmyslitelným prvkem ve vývoji moderního interiéru. Jejich předností je originalita, 

kvalita a dlouhá životnost, která je dána vysokým podílem ruční práce a stálou 

kontrolou kvality v každé fázi výrobního postupu.  

Na rozšiřující se požadavky zákazníků odpovídá spoluprací s předními českými 

architekty a designéry. Nabízí elegantní stylový nábytek, vhodný do každého interiéru   

a na základě výrobních postupů jsou schopni přizpůsobit design a provedení výrobků 

dle přání zákazníka. Jejich produkty tak lze vidět ve stylových restauracích, hotelích, 

zámcích, hradech, ale i v zábavných centrech, pracovních kancelářích, jednacích 

místnostech, v domácnostech i v nejmodernějších interiérových studiích.        [16]



 

30 

5.1.1 Obecné údaje 

Obchodní firma:  L.A. Bernkop 1883, a. s.  

Právní forma:   akciová společnost 

Sídlo společnosti:  Brno, Lidická 717/75, PSČ 602 00 

Provozovna :    Markova 929, Frenštát p.R. 

 

IČO:     26309165  

DIČ:     CZ26309165  

Tel.:     +420 556 832 211  

Fax:     +420 556 835 890  

Email:     LABernkop@labernkop.cz  

Internetová adresa:  http://www.labernkop.cz 

 

Rozhodující předmět činn.:  výroba ohýbaného nábytku 

Datum zápisu:   8. 1. 2003 

Zdaň. období:   hospodářský rok (od 1. září do 31. srpna) 

Základní kapitál:   Kč 2 100 000,- 

Akcie:     21 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 

Jsou v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné. 

 

Jediný akcionář:   PROINVESTA, a.s. 

Brno, Lidická 717/75, PSČ 602 00 

Identifikační číslo: 262 68 736 

 

Ostatní skutečnosti: 

Společnost L.A. Bernkop 1883, s. r. o., která byla vedena v obchodním rejstříku            

u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka číslo 43106 změnila dnem zápisu změny 

právní formy do obchodního rejstříku svou právní formu na právní formu společnosti 

akciové, která bude dále vedena v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně oddíl B, vložka číslo 4095. 
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5.1.2 Předmět podnikání  

Již od počátku je předmětem podnikání: 

- zprostředkování obchodu, 

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 

povahy u fyzických a právnických osob, 

- výroba čalounických výrobků, 

- velkoobchod, 

- specializovaný maloobchod, 

- truhlářství. 

 

5.1.3 Organizační struktura 

Obrázek 5.1: Organizační struktura společnosti L.A. Bernkop 1883, a. s. 

 
 

Pramen: Příloha k účetní závěrce k 31. 8. 2007 společnosti L.A. Bernkop 1883, a. s. 
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Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem je 

představenstvo, které jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná člen 

představenstva Tomáš Halámek. 

Přímým podřízeným představenstva je ředitel společnosti Ing. Tomáš Kužílek, který 

dohlíží nad činností: 

- finanční ředitelky (Ing. Ivy Hlaváčkové), 

- obchodního ředitele (Ing. Radovana Vojtěška), 

- vedoucího výrobního útvaru, 

- vedoucího technického útvaru, 

- hlavního mechanika, 

- vedoucího zásobování (Ing. Jana Pajdla). 

Každý z těchto ředitelů a vedoucích je nadřízeným několika dalších útvarů, jako např.: 

účtárna, marketing, zahraniční obchod, montáž, čalounická dílna, údržba, sklady, atd… 

 

5.2 Analýza současné situace společnosti 

Protože společnost L.A. Bernkop 1883, a. s. je daňovým rezidentem České republiky 

(dále jen „ČR“), je její daňová povinnost v ČR neomezená. Znamená to, že v ČR jsou 

zdaněny její celosvětové příjmy, a to bez ohledu na to, zda jejich zdroj je v tomto státě 

či ve státech jiných.  

 

Společnost dosáhla v HR 2006 - 2007 za období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 celkový 

obrat za prodej vlastních výrobků a s tím spojených služeb částku 77 301 tis. Kč, z toho 

75 254 tis. Kč za prodej vlastních výrobků. Export ve sledovaném období dosáhl         

58 059 tis. Kč. Vývoz výrobků byl směřován především na trhy EU.  

 

Kromě prodeje vlastní produkce se společnost i v tomto roce zaměřila na prodej 

obchodního zboží, čímž obohatila dodávaný sortiment o modely, které nevyrábí. Tržby 

z prodeje zboží oproti minulému hospodářskému roku vzrostly o 137 %, čímž postupně 

vzrůstá jejich význam v kontextu podílu  na celkových tržbách společnosti.  

 

Také se společnosti v tomto hospodářském roce podařilo opět částečně rozšířit portfolio 

klíčových zákazníků s rozhodujícím vlivem na celkový vývoj realizovaného obratu.
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Společně s finanční stabilitou firmy jsou tyto prvky považovány za pozitivní a 

rozhodující pro strategický rozvoj společnosti v následujícím období.  

 

Počet pracovníků se v průběhu roku k 31. 8. 2007 snížil z původních 162 na konečných 

141 (z toho 12 se zdravotním postižením). K zajištění větší motivace a stabilizace 

zaměstnanců jsou poskytovány nepeněžní výhody formou příspěvku na závodní 

stravování a zdravotní a rehabilitační péči (masáže).  

 

V hospodářském roce 2006 - 2007 dosáhla společnost účetního výsledku hospodaření 

před zdaněním 1 406 575,73 Kč. Daň činila 383 040 Kč a čistý VH 1 228 195,73 Kč. 

Při výpočtu daně bylo postupováno podle následujícího schématu, které je podrobně 

rozebráno dále.  

Schéma 5.1: Obecný postup zdanění akciových společností 

Účetní výsledek hospodaření (dále jen „VH“)  

─  úprava o položky snižující, resp. zvyšující VH (§ 23 – 33) 

=  základ daně 1  (dále jen „ ZD“ ) 

─  případné odčitatelné položky (§ 34) 

=  ZD 2 

─ dary (§ 20) 

=  ZD 3 � zaokrouhlíme na celé tisíce Kč dolů � ZD 4 

ZD 4 * sazba daně = DPPO (daň z příjmů právnických osob) 

─  slevy na dani24 

=  VDP (vlastní daňová povinnost) 

─  uhrazené zálohy na daň 

=  nedoplatek / přeplatek 
 

Po odečtení nedoplatku od účetního VH dostaneme čistý zisk, jenž je pak rozdělen mezi 

vlastníky (FO, popř. PO). 

- je-li vlastníkem FO, jeho podíl na zisku je vyplacen až po odečtení srážkové 

daně (15 %), 

- je-li vlastníkem PO, stává se její podíl součástí jejího čistého zisku.

                                                
24 Při splnění podmínek dle § 35 ZDP. 
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5.2.1 Položky dle § 23 – 33 v HR 2006 - 2007 

Některé účty nákladů zachycují vždy náklady nedaňové, u jiných je rozlišení daňového 

a nedaňového nákladu úkolem pro analytickou evidenci (např. náklady nad limity). 

Společnost měla podle § 25 tyto výdaje (náklady), které nejsou daňově uznatelné, tudíž 

zvyšují účetní VH:  

���� účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy  

Jedná se o výdaje nad limit v částce 16 870,5 Kč např. za pohonné hmoty do aut 

využívaných pro soukromé účely. 

���� účtová skupina 51 – Služby  

Tato skupina výdajů zahrnuje výdaje na reprezentaci 8 993,5 Kč, zejména na pohoštění, 

občerstvení. Tyto výdaje a náklady nejsou daňově uznatelné, narozdíl od výdajů a 

nákladů na reklamní a propagační předměty, které za určitých podmínek daňově 

uznatelné jsou. Dále sem spadá nájemné služebního bytu 133 680 Kč. 

���� účtová skupina 52 – Osobní náklady 

Osobní náklady jsou tvořeny příspěvky zaměstnancům na masáže dle kolektivní 

smlouvy v celkové částce 5 050 Kč ročně. 

���� účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady 

Tato položka zahrnuje dary ve výši 2 507,57 Kč (dary jsou vždy daňově neuznatelný 

náklad, který zvyšuje účetní VH, ale při splnění podmínek dle § 20 ZDP mohou tvořit 

odčitatelnou položku), nesmluvní penále 23 281 Kč (jsou vždy daňově neuznatelným 

nákladem) a ostatní provozní nedaňové náklady 12 779,7 Kč.  

���� účtová skupina 55 – Rezervy a opravné položky 

Společnost vytvořila účetní opravné položky k pohledávkám ve výši 226 317,95 Kč      

a rezervu na SP a ZP 2 823 Kč. (zákonnými a tedy i daňově uznatelnými rezervami se 

rozumí např.: bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného 

majetku, rezerva na pěstební činnost a ostatní rezervy v rozsahu stanoveném zákonem   

č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.) A také provedla 

opravu opravných položek let minulých ve výši 180 Kč.  

���� účtová skupina 56 – Finanční náklady 

Jedná se o neuhrazené úroky z půjčky 443,84 Kč dle § 24 odst. 2 písm. zi). 
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Další položky upravující VH: 

���� účet 592 - Odložená daň z příjmů z běžné činnosti 75 840 Kč. 

Pokud jsou účetní odpisy nižší než daňové, daň z příjmů je nižší než by odpovídalo 

účetnictví. V budoucnu se však rozdíl vyrovná, tzn. zatím je daňový závazek odložen.  

���� rozdíl účetních a daňových odpisů 

Dalším daňově neuznatelným nákladem jsou účetní odpisy. Proto se vždy na konci 

zdaňovacího období musí VH upravit o rozdíl účetních a daňových odpisů. Tento rozdíl 

byl v HR 2006 – 2007 v částce –315 954 Kč (účetní odpisy 1 348 020 Kč mínus daňové 

1 663 974 Kč). Protože jsou daňové odpisy vyšší než účetní, máme nárok si o tento 

rozdíl výsledek hospodaření snížit. 

���� položky snižující VH dle § 23 odst. 3 písm. c) částky související s rozpouštěním 

rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla pro daňové účely výdajem 

(nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud jsou podle zvláštního 

právního předpisu zaúčtovány ve prospěch nákladů nebo výnosů. 

Společnost takto rozpustila rezervy na SP a ZP roku 2005 v částce –2 427 Kč. 

 

5.2.2 Odčitatelné položky 

Za položky dle § 34 ZDP se považuje např.:  

- daňová ztráta za předchozí zdaňovací období, nejdéle však v 5ti zdaňovacích 

obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta 

vyměřuje, 

- 30 % výdajů (nákladů) vynaložených na výuku žáků ve studijních a učebních 

oborech středních odborných učilišť uvedených ve zvláštním právním předpisu, 

- 100 % výdajů (nákladů) vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje, 

které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či 

konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií,… 

Společnost v daném roce žádnou z těchto odčitatelných položek neuplatnila. 

 

5.2.3 Dary 

Dary v částce 2 507,57 Kč nemohly být podle § 20 ZDP uplatněny jako odčitatelná 

položka, neboť tuto hodnotu tvořilo více poskytnutých darů, z nichž ani jeden nebyl 

alespoň ve výši 2 000 Kč. 
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5.2.4 Sazba daně 

Sazba daně pro rok 2007 byla 24 %. 

 

5.2.5 Slevy na dani 

Společnost zaměstnává 12 pracovníků se zdravotním postižením a může si tak uplatnit 

slevu dle § 35 odst. 1 písm. a) ZDP. Sleva pro HR 2006 - 2007 činila 204 660 Kč25.  

Pro výpočet slev je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Ten se 

vypočítá samostatně za každou skupinu zaměstnanců jako podíl celkového počtu hodin, 

který těmto zaměstnancům vyplývá z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně 

sjednané pracovní doby a z délky trvání pracovního poměru v období, za které se 

podává daňové přiznání.  

 

5.2.6 Zálohy na daň 

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Při stanovení výše a 

periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti. Po skončení 

zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené 

zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně. 

Záloha na daň se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.  

 

Placení záloh: 

do 30 000   zálohy se neplatí 

30 000 – 150 000  platí se 40 % z poslední známé (vlastní) daň. povinnosti 

pololetně (vždy 15. 6. a 15. 12.) 

nad 150 000   platí se 25 % z poslední známé daň. povinnosti  

čtvrtletně (vždy 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.) 

 

Po odečtení záloh na daň v celkové výši 132 200 Kč vypočtených z vlastní daňové 

povinnosti za HR 2006 - 2007, které má společnost povinnost platit v průběhu 

zdaňovacího období, vyjde doplatek daně ve výši 46 180 Kč. 

                                                
25 Příloha 7: Výpočet slevy na dani  
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Když všechna tato konkrétní čísla převzatá z účetnictví společnosti doplníme do 

schématu, vypadá potom postup zdanění společnosti pro HR 2006 – 2007 následovně: 

 

Schéma 5.2: Postup zdanění společnosti L.A. Bernkop 1883,  a. s. 

          1 406 575,73 

+     190 386,06 

=  1 596 961,79 (ZD 1) 

─  odčitatelné položky (§ 34) nebyly 

=  1 596 961,79 (ZD 2) 

─ dary (§ 20) nebyly 

=  1 596 961,79 (ZD 3) = 1 596 000 

1 596 000 * 24 % = 383 040 (DPPO) 

─    204 660 

=    178 380 (VDP) 

─    132 200 

=      46 180 (doplatek daně) 

 

Čistý zisk po zdanění za zdaňovací období 2006 – 2007 tedy činí 1 228 195,73 Kč. 

 

5.2.7 Použití zisku 

Návrh na rozdělení zisku běžného období:  

Valná hromada rozhodla, že účetní zisk roku 2007 zůstane nerozdělen a bude použit 

k dalším akvizicím společnosti. 
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6 Záměry společnosti v příštích obdobích 

 

6.1 Cíle pro rok 2007 - 2008 

Společnost bude i nadále pokračovat v započaté restrukturalizaci, a to především 

v oblasti výrobně–technologických procesů, inovací výrobků, vývoje nových 

modelových řad, implementaci nových trendů nejen ve výrobní, ale i v obchodní fázi. 

Dlouhodobým cílem společnosti, a to v plném souladu se záměry akcionáře, je stabilní, 

konkurenceschopný podnik nejen na trzích v České republice a EU, ale i na ostatních 

světových trzích.  To vše při důsledném zachovávání kvality výrobků .  

Mezi strategické cíle společnosti pro rok 2007 - 2008 patří především zvyšování 

produktivity práce celé společnosti. V oblasti výrobně–technologické je záměrem 

obměna technologického zařízení, jejímž cílem by mělo být zvýšení kapacity výroby, 

snížení výrobních nákladů a urychlení výrobního procesu. Navíc pořízení, ale 

především pravidelná obnova strojů a technologického vybavení je nezbytnou 

podmínkou dalšího rozvoje firmy i zvyšování kvality služby poskytované zákazníkovi. 

 

K dosažení uvedených cílů je nezbytné přijmout následující strategická rozhodnutí: 

� rozšiřovat povědomí a image značky L.A. Bernkop,   

� dodržení jakosti produktů, 

� investice do výrobního zařízení a optimalizace výrobních nákladů, 

� odpovídající marketingová prezentace firmy, 

� koncepčně realizovat obchodní a technologické projekty, 

� pružně reagovat na trendy  a požadavky trhu, 

� optimalizovat stávající portfolio produktů, 

� dlouhodobě zkvalitňovat a rozšiřovat distribuční síť, 

� dlouhodobě zkvalitňovat personální strategii firmy, 

� upevňovat a rozšiřovat export na světové trhy, 

� pružně reagovat na vývojové trendy v oblasti technologických procesů. 

 

Závěry přijaté z dosaženého vývoje dávají předpoklady pro zefektivnění oblasti 

obchodních aktivit pro rok 2007 - 2008, ve kterém se chce i nadále společnost          

L.A. Bernkop 1883, a. s. prosazovat jako výrobce ohýbaného nábytku.  
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7 Dopady reformy veřejných financí na cíle společnosti   

 

V předchozí kapitole bylo uvedeno několik hlavní cílů pro nadálý rozvoj společnosti 

do budoucna. Ve své práci se chci zaměřit na investování do nového výrobního zařízení 

a zkvalitňování personální strategie.  

V následujících kapitolách budou uvedeny nejzásadnější dopady reformy na investice 

prostřednictvím leasingu, v oblasti odpisů a změny týkající se zaměstnanců. 

 

7.1 Dopady reformy v oblasti finančního leasingu 

Podle § 24 odst. 4 ZDP se nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého 

hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, snížené o částku uvedenou 

v § 25 odst. 1 písm. zm), se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že:  

• doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu 

odpisování uvedenou v § 30 odst. 1. U nemovitostí musí doba nájmu trvat 

nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána 

ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a 

• po ukončení doby nájmu podle bodu výše následuje bezprostředně převod 

vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem)              

a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než 

zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by 

předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle §31 odst. 1 písm. a) 

tohoto zákona k datu prodeje, a 

• po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 

zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního 

majetku. 

 

U nemovitostí se minimální doba leasingu prodloužila o 22 let, což leasing nemovitostí 

oproti současnému stavu značně znevýhodnilo. Jednou z největších daňových výhod 

leasingu byl totiž fakt, že díky němu mohly firmy daňově uplatnit své náklady podstatně 

rychleji, než při nákupu majetku například za hotovost či na úvěr. Tato výhoda nyní 

padla. Leasing nemovitostí totiž  firmami není vyhledáván jen kvůli svým daňovým
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výhodám, ale i díky jeho rychlosti a relativní jednoduchosti. Leasingové společnosti 

dokážou klientům také nabídnout doplňkové služby, jako například pojištění apod. 

Výhodnější nyní bude z daňového pohledu spíše leasing operativní (zůstává beze 

změn), u kterého si firma může dát do nákladů celé skutečně zaplacené nájemné            

v daném roce.  

U finančního leasingu došlo od nového roku také k prodloužení minimální doby 

leasingu na dobu shodnou s délkou odepisování u automobilů, strojů a zařízení. Zde už 

ovšem zvýšení minimální doby není tak výrazné jako u nemovitostí. Konkrétně u 

osobních, užitkových a nákladních automobilů bude minimální doba trvání leasingové 

smlouvy prodloužena ze 3 na 5 let. U leasingu strojů a zařízení dojde k prodloužení ze  

3 na 5 let (2. odpis. skupina) resp. ze 3 na 10 let (3. odpis. skupina).  

Další změnou je ustanovení, podle kterého z celkového souboru ročních leasingových 

splátek přesahujícího 1 milion korun nebude 1 % daňově uznatelné.  

 

Finanční leasing, respektive finanční pronájem s následnou koupí, měl dosud výhodu 

rychlejšího "odpisu" investice, protože si firmy mohly dát do nákladů leasingové 

splátky. Podle novely teď ale doba trvání leasingové smlouvy musí odpovídat odpisové 

skupině daného majetku. Z pohledu rychlosti odpisu investice do nákladů tak bude 

jedno, zda bude investice provedena leasingem, koupí za hotové nebo úvěrem.  

 

7.2 Dopady reformy v oblasti odpisů 

U odpisů strojů a zařízení se toho moc nezměnilo. K významným změnám došlo hlavně 

v oblasti daňového odpisování osobních automobilů.  

 

7.2.1 Zrušení odpisové skupina 1a 

Pro odpisování osobních automobilů kategorie M1 a nákladních automobilů kategorie 

N1 to znamená zařazení do 2. odp. sk. s dobou odpisování 5 let (prodloužení ze 4 na 5 

let). To platí i pro vozidla pořízená před 1. lednem 2008 tzn., že vozidla ve zdaňovacím 

období 2007 se odpisují ve skupině 1a (4 roky), ale ve zdaňovacím obd. 2008 již v odp. 

skupině 2 (5 let). Prodloužení doby odpisování definovaných skupin automobilů se týká 

pouze daňových odpisů. Účetní odpisy se nadále řídí účetním odpisovým plánem 

stanoveným v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
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7.2.2 Zrušení limitu vstupní ceny osobních automobilů 

Druhou významnou změnou je zrušení limitu 1 500 000 Kč jako vstupní ceny osobního 

automobilu, z hlediska uplatňování daňových odpisů (zrušen odst. 10 v § 29 ZDP). 

Přechodná ustanovení ovšem stanovují výjimku vztahující se na osobní automobily, 

které byly pořízeny (zaevidovány jako hmotný majetek) do konce zdaňovacího období 

2007 – pro ně výše uvedený limit platí i nadále a to až do okamžiku vyřazení. 

 

Příklad na odpisování osobního automobilu kategorie M1:  

a) pořízení v lednu 2008 – platná odp. sk. 1a, 4 roky odpisování, limit vstupní ceny 

Vstupní cena byla 1 700 000 Kč. Zařazení automobilu do obchodního majetku proběhlo 

ve stejném měsíci jako pořízení. Účetně odpisovat se začíná v měsíci následujícím po 

zařazení. Budou použity zrychlené odpisy dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, v 

platném znění. Pro účely daňového odpisování byl automobil zařazen do odpisové 

skupiny 1a dle platné legislativy v roce 2007. (zdaňovací období = hospodářský rok)  

 

Tabulka 7.1: Zrychlené odpisování osobního automobilu pořízeného v lednu 2008 

*  částky, o které je třeba v jednotlivých letech upravit VH 

Podle bodu 126 a 1727 přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, se na zdaňovací období započaté v roce 2007 použije ještě 

koeficient pro zrychlené odpisování odpisové skupiny 1a. Přeřazení osobního 

automobilu do 2. odp. skupiny proběhne ve zdaňovacím obd. započatém až 1. 9. 2008. 

                                                
26 Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2007 a zdaňovací období, které započalo v roce 2007, platí 
dosavadní právní předpisy, nestanoví-li tento zákon dále jinak. Ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 6 odst. 9 písm. m), § 15 odst. 4 a § 18 
odst. 4 písm. b), se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008. 
27 Osobní automobil kategorie M1, s výjimkou automobilu, který je využíván provozovatelem silniční 
motorové dopravy nebo provozovatelem taxislužby na základě vydané koncese, a automobilu druh sanitní 
a druh pohřební, který byl zaevidován jako hmotný majetek do konce zdaňovacího období započatého v 
roce 2007, se odpisuje ze vstupní ceny stanovené podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, a to až do jeho vyřazení z majetku. 

Zdaňovací 
období 

Daňový 
odp. 

Zůstatková cena Účetní Rozdíl účetních a 
daňových odp.*  

9/2007-8/2008 375 000 1 125 000 247 919        -127 081 
9/2008-8/2009 450 000 675 000 425 004          -24 996 
9/2009-8/2010 337 500 337 500 425 004            87 504 
9/2010-8/2011 225 000 112 500 425 004          200 004 
9/2011-8/2012 112 500 0 177 069            64 569 

∑ 1 500 000 --- 1 700 000 --- 
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Protože společnost účtuje v hospodářském roce a osobní automobil zakoupila a 

zaevidovala jako hmotný majetek ve zdaňovacím období, které započalo dnem              

1. 9. 2007 a skončí dnem 31. 8. 2008, promítly se tak na ni dva negativní dopady 

zákona č. 261/2007 Sb.: 

• prodloužení doby odpisování osobního automobilu ze 4 na 5 let,  

• odpisování automobilu z limitované vstupní ceny 1,5 mil. Kč, přestože 

automobil byl zakoupen až v roce 2008, ale ve zdaňovacím období započatém v 

roce 2007.  

 

b) pořízení v září 2008 – platná odp. sk. 2, 5 let odpisování, zrušen limit vstupní ceny 

Automobil pořízený v novém hospodářském roce (v září 2008) lze již odpisovat z celé 

pořizovací ceny 1 700 000 Kč. 

 

 Tabulka 7.2: Zrychlené odpisování osobního automobilu pořízeného v září 2008 

Rok Daňový 
odp. 

Zůstatková cena Účetní Rozdíl účetních a  
daňových odp. 

9/2008-8/2009 340 000 1 360 000 340 008 8 
9/2009-8/2010 544 000 816 000 340 008 -203 992 
9/2010-8/2011 408 000 408 000 340 008 -67 992 
9/2011-8/2012 272 000 136 000 340 008 68 008 
9/2012-8/2013 136 000 0 339 968 203 968 

∑ 1 700 000 --- 1 700 000 --- 

 

Závěr k příkladu 

Automobil pořízen za stejnou vstupní cenu 1 700 000 Kč až v HR 2008-2009, by se 

mohl daňově odepsat v celkové vstupní ceně. Ovšem nemohlo by se využít snížení 

základu daně, neboť účetní odpisy by vycházely vyšší než daňové.  

Pokud by tedy společnost zamýšlela nákup nového firemního automobilu, doporučovala 

bych, aby tak učinila ještě v HR 2007 - 2008, neboť limit vstupní ceny je v případě 

nákupu automobilu levnějšího než 1 500 000 Kč bezvýznamný a z hlediska možnosti 

snížení základu daně na tom bude společnost lépe. 
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7.3 Dopady reformy v oblasti zaměstnaneckých benefitů  

7.3.1 § 24 ZDP –  daňové náklady 

- Náklady na odborný rozvoj a rekvalifikaci zaměstnanců jsou automaticky daňovým 

nákladem zaměstnavatele pouze v případě, že nedochází ke zvýšení kvalifikace 

zaměstnance (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP). 

- Svoz zaměstnanců do zaměstnání je plně daňově účinný, bude-li se zaměstnanci 

příslušným způsobem sjednán (§ 24 odst. 2 písm j) ZDP). 

- Zrušení limitů nákladů na přechodné ubytování zaměstnance. Tento náklad je nyní 

pro zaměstnavatele plně daňově uznatelný. 

- Zrušení limitů příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců.  

 

7.3.2 § 25 ZDP – nedaňové náklady 

- Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci zaměstnavatelem ve formě: příspěvku 

na kulturní pořady a sportovní akce; možnosti používat  rekreační, zdravotnická a 

vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a 

sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech     

1 až 3; nebo poskytnutí rekreace včetně zájezdů, které je u zaměstnance osvobozeno 

od daně podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. 

- Podle § 25 odst. 1 písm. k) ZDP jsou dále nedaňové ztráty z provozu zařízení pro 

uspokojování potřeb zaměstnanců s výjimkou § 24, odst. 2, písm. j), bodů 1 až 3.  

- Hodnota nealkoholických nápojů poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnancům       

ke spotřebě na pracovišti (dle § 25 odst. 1 písm. zn) ZDP). Netýká se ochranných 

nápojů ani zásobování pracovišť pitnou vodou dle nařízení zákona č. 178/2001 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 

7.3.3 Příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění 

Velmi oblíbenými benefity, které zaměstnavatelé svým zaměstnancům poskytují, jsou 

příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. I do této oblasti zasáhla 

stabilizační etapa reformy veřejných financí, a to úpravami v zákoně o daních z příjmů. 

Co se v této oblasti změnilo z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance od 1. ledna 2008? 
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Pohled zaměstnavatele 

Pokud se týká daňové uznatelnosti u zaměstnavatele, byl do konce roku 2007 příspěvek 

na penzijní připojištění daňově uznatelným (výdajem) až do výše 3 % úhrnu 

vyměřovacích základů zaměstnance pro sociální pojištění. Úhrn se posuzoval za 

zdaňovací období  nebo jeho část, za které podával zaměstnavatele daňové přiznání. 

Pokud se týká příspěvku na soukromé životní pojištění, byla zde do konce roku 

2007 daňová uznatelnost až do výše 8 000 Kč za zdaňovací období nebo jeho část. 

Počínaje rokem 2008 jsou tyto limity zrušeny a uvedené příspěvky dle § 24 odst. 2 

písm. j) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, jsou pro 

zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem (výdajem) v plné výši, jsou-li sjednány 

v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní či jiné smlouvě. 

 

Pohled zaměstnance 

Pokud se týká poskytování příspěvků na penzijní připojištění či soukromé životní 

pojištění z pohledu zaměstnance, byl stav do 31. prosince 2007 následující: příspěvek 

na penzijní připojištění bylo možné osvobodit od daně z příjmů (a také od zdravotního a 

sociální pojištění i na straně zaměstnavatele) nejvýše do 5 % vyměřovacího základu na 

sociální pojištění a v případě příspěvku na soukromé životní pojištění až do výše         

12 000 Kč za rok. 

Od 1. ledna 2008 došlo v této oblasti ke sloučení obou limitů do celkového limitu        

24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Stále ovšem platí, že se musí jednat o 

pojistné smlouvy, kde výplata pojistného plnění je až po 60 kalendářních měsících a 

současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Toto vyplývá z § 6 odst. 9 písm. p) ZDP.  

Pokud není naplněno výše uvedené ustanovení, jsou příspěvky na penzijní připojištění a 

soukromé životní pojištění jednak u zaměstnance neosvobozeny od daně z příjmů, ale 

podléhají i odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění (a to pojistnému, které 

hradí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel). To znamená, že příspěvek nad daný limit se 

zdaňuje stejným způsobem jako hrubá mzda. 
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Shrnutí  

Obecně lze říct, že novela zákona o daních z příjmů, měla v oblasti poskytování 

příspěvků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění zaměstnavatelů svým 

zaměstnancům celkově pozitivní vliv. 

Došlo k částečnému zpřehlednění, a to díky zrušení omezení daňové uznatelnosti 

příspěvků u zaměstnavatelů. V této souvislosti lze předpokládat, že zaměstnavatel bude 

příspěvky poskytovat pouze do výše jejich osvobození od daně z příjmů u zaměstnance 

a tím i osvobození od odvodu pojistného na zdravotního a sociálního pojištění. 

V případě poskytování vyšších příspěvků by to bylo nevýhodné i pro zaměstnance, 

jelikož by mu z nadlimitního příspěvku byla strhávána nejenom daň, ale i pojistné 

na zdravotní a sociální pojištění. To znamená, že by tento nadlimitní příspěvek byl 

určitým způsobem zahrnut do hrubé mzdy, ovšem jeho likvidnost by byla celkem nízká. 

Jako další pozitivum lze najít v této oblasti umožnění vetší variability poskytování 

příspěvků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, a to díky společnému 

ročnímu limitu 24 000 Kč. 
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8 Srovnání různých způsobů investování  

 

Tato kapitola bude věnována investicím do nového výrobního zařízení prostřednictvím 

leasingu, úvěru a z vlastních zdrojů. Na příkladech budou srovnány výhody a nevýhody 

jednotlivých druhů investic navzájem, ale i před a po reformě.  

Pro možnost srovnání různých druhů investování, se bude u všech příkladů vycházet 

z předpokladu, že společnost chce zakoupit nový stroj v hodnotě 325 000 Kč. 

 

8.1 Investování prostřednictvím leasingu 

S využitím leasingu je pro nájemce spojena řada výhod, ale i nevýhod.  

Za hlavní výhody leasingu je možné považovat: 

- není nutno najednou vynaložit celou sumu na pořízení investice, 

- leasingové splátky je možné rozvrhnout tak, aby kopírovaly výnosy vzniklé díky 

pořizované investici, 

- pořizovaný předmět leasingu lze obvykle do nákladů formou leasingových 

splátek promítnout dříve, než kdyby byl pořizován jiným způsobem. 

Na druhé straně za hlavní nevýhody leasingu se považují zejména: 

- může být drahý z pohledu subjektů, které mají přístup k výhodným úvěrům, 

- je nutný souhlas pronajímatele jakožto vlastníka v případě provádění jakékoli 

úpravy předmětu leasingu, 

- nepřináší-li předmět očekávaný efekt, popř. i z jiných důvodů, je možno od 

smlouvy ustoupit obvykle pouze za úhradu sankčního poplatku; není tedy možné 

předmět prodat jako v případě pořízení např. na úvěr.           [7] 

 

Zákon o daních z příjmů používá termín finanční pronájem s následnou koupí najaté 

věci zejména při stanovení podmínek daňové uznatelnosti nájemného. Ačkoli se pojem 

„finanční pronájem” používá ve spojení s následnou koupí najaté věci, není podstatné, 

zda nájemce věc v souladu se smlouvou získává úplatně nebo bezúplatně. Pojem 

„finanční pronájem” resp. „finanční leasing”, jakožto způsob financování užívání cizí 

věci, je charakterizován tím, že veškerá rizika vztahující se k najaté věci jdou k tíži 

nájemce a sjednání možnosti, resp. povinnosti najatou věc odkoupit je sice běžné, 

nicméně nikoli bezpodmínečně nutné. 
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Příklad na srovnání pořízení stroje na leasing v roce 2007 s pořízením v roce 2008. 

Účetní jednotka již má v HR 2007 – 2008 uzavřenu smlouvu o finančním pronájmu 

v hodnotě 361 620 Kč. Předmětem pronájmu je Briketovací lis DINAMIC 85N.  

Počátek pronájmu je od září 2007 a doba pronájmu je 36 měsíců. Měsíční nájemné je 

placeno k 5. dni měsíce. Akontace 97 495,81 Kč byla zaplacena také v září 2007. 

Poplatek za uzavření smlouvy + zprostředkování pojištění činí 3 340 Kč.  

 

Tabulka 8.1: Přehled leasingových splátek stroje pořízeného v září 2007 

Hospodářský 
rok 

 Platby 
Daňově uzn. 

nájemné 
Časové rozlišení 

(nákl. příštích obd.) 

9/2007-8/2008 
akontace 
12 splátek 

celkem 

100 835,81 
86 928 

187 763,81 120 540 
(187 763,81 - 120 540) 

67 223,81 

9/2008-8/2009 12 splátek 86 928 120 540 
(67 223,81 - 33 612) 

33 611,81 

9/2009-8/2010 12 splátek 86 928,19 120 540 
(33 611,81 - 33 611,81) 

0 
Σ --- 361 620 361 620 --- 

 

Tabulka 8.2: Přehled leasingových splátek stroje pořízeného v lednu 2008 

Hospodářský 
rok 

 
Platby 

Daňově uzn. 
nájemné 

Časové rozlišení 
(nákl. příštích obd.) 

9/2007-8/2008 
akontace 
8 splátek 
celkem 

100 835,81 
34 776 

135 611,81 54 243 81 368,81 
9/2008-8/2009 12 splátek 52 164 72 324 61 208,81 
9/2009-8/2010 12 splátek 52 164 72 324 41 048,81 
9/2010-8/2011 12 splátek 52 164 72 324 20 888,81 
9/2011-8/2012 12 splátek 52 164 72 324 728,81 
9/2012-8/2013 3 splátky 17 352,19 18 081 0 

Σ --- 361 620 361 620 --- 
 

Z tabulek je patrný rozdíl daňově uznatelných nákladů, o které lze v jednotlivých letech 

snížit základ daně. Zatímco u stroje, který společnost stihla pořídit ještě do konce 

kalendářního roku 2007 si může na konci HR zahrnout do nákladů až 120 540 Kč, od 

začátku roku 2008 si bude moct základ daně u nově pořizovaných strojů snížit               

o výrazně nižší částky. 
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Shrnutí k leasingu 

Do 31. 12. 2007 bylo možné finanční leasing uzavřít již na dobu 36 měsíců a náklady za 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku touto formou uplatnit do daňově uznatelných 

nákladů o rok dříve (3 roky) než když byl pořízen hotově nebo prostřednictvím úvěru. 

Podle nového zákona finanční leasing tuto výhodu ztratil a za daňově uznatelný náklad 

je považováno nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci pro 

smlouvy uzavřené od 1. 1. 2008 v případě, že doba nájmu bude trvat minimálně dobu, 

která je u jednotlivých odpisových skupin uvedena, tedy minimálně na 60 měsíců. Tato 

doba odpisování se sjednocuje pro všechny druhy pořízení dopravní techniky (hotovost, 

finanční leasing, úvěr). 

 

8.2 Investování prostřednictvím úvěru 

8.2.1 Investiční úvěr  

Investiční úvěr je účelově vázaný bankovní úvěr poskytnutý na financování investic. Je 

zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý. K zajištění slouží nejčastěji 

nemovitost, směnka, nebo ručení třetí osobou. V případě tohoto úvěru platí dvojnásob 

individuálním přístupu bank ke klientům, od kterého se odvíjí poplatek za vyřízení 

úvěru. Úroková míra je také značně odlišná. Výhodnější bude pravděpodobně nabídnuta 

u banky, kde má společnost již otevřen účet, neboť banka zná lépe její bonitu. Výši 

úrokové sazby, poplatek za vyřízení úvěru a další úvěrové parametry ovlivňuje kromě 

bonity firmy i kvalita podnikatelského záměru, způsob zajištění a řada dalších kriterií.  

 

Úroková sazba investičního úvěru v bance, u které má L.A. Bernkop 1883, a. s. 

otevřený svůj účet, se odvíjí od referenční úrokové sazby PRIBOR a samozřejmě i od 

výše úvěru, způsobu zajištění, hospodářských výsledcích, apod. Proto se sazba může 

pohybovat až v rozmezí od 5 do 12 %.  

Průměrná sazba PRIBOR se v roce 2008 pohybuje mezi 3,5 až 4,3 %. V následujících 

příkladech bude předpokládáno, že banka poskytne svému dobrému klientu úvěr            

s úrokovou sazbou 6 % p.a. 

Existují 2 možnosti splácení úvěru: 

- konstantním anuitou 

- konstantním úmorem
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8.2.2 Splácení dluhu konstantní anuitou 

Splácení dluhu konstantní anuitou (stejnými splátkami) se využívá např. u hypotečních 

úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření. Výše jednotlivých plateb bance je v průběhu 

splácení stále stejná a mění se pouze poměr úrokové a úmorové části (viz. obrázek 8.1). 

               

Obrázek 8.1: Splácení úvěru konstantní anuitou 

 

 
  Anuita 
 
 Úrok 
 
 Úmor 
 
        0           1                2                 3                4       čas   

 

Konstantní anuita se vypočítá pomocí vzorce: 
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D  je výše úvěru,  i  je roční úroková sazba,  n  je doba splácení.           [5] 

 

8.2.3 Splácení dluhu konstantním úmorem 

V případě splácení dluhu konstantním úmorem (podíl výše úvěru a počtu let splácení) je 

výše jednotlivých plateb bance v průběhu splácení odlišná. Úmorová část je stále stejná 

a mění se výše úroku v závislosti na nesplacené části úvěru (viz. obrázek 8.2).          

 

Obrázek 8.2: Splácení úvěru konstantním úmorem 

 

  
  Splátka 
 
  Úrok 
  
 Úmor 

 
       0            1                2                3                4             čas
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Způsob splácení úvěru konstantním úmorem vychází pro klienta lépe. Při splácení dluhu 

konstantní anuitou jsou sice splátky do určitého roku nižší než v případě konstantních 

úmorů, avšak celkově zaplacený úrok je při konstantní anuitě vyšší, neboť základ pro 

výpočet úroků (zůstatek) se snižuje pomaleji než při splácení konstantním úmorem.   [5]         

 

Příklad na srovnání splácení úvěru ve výši 325 000 Kč konstantní anuitou a 

konstantním úmorem, sjednaného na dobu 5 let (pro porovnání se splátkami leasingu). 

 

Tabulka 8.3: Splácení úvěru konstantní anuitou 

Z toho 
Období Anuita * 

úrok úmor 
Zůstatek 

0 - - - 325 000 
1 77 154 19 500 57 654 267 346 
2 77 154 16 041 61 113 206 233 
3 77 154 12 374 64 780 141 453 
4 77 154 8 487 68 667 72 786 
5 77 154 4 368 72 786 0 
∑ 385 770 60 770 325 000 - 

 

* 77154

06,01

1
1

06,0
325000

5
=










+
−

=a  

 

Tabulka 8.4: Splácení úvěru konstantním úmorem 

Z toho 
Období Anuita 

úrok úmor ** Zůstatek 

0 - - - 325 000 
1 84 500 19 500 65 000 260 000 
2 80 600 15 600 65 000 195 000 
3 76 700 11 700 65 000 130 000 
4 72 800 7 800 65 000 65 000 
5 68 900 3 900 65 000 0 
∑ 383 500 58 500 325 000 - 

**  úmor = pořizovací cena / počet let splácení 

Jak bylo uvedeno výše, je i z výpočtů vidět rozdíl na celkově zaplacených úrocích. 

V tomto případě se nejedná o velký rozdíl, ale pokud by společnost zamýšlela investice 

v řádu desítek nových strojů, by byl už rozdíl na zaplacených úrocích jistě znát více. 

Proto bych doporučovala, vybírat si splácení úvěru konstantním úmorem. 
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8.3 Srovnání leasingu s úvěrem 

K výběru výhodnější alternativy se obvykle využívá porovnání čistých současných 

hodnot peněžních toků obou těchto variant. (obdobně lze porovnávat výhodnost 

leasingu například i s financováním z vlastních zdrojů apod.) Nejprve tedy vymezíme 

peněžní toky spojené s oběma alternativami (budeme pro zjednodušení uvažovat pouze 

základní peněžní toky, shodně by však bylo možné uvažovat i další).  

 

Z leasingového financování vyplývají zejména následující peněžní toky: 

- platba akontace, která je placena na počátku leasingu, 

- pravidelné leasingové splátky, 

- platba zůstatkové ceny při ukončení leasingu a zakoupení najaté věci. 

Všechny tři platby jsou (za předpokladu souladu se zákonem o daních z příjmů) daňově 

uznatelným výdajem. 

 

Naproti tomu peněžní toky spojené s úvěrovým financování pro dlužníka obvykle 

znamenají následující hlavní peněžní toky: 

- splátky poskytnutého úvěru, 

- platbu úroků, která je daňově uznatelným výdajem, 

- odpisy, které je možné zahrnovat jako nepeněžní výdaj do daňově uznatelných 

výdajů. 

 

Výhodnější variantou je ta, která má vyšší čistou současnou hodnotu peněžních toků. 

Čistá současnou hodnotu peněžních toků spojených s leasingem můžeme vyjádřit jako: 

∑
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kde ČSHL   je čistá současná hodnota peněžních toků spojených s leasingem, 

  d    je daňová sazba daně z příjmů, 

  St   jsou výnosy spojené s pořizovanou investicí, 

 Ct   jsou náklad nutné k fungování pořizované investice, 

 Lt    jsou leasingové splátky, 

   t    jsou jednotlivé termíny peněžních toků, 

   i    je úroková sazba.               [7]
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Naopak při zakoupení na úvěr28 je čistá současná hodnota peněžních toků spojených 

s úvěrem následující29: 

∑
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++−−−−
=

n
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t

tttttt
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1 )1(

)(*)1(
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kde ČSHU  je čistá současná hodnota peněžních toků spojených s leasingem, 

 Ot   jsou odpisy, 

 Ut   jsou placené úroky z úvěru, 

        UMt   jsou splátky jistiny úvěru (úmor). 

 

Porovnáním obou variant dostaneme tzv. čistou výhodu leasingu: 
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Pokud tedy bude čistá výhoda leasingu kladná, potom bude výhodnější financování 

leasingem, v opačném případě je lepší nákup na úvěr.            [7] 

 

Příklad na porovnání financování pořízení stroje na úvěr a na leasing. Pořizovací cena 

stroje je 325 000 Kč a byl zvolen zrychlený způsob odpisování. 

 

a) nákup v roce 2007, kdy ještě bylo možné využít splácení leasingu na dobu 3 let a daň 

z příjmů právnických osob byla 24 %.  

Leasingová společnost a banka nabízejí následující podmínky: 

Leasing:    akontace 100 835,81 Kč, roční leasing. spl. 86 928 Kč, doba leasingu 3 roky  

Úvěr:        úroková sazba 6 % p.a., roční úmor 108 334 Kč, doba splatnosti 3 roky 

∑
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28 Uvažujeme úvěr, který je časově rozložen shodně jako leasing. 
29 Odpisy se ve vzorci odečítají a současně přičítají, protože se jedná o daňově uznatelný finanční náklad, 
ale nepředstavují skutečný peněžní výdaj. 
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Tabulka 8.5: Výpočet čisté výhody leasingu v roce 2007 

Rok 
Leasingové  

splátky 
Úroky  
z úvěru 

Odpisy 
(daňové) Úmor 

Čistá výhoda 
leasingu 

0 100 835,81 - - - -76 635 
1 (07-08) 86 928 19 500 65 000 108 334 39 140,30 
2 (08-09) 86 928 13 000 104 000 108 334 24 197,86 
3 (09-10) 86 928,19 6 500 78 000 108 332 23 917,88 
∑ 361 620 39 000 - 325 000 10 620,83 

 

Vzhledem k tomu, že čistá výhoda leasingu je kladná, jeví se jako výhodnější způsob 

financování prostřednictvím leasingu.  

Tento výpočet potvrzuje výsledky v přecházejících kapitolách, a sice, že v případě       

3-letého leasingu lze do nákladů zahrnout až 120 540 Kč, zatímco u 3-letého úvěru se 

splácením konstantním úmorem činí roční splátky necelých 109 tis. Kč (325 tis./3 roky). 

 

b) nákup v roce 2008, kdy leasing musí trvat nejméně tolik let, kolik se stroj odpisuje a 

daň z příjmů právnických osob je 21 %.  

Leasingová společnost a banka nabízejí následující podmínky: 

Leasing:     akontace 100 835,81 Kč, roční leasing. spl. 52 164 Kč, doba leasingu 5 let 

Úvěr:          úroková sazba 6 % p.a., roční úmor 65 000 Kč, doba splatnosti 5 let 

  

Tabulka 8.6: Výpočet čisté výhody leasingu v roce 2008 

Rok 
Leasingové  

splátky 
Úroky z úvěru  

Odpisy 
(daňové) 

Úmor 
Čistá výhoda 

leasingu 
0 100 835,81 - - - -79 660 

1 (07/08) 52 164 19 500 65 000 65 000 24 099,47 
2 (08/09) 52 164 15 600 104 000 65 000 12 704,20 
3 (09/10) 52 164 11 700 78 000 65 000 13 982,55 
4 (10/11) 52 164 7 800 52 000 65 000 15 075,48 
5 (11/12) 52 128,19 3 900 26 000 65 000 15 114,16 
∑ 361 620 58 500 325 000 325 000 1 315,57 

 

I po aplikaci změn se v roce 2008 stále jeví jako výhodnější varianta financování 

prostřednictvím leasingu, kdy je celková hodnota leasingové smlouvy stále ještě nižší, 

než cena stroje pořízeného na úvěr, která vzrostla díky úrokům.  
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Další skutečnosti důležité při rozhodování mezi leasingem a úvěrem:  

a) Počáteční kapitál - akontace (první zvýšená splátka) u leasingu. Úvěr nezná nic 

takového jako akontaci. To znamená, že leasing je zpočátku finančně náročnější. 

Akontace způsobuje, že samotné leasingové splátky bývají v absolutních hodnotách 

nižší než splátky úvěrové.  

b) Odpočet DPH - u úvěru se přímo nabízí vrácení DPH z celé kupní ceny již při 

zakoupení a splátky úvěru již DPH nezahrnují. V případě leasingu se odpočet DPH 

nárokuje z každé jednotlivé splátky.  

c) Pojištění - obecně lze říci, že dohoda o pojištění předmětu leasingu je vždy součástí 

každé leasingové smlouvy, uzavřené mezi leasingovou společností jako pronajímatelem 

a nájemcem. Pronajímatel se tak chrání proti škodám, které by mu vznikly zcizením či 

poškozením předmětu leasingu a které by v případě nepojištění přenášel na nájemce. Je 

ovšem nutné i proto, že pronajímatel nemá předmět leasingu po celou dobu trvání 

leasingové smlouvy pod svou přímou kontrolou a nájemce jej užívá téměř bez omezení.  

d) Úroková sazba - leasingová splátka je netečná vůči inflaci, přičemž úrok z úvěru s 

inflací naopak stoupá. 

 

Je na každé společnosti, jakou váhu přisoudí výhodám a nevýhodám jednotlivých 

produktů. Pokud například nemá hotovost ani na splacení akontace a získat úvěr by pro 

ni neměl být problém, pravděpodobně zvolí úvěr. Pokud naopak již má část peněz 

naspořenou a zrovna se naskytla vhodná nabídka některé z leasingových společností, 

nejspíš uzavře leasing. 

Při rozhodování mezi úvěrem a finančním leasingem musí společnost vzít v úvahu         

také ještě další změny, které jsou součástí reformy veřejných financí. Jedním z nových 

kritérií je i porovnání celkového objemu půjček, který od r. 2008 nemůže být větší než 

šestinásobek vlastního kapitálu, jinak nebudou úroky, které překročí tuto hranici, moci 

být zahrnuty do daňových nákladů. Tento problém se může vyskytnout zejména u 

developerů, leasingových firem či finančních institucí poskytující nákup na splátky.  

Poměr vlastního kapitálu a dluhu 1:2 omezuje uznatelnost finančních nákladů z úvěrů a 

půjček od spojených osob. Poměr vlastního kapitálu a dluhu 1:6 omezuje uznatelnost 

finančních nákladů u všech úvěrů a půjček (od spojených i nespojených osob). 
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8.4 Investování z vlastních zdrojů společnosti  

8.4.1 Odpisy, funkce odpisů, druhy odpisů  

Pořízením majetku vzniká výdaj (peněžní tok), ale ne náklad. Do nákladů přechází 

majetek postupně formou odpisů. Majetek se během doby užívání opotřebovává a  

úkolem odpisů je tedy ukázat, jak majetek používáním snižuje svoji hodnotu. 

Odpisování se týká hmotného (kromě zásob) a nehmotného (kromě pohledávek) 

dlouhodobého majetku. Neodpisují se pozemky a umělecká díla, neboť tento majetek 

hodnotu neztrácí, ale spíše zvyšuje. 

 

Z pohledu firmy mají odpisy dvojí funkci:  

funkce nákladová - pomocí odpisů postupně (několik let, podle zařazení do odpisové 

skupiny konkrétního DM) přenášíme hodnotu DM do nákladů. Tím se liší DM od 

oběžného majetku (nákup materiálů, nářadí apod.), jejichž vstupní cenu může dát firma 

ihned celou do nákladů. 

funkce zdrojová - odpisy jsou pro firmu zdrojem financí např. pro nákup  nových strojů 

až starým strojům skončí životnost. Jinak řečeno: pokud si odmyslíme první rok 

pořízení DM, ve všech dalších letech platí, že nevydáme reálně žádné peníze, ale účetně 

máme náklady ve výši  odpisů. Takto „ušetřené peníze“ už neprojdou zdaněním, proto 

bychom si je teoreticky mohli odložit do trezoru a šetřit si takto na nový stroj. 

Hovoříme o nich proto jako o zdroji pro možné financování potřeb firmy. 

 

Existují dva druhy odpisů - účetní a daňové. Nás budou zajímat zejména odpisy daňové. 

Smyslem daňových odpisů není respektovat skutečnou životnost dlouhodobého 

majetku, neboť se jedná o tak různorodou skupinu majetku, že to ani není technicky 

možné. Daňové odpisy mají za úkol nastavit pravidla pro postupné zahrnování hodnoty 

dlouhodobého majetku do základu daně a zabránit tak zneužití účetních odpisů ke 

krácení základu daně. Daňové odpisy vede firma pro potřeby výpočtu daně z příjmu, 

účetní odpisy firma může (ale nemusí) s daňovými odpisy ztotožnit. Účetní odpisy 

většina firem počítá častěji než jedenkrát ročně (obvykle měsíčně). Na konci roku však 

firma musí dopočítat rozdíl účetních a daňových odpisů. Zohlednění rozdílu účetních a 

daňových odpisů probíhá v daňovém přiznání. 
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Odpisování daňové upravuje Zákon o DZP v §26 - 33. Ten stanovuje, že hmotný 

majetek odepisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo (výjimka je 

např. finanční leasing s následnou koupí). Je zde také uvedeno, který majetek je z 

odpisování vyloučen (§ 27 ZDP). 

Poplatník si může vybrat zda chce provádět odpisy rovnoměrné nebo zrychlené. Způsob 

odpisování si stanoví na každý nově pořízený majetek vlastník, ale nesmí ho měnit po 

celou dobu jeho odpisování.  

 

8.4.2 Porovnání zrychleného a rovnoměrného způsobu odpisování  

Každý podnik ovlivňuje prostřednictvím odpisů výši svých nákladů, a proto musí zvážit 

metodu, kterou pro odpisování použije. V žádném případě není možné jednou zvolenou 

metodu odpisování následně měnit. 

 

Rovnoměrné odpisování  

Metodou rovnoměrných odpisů dosáhneme poněkud nižších odpisů v prvním roce 

uvedení do užívání, další roky jsou pak odpisy stejné. Ve všech letech se vychází ze 

vstupní (= pořizovací) ceny a dále používáme odpisovou sazbu v %, která je uvedena v 

§ 31 ZDP. Výhodou rovnoměrného odpisování je jednoduchost. 

 

Výpočet:  rovnoměrný odpis = 
100

VC
 * odpisová sazba 

 

Příklad na rovnoměrné odpisování stroje v 2. odp. sk. (5 let) za 325 000 Kč. 

 

Tabulka 8.7: Výpočet rovnoměrného odpisování 

Rok Daňový 
odp. 

Konečný 
zůstatek Účetní 

Rozdíl účetních a 
daňových odp.* 

2008 35 750 289 250 65 000 29 250 
2009 72 313 216 937 65 000 -7 313 
2010 72 313 144 624 65 000 -7 313 
2011 72 313 72 311 65 000 -7 313 
2012 72 311 0 65 000 -7 311 
∑ 325 000 --- 325 000 --- 

*  částka, o kterou je třeba upravit VH 
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Zrychlené odpisování  

Metoda zmenšujícího se základu. Metodou zrychlených odpisů dosáhneme poměrně 

vyšších odpisů v první polovině doby životnosti než ve druhé polovině (jsou proto 

vhodné pro společnosti s vysokým základem daně v roce nabytí majetku). Od 2. roku 

odpisování se odpis vypočítává ze zůstatkové ceny majetku. Při výpočtu se používá 

koeficient, který je nižší v prvním roce odepisování. Výhodou zrychleného odpisování 

je, že odráží ekonomickou skutečnost většího a intenzivnějšího využívání nového 

majetku na začátku své životnosti než v posledních letech (v pozdějších letech narůstají 

náklady na údržbu a opravy). 

Výpočet: 1. rok  zrychlený odpis = 
koeficient

VC
 

  další roky zrychlený odpis = 
odpisováníletpočetkoeficient

ZC

⋅⋅−

∗2
 

 

Příklad na zrychlené odpisování stroje v 2. odp. sk. (5 let) za 325 000 Kč. 

 

Tabulka 8.8: Výpočet zrychleného odpisování  

Rok Daňový 
odp. 

Konečný 
zůstatek 

Účetní 
Rozdíl účetních a 

daňových odp. 
2008 65 000  260 000 65 000  0 
2009 104 000 156 000 65 000  -39 000 
2010 78 000 78 000 65 000 -13 000 
2011 52 000 26 000 65 000 13 000 
2012 26 000 0 65 000 39 000 
∑ 325 000 --- 325 000 --- 

 

Z výpočtů je vidět rozdíl částek, o které je třeba každý rok upravit VH. Záleží na situaci 

konkrétní společnosti, zda zvolí metodu zrychlených odpisů a v prvních letech sníží 

základ daně více, nebo zda raději použije metodu rovnoměrného odpisování. 

 

8.4.3 Možnost zvýšení daňových odpisů 

Na základě ustanovení § 31 odst. 2 – 4 ZDP je možné provést alternativní zvýšení 

odpisů  nejčastěji o 10 %, ve vybraných případech pak o 15 % (první vlastník zařízení 

pro čištění a úpravu vod) či 20 % (první vlastník s převážnou zemědělskou a lesní 

výrobou). 
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Zvýšení odpisů je volbou poplatníka. Pokud se pro zvýšení odpisů o 10 % rozhodne, 

musí splnit tyto podmínky: 

• majetek musí být nový – poplatník je prvním vlastníkem hmotného majetku,  

• dát pozor na typy majetku, u kterého toto zvýšení není možné (§ 31 odst. 5 ZDP),  

• zvýšení odpisů je možné provést jen v prvním roce odpisování, nikdy v dalších 

letech,  

• pokud nárok na zvýšení odpisů vznikl a nebyl poplatníkem v prvním roce uplatněn, 

není možné již zvýšení odpisů v dalších letech provést, nicméně daňové odpisy i bez 

uplatněného zvýšení jsou v souladu se ZDP.  

Pokud poplatník využije zvýšení odpisů, není nutné sledovat žádnou následnou 

podmínku (například vyřazení, prodej apod.). Jednou uplatněné zvýšené odpisy se 

následně „nevrací“. 

  

8.4.4 Možné uplatnění nižších odpisů, než stanoví zákon 

Uplatnění nižších částek daňových odpisů je možné pouze u metody rovnoměrných 

odpisů. ZDP  totiž v § 31 odst. 1 uvádí maximální sazby odpisů, které není možné 

překročit. Je však možné uplatnit částky nižší než maximální. Tato možnost nekoliduje 

ani s dobami životnosti, které jsou uvedeny v § 30 odst. 1 ZDP, které jsou naopak 

definovány jako doby minimální. Naopak u zrychlených odpisů ZDP možnost uplatnění 

nižších částek odpisů neumožňuje.  

 

8.4.5 Přerušení odpisování 

Otázka přerušení daňového odpisování je řešena v § 26 odst. 8 ZDP. Z textu ZDP jasně 

vyplývá možnost přerušení odpisů (a jejich opětovné uplatnění jako by k přerušení 

nedošlo), a to bez udání důvodu. Přerušení daňového odpisování je jednou 

z nejpopulárnějších metod daňové optimalizace, kdy se poplatník snaží vyhnout daňové 

ztrátě či její výši minimalizovat. Bez pochyby je možné přerušit odpisování veškerého, 

nebo jen vybraného hmotného majetku.  

Jen pro jistotu je nutné zdůraznit, že přerušení daňových odpisů nemá žádný vliv na 

odpisy účetní, které není možné přerušit. 
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9 Praktické návrhy  

 

Pro dosažení cíle této bakalářské práce (optimalizace základu daně v hospodářském 

roce 2007 – 2008) bylo nutné, při stanovených cílech společnosti do budoucna 

(investice do nového výrobního zařízení), rozebrat všechny možnosti financování 

investic a vybrat nejvhodnější variantu. 

 

Společnost L.A. Bernkop 1883, a.s. je finančně zdravá firma s dobrou pozicí na trhu, 

která každoročně zvyšuje hodnotu svému vlastníkovi. Proto bych doporučovala 

investovat do nového zařízení vlastními prostředky. Pokud společnost má potřebné 

peněžní prostředky, jedná se o nejjednodušší formu financování a také nejvýhodnější. 

Nejsou totiž vynaloženy žádné nadbytečné náklady (např. úroky z úvěru, zisková marže 

leasingové společnosti) a společnost si může hned při nákupu uplatnit odpočet DPH. 

Základ daně je navíc možné snížit o odpisy, které představují náklad, ale nejsou přitom 

reálně vydány žádné peníze. Z odpisů, které zákon o daních z příjmů povoluje za 

daňově uznatelný náklad, doporučuji metodu zrychleného odpisování, která umožňuje 

odepsat větší hodnotu majetku v prvních letech a díky stále klesající sazbě daně 

z příjmů právnických osob jsou kompenzovány i nižší daňové odpisy v posledních 

letech odpisování. 

 

Protože záměrem společnosti je nejen investování do nového zařízení, ale i modernizace 

stávajícího, může se jednat o velký výdaj, na který už vlastní zdroje nemusí stačit. 

V tomto případě se nabízejí další varianty, kterými mohou být leasing nebo úvěr.  

Při porovnávání těchto dvou možností jsem vycházela z částek v leasingové smlouvě, 

kterou již společnost uzavřenou má, z předpokládané úrokové sazby a změn, které 

přinesla reforma veřejných financí. 

 

Protože společnost nezahálela a s některými investicemi začala už v první polovině 

nového hospodářského roku 2007 – 2008 (pořízení stroje na leasing), mohla ještě využít 

nejen kratší doby splatnosti leasingu, ale i některých dalších výhod nabízených 

leasingovými společnostmi. 
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Ale i v roce 2008 se leasing stále jeví jako výhodnější než úvěr, což vyplývá z výpočtů 

v kapitole 8.3 Porovnání leasingu s úvěrem. Doporučit však, která z těchto dvou 

možností financování je pro společnost výhodnější není snadné. Existuje řada „pro“       

i „proti“ u každého z těchto produktů:  

Leasing 

- ručení není třeba, ale na druhou stranu je součástí každé leasingové smlouvy 

dohoda o povinném pojištění, 

- je zpočátku finančně náročnější díky akontaci, která ale na druhou stranu 

způsobuje, že samotné leasingové splátky bývají v absolutních hodnotách nižší 

než splátky úvěrové, 

- lze pružně dohodnout systém splátek, … 

Úvěr  

- lze uplatnit hned při nákupu odpočet DPH, 

- podle bankou stanovené úrokové sazby ale společnost může zaplatit více než by 

činila hodnota leasingové smlouvy, 

- hrozba inflace, díky níž úrok z úvěru stoupá, 

- banka též požaduje za poskytnutí úvěru ručení, ...  

 

Společnost by měla sama důkladně zvážit a rozhodnout, co je pro ni výhodnější. Pokud 

by se však rozhodla pro úvěr, rozhodně bych doporučovala splácení úvěru konstantním 

úmorem, protože v tomto případě zaplatí méně na úrocích. 

 

Společnost by v roce 2008 mohla zaplatit na dani z příjmů o něco méně nejen díky 

nepatrnému snížení sazby daně o 1 procento, ale i díky možnosti snížení základu daně, 

podle toho, jaký způsob investování do nového zařízení si zvolí.  

Co se týče dalších doporučení k optimalizaci daňového základu, snažila bych se omezit 

některé daňově neuznatelné náklady, např. nesmluvní penále, dary doporučuji 

poskytovat alespoň v takové hodnotě, aby je bylo možné využít jako odčitatelnou 

položku a místo příspěvků na masáže, které jsou také nedaňovým nákladem a tvoří 

stejně jen nepatrnou roční částku, bych využila příspěvků pro zaměstnance na penzijní 

připojištění a soukromé životní pojištění, které jsou nově v plné výši uznatelné              

a společnost si tak může ještě více snížit základ daně. 
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Závěr 

 

Bakalářská práce se zabývá reformou veřejných financí a zásadními změnami pro 

právnické osoby s účinností od 1. ledna 2008.  

K reformě byly skutečně vážné důvody. Hlavním důvodem bylo zastavení neúměrného 

zadlužování země i skutečnost, že Česká republika patří podle Evropské komise mezi 

šest zemí Evropské unie s nejhorším vývojem veřejných financí. Změny se dotýkají 

všech částí zákona a všech poplatníků - zaměstnanců, živnostníků i firem.  

 

Cílem práce bylo na vybrané formě právnické osoby rozebrat změny, které nastaly 

společně s platností novely, porovnat tyto změny s předcházejícím rokem 2007 a 

navrhnout pro společnost vhodné řešení optimalizace základu daně. 

Pro řešení této problematiky byla využita analýza společnosti L.A. Bernkop 1883, a. s., 

jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba nábytku z ohýbaného bukového dřeva. Při 

optimalizaci firemní situace jsem se zaměřila na cíle společnosti do budoucna, kterými 

jsou i mimo jiné investování do nového a modernizace stávajícího výrobního zařízení    

a zlepšování personální strategie.  

Díky reformě a řadě změn, které přinesla, se nabídla možnost srovnat způsoby 

investování do nového zařízení prostřednictvím leasingu, úvěru a vlastními prostředky.  

 

Po srovnání různých možností investování, bylo doporučeno následující. V případě 

zpočátku pomalejšího investování po menších částkách nakupovat stroje z vlastních 

prostředků, což je pro společnost nejjednodušší a nejvýhodnější. V případě rozsáhlejší 

investice pak záleží spíše na společnosti, jaký jiný způsob je pro ni výhodnější.  

 

Pokud by společnost zvolila možnost využití leasingu, dotkla by se jí hlavní a nejvíce 

kritizovaná změna, a sice sjednocení doby trvání leasingu s dobou odpisování majetku. 

Znamenalo by to, že u nově pořízených strojů už by nemohla využít výhody kratší doby 

splácení, kterou umožňovala stará legislativa při pořízení majetku do konce roku 2007 a 

některých dalších výhod, které nabízely leasingové společnosti. Například společnost 

ČSOB Leasing spustila od počátku listopadu 2007 nový akční produkt - finanční leasing 

s odložením splátek na financování pořízení vozidel, strojů i zařízení. Umožnila tak
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zákazníkům využít možnost umoření nákladů spojených s pořízením majetku v době 

kratší, než je doba odpisování a zároveň se již také navíc mohlo využít snížené sazby 

daně z příjmu účinné od 1. ledna roku 2008. Společnost tak mohla využít výhody 

finančního leasingu na 3 roky a navíc financovaný předmět získat do užívání hned, ale 

začít jej splácet až za tři měsíce. 

 

Co se týká odpisování majetku, nedošlo u strojů a zařízení k žádným zásadním změnám. 

Pouze pokud by společnost zamýšlela nákup nového firemního automobilu, měla by si 

dát pozor na to, že od roku 2008 je zrušena odpisová skupina 1a, do které spadaly 

osobní automobily a nyní jsou přesunuty do odpisové skupiny 2 s dobou odpisování      

5 let. Dále byl zrušen limit vstupní ceny os. automobilu pro daň. uznatelnost odpisů. 

 

Další oblastí, které se reforma dotkla, je uznatelnost některých nákl. (§ 24 a § 25 ZDP). 

Asi nejvýznamnější změnou je zrušení limitů pro daňovou uznatelnost příspěvků na 

penzijní připojištění a soukromé životní pojištění zaměstnanců (nárok na toto plnění 

spadající pod obecné ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, je nyní plně daňově účinný).  

Naopak nedaňovými náklady jsou nyní nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci ve 

formě: příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce, možnosti používat  rekreační, 

zdravotnická, vzdělávací, sportovní a jiná podobná zařízení, s výjimkou zařízení 

uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3.  

 

A právě co se týče zlepšování personální strategie, bylo doporučeno využít novely 

zákona o daních z příjmů a raději poskytnout zaměstnancům příspěvky na penzijní 

připojištění nebo soukromé životní pojištění, které lze zahrnout do daňově uznatelných 

nákladů v neomezené částce, namísto daňově neuznatelných benefitů, které společnost 

poskytovala doteď. 

 

Avšak na první pohled nejvíce viditelnou změnou je postupné snižování sazby DPPO, 

která má v roce 2010 klesnout až na 19 %. Pro rok 2008 platí sazba 21 %. 
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Příloha 1: Schéma zdanění v.o.s.  

(2 společníci, podíly 50:50)  

 
 

 
 
 
 
 
Použité zkratky: 

VH výsledek hospodaření 

ZD základ daně 

DZD dílčí základ daně 

FO fyzická osoba 

VPD vlastní daňová povinnost 
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Příloha 2: Schéma zdanění s.r.o., a.s., družstva 
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Příloha 3: Schéma zdanění k.s.  
(2 společníci – 1 komplementář a 1 komanditista) 
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Příloha 4: Srovnání sazeb srážkové daně v roce 2007 a 2008 

 

2007 2008 
Sazba srážkové daně pro příjmy plynoucí 
do zahraničí činí 25 %, jde-li např. o 
náhrady za užití předmětu průmyslového 
vlastnictví, o odměny statutárních orgánů, 
nájemné kromě finančního leasingu atd.   
[§ 36 odst. 1 písm. a)]. 

Sazba srážkové daně pro příjmy plynoucí 
do zahraničí činí 15 %, jde-li např. o 
náhrady za užití předmětu průmyslového 
vlastnictví, o odměny statutárních orgánů, 
nájemné kromě finančního leasingu atd.   
[§ 36 odst. 1 písm. a)]. 

Sazba srážkové daně pro příjmy plynoucí 
do zahraničí činí 1 %, jde-li o nájemné u 
finančního leasingu [§ 36 odst. 1 písm. c)]. 

Sazba srážkové daně pro příjmy plynoucí 
do zahraničí činí 5 %, jde-li o nájemné u 
finančního leasingu [§ 36 odst. 1 písm. c)]. 

Sazba srážkové daně pro výhry a ceny činí   
20 % [§ 36 odst. 2 písm. b)]. 

Sazba srážkové daně pro výhry a ceny činí   
15 % [§ 36 odst. 2 písm. k) a l)]. 

Sazba srážkové daně pro autorské honoráře 
do novin a časopisů činí 10 % [§ 36 odst. 2  
písm. e)]. 

Sazba srážkové daně pro autorské honoráře 
do novin a časopisů činí 15 % [§ 36 odst. 2  
písm. t)]. 

Zdroj:  BĚHOUNEK, P. Přehled změn v daních a účetnictví. 2007. ISBN 80-86897-18-4
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Příloha 5: Srovnání podmínek odpisování před a po reformě 

2007 2008 
Pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a 
u kterých jsou jednorázovým daňovým 
výdajem výdaje na pořízení nehmotného 
majetku, není výslovně uvedeno, že to 
samé platí i pro technické zhodnocení 
tohoto majetku [§ 24 odst. 2 písm. zn)]. 
 

Pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a 
u kterých jsou jednorázovým daňovým 
výdajem výdaje na pořízení nehmotného 
majetku, bylo doplněno (dle důvodové 
zprávy pro právní jistotu poplatníků i 
správců daně), že to samé platí i pro TZH 
tohoto majetku [§ 24 odst. 2 písm. zn)]. 

Bezúplatné nabytí hmotného majetku, je-li 
toto nabytí osvobozeno od daně darovací, 
není důvodem pro vyloučení hmotného 
majetku z odpisování [§ 27 odst. 1]. 

Bezúplatné nabytí hmotného majetku, je-li 
toto nabytí osvobozeno od daně darovací, 
vylučuje tento majetek z odpisování  
[§ 27 odst. 1 písm. ch)]. 

Vstupní cena u zděděného hmotného 
majetku anebo u majetku nabytého 
darováním ve výši ceny pro účely daně 
dědické platí pro všechny poplatníky [§ 29 
odst. 1 písm. e)]. 

Vstupní cena u zděděného hmotného 
majetku anebo u majetku nabytého 
darováním ve výši ceny pro účely daně 
dědické platí pouze pro poplatníky z řad 
fyzických osob [§ 29 odst. 1 písm. e)]. 

Tzv. vynucené investice, které podmiňují 
pořízení budov a staveb, nejsou ZDP 
řešeny. 

Tzv. vynucené investice, které podmiňují 
pořízení budov a staveb, jsou součástí 
vstupní ceny [§ 29 odst. 1]. 

Vstupní cena osobních automobilů je, až 
na výjimky, limitována částkou  
1 500 000 Kč [§ 29 odst. 10]. 
 
 

Vstupní cena osobních automobilů není 
nijak limitována [§ 29]. Pro automobily 
evidované v majetku do konce zdaň. 
období započatého v roce 2007, se limitace 
vstupní ceny částkou 1 500 000 Kč uplatní. 

Pro odpisovou skupinu 1a (osobní 
automobily kategorie M1 a pro nákladní 
automobily kategorie N1) je stanovena 
doba odpisování 4 roky [§ 30 odst. 1, 
příloha č. 1]. 

Odpisová skupina 1a se ruší, osobní 
automobily kategorie M1 a nákladní 
automobily kategorie N1 nově patří do 
odpisové skupiny 2 s dobou odpisování 5 
let [§ 30 odst. 1, příloha č. 1] 

Pro odpisy ve zvláštních případech (např. 
odpisy dočasných staveb, forem, 
technického zhodnocení na nemovité 
kulturní památce) není výslovně zakázáno 
jejich přerušení [§ 30 odst. 9]. 

Pro odpisy ve zvláštních případech (např. 
odpisy dočasných staveb, forem, 
technického zhodnocení na nemovité 
kulturní památce) se výslovně zakazuje 
jejich přerušení [§ 30 odst. 7]. 

Technické zhodnocení nehmotného 
majetku je vymezeno pevnou částkou 40 
tis. Kč [§ 32a odst. 6]. 
 

O technické zhodnocení nehmotného 
majetku se může jednat i v případě 
nepřekročení částky 40 tis. Kč, pokud se 
poplatník rozhodne tuto částku neuplatnit 
jako výdaj daňový [§ 32a odst. 6]. 

ZDP výslovně neřeší výpočet odpisu v 
případě techn. zhodnocení nehmotného 
majetku se sjednaným užíváním na dobu 
určitou. 

ZDP výslovně řeší výpočet odpisu v 
případě techn. zhodnocení nehmotného 
majetku se sjednaným užíváním na dobu 
určitou – do konce sjednané doby [§ 32a 
odst. 6 písm. c)]. 

Zdroj:  BĚHOUNEK, P. Přehled změn v daních a účetnictví. 2007. ISBN 80-86897-18-4
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Příloha 6: Srovnání podmínek leasingu před a po reformě 

 
2007 2008 

Minimální doba nájmu hmotného majetku 
(aby bylo nájemné u finančního leasingu 
daňovým nákladem, resp. výdajem) musí 
činit 20 % doby odpisování, nejméně však 
tři roky u movitých věcí a 8 let u 
nemovitostí [§ 24 odst. 4]. 

Minimální doba nájmu hmotného 
movitého majetku (aby bylo nájemné u 
finančního leasingu daňovým nákladem, 
resp. výdajem) musí být nejméně ve výši 
doby odpisování tohoto majetku, u 
nemovitostí nejméně 30 let [§ 24 odst. 4].* 

Nájemné u osobních automobilů nemůže 
až na výjimky překročit 1 500 000 Kč               
[§ 24 odst. 4]. 
 

Limitace výše nájemného u finančního 
leasingu osobních automobilů se ruší, pro 
smlouvy uzavřené do 31. 12. 2007 se však 
použije. 

U finanč. leasingu ZDP nijak neomezuje 
daňovou uznatelnost finančních nákladů. 
 
 

Finanční náklady finančního leasingu, za 
které se považuje 1 % nájemného, jsou 
daňově neuznatelné, a to ve výši 
překračující 1 mil. Kč ročně [§ 24 odst. 4, 
§ 25 odst. 1 písm. zm)]. Pro smlouvy 
uzavřené do 31. 12. 2007 je použití sporné. 

ZDP umožňuje tzv. leasingové odpisování 
hmotného majetku, jde-li o movité věci         
[§ 30 odst. 4 a 5]. 

Tzv. leasingové odpisování hmotného 
majetku se ruší. 

Zdroj:  BĚHOUNEK, P. Přehled změn v daních a účetnictví. 2007. ISBN 80-86897-18-4 
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Příloha 7: Výpočet slevy na dani dle § 35 ZDP 

 

Výpočet pro jednosměnný provoz: 

Celkový fond pracovní doby pro HR od září 2006 do srpna 2007 = 2.008 hodin 

Celkem odpracovaných hodin (12 zaměstnanců ZTP) = 19.629 

Přepočet:   19.629 / 2.008 = 9,78 

Nárok na slevu:  18.000 * 9,78 = 176.040 Kč 

 

Výpočet pro dvousměnný provoz: 

Celkový fond pracovní doby pro HR od září 2006 do srpna 2007 = 1.945,25 hodin 

Celkem odpracovaných hodin (1 zaměstnanec ZTP) = 1.131,50 

Přepočet:   1.131,50 / 1.945,25 = 0,58 

Nárok na slevu:  18.000 * 0,58 = 10.440 Kč 

 

Výpočet pro třísměnný provoz: 

Celkový fond pracovní doby pro HR od září 2006 do srpna 2007 = 1.882,50 hodin 

Celkem odpracovaných hodin (2 zaměstnanci ZTP) = 1.905 

Přepočet:   1.905 / 1.882,50 = 1,01 

Nárok na slevu:  18.000 * 1,01 = 18.180 Kč 

 

Nárok na slevu dle § 35 odst. 1 a) zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění: 204.660 Kč 

 


