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Abstrakt 

Bakalá ská práce se zam uje na daň z p íjm  právnických osob a zákonné možnosti její 

optimalizace ve vybrané společnosti. Práce je rozd lena do t í hlavních částí. První část 

se zabývá p edevším teoretickými poznatky z oblasti základních daňových pojm , dan  

z p íjm  právnických osob a variantami legálního snížení daňové povinnosti. V druhé 

části je p edstavena společnost a její aktuální situace. Nakonec v části t etí jsou 

aplikovány navržené možnosti daňové optimalizace a znázorn ní daňové úspory 

společnosti p i jejich použití.  

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the corporate tax and its optimization according by law 

for selected company. Thesis is divided into three main parts. The first part concern to 

theoretical knowledge of the fundamental concepts of tax, corporate tax and legal 

variants of tax liability cut. Company and its current situation is introduced in the 

second part. Use of recommended tax optimization possibilities and illustration of tax 

savings within optimization is in the third part. 

 

Klíčová slova 

Daň z p íjm  právnických osob, daňová optimalizace, právnická osoba, společnost 

s ručením omezeným, daňová povinnost 

 

Key words 

Income tax by juridical subjects, tax optimalization, juridical subject, limited liability 

company, tax responsibility 
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ÚVOD 

Existence daní je zaznamenávána již v daleké historii. První výb r daní započal už ve 

Starov kém Egypt  roku 3000 p . n. l. Za tu dobu se dan  značn  vyvinuly a dostaly 

mnohé názvy. Již po staletí jsou tak dan  p edm tem mnoha diskusí a jinak tomu není 

ani v novodobé historii. Současná podoba daní je upravena národní legislativou 

jednotlivých stát . Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo nutné daňové 

zákony aktualizovat tak, aby odpovídaly sm rnicím EU.  

Dan  tvo í nejv tší část p íjm  plynoucích do ve ejných rozpočt  a jsou povinnou 

platbou, se kterou se setkává každý. Daň z p íjm  se týká každého subjektu, jak 

fyzických osob, tak i právnických osob. V naší republice jsou dan  z p íjm  vymezeny 

zákonem č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjm , který vešel v platnost roku 1řř3 a od té 

doby byl více než stokrát novelizován. To je hlavním d vodem, proč je zákon o daních 

z p íjm  tak často kritizován pro svoji nep ehlednost. Je logické, že každý člov k či 

subjekt chce hradit co nejnižší daňový závazek. Dochází tak k nejr zn jším pokus m a 

snahám jak snižovat základ dan  z p íjm  právnických osob nebo ostatní dan . Zp soby 

snižování daní ovšem musí být v rámci zákona. Velmi často se jedná o využívání mezer 

v zákon . Ovšem dochází také k situacím, kdy optimalizování dan  hranice zákona 

p ekročí a v tom p ípad  je protizákonné jednání považováno za daňový únik, za který 

hrozí i n kolik let v zení, pokud byl úmyslný. 

Tato bakalá ská práce je rozd lena do t í hlavních částí, a to na teoretická východiska, 

analýzu současného stavu a vlastní návrhy ešení. První část obsahuje teoretické 

poznatky získané studiem odborné literatury. Zam uje se na vysv tlení obecných 

daňových pojm , problematiku dan  z p íjm  právnických osob, výpočet a stanovení 

vlastní daňové povinnosti a zp soby daňové optimalizace vhodné p ímo pro zvolenou 

firmu. V druhé části se seznámíme s firmou XYZ s.r.o., která si p ála z stat 

v anonymit , je zde analyzován a rozebrán její současný stav. Ve t etí návrhové části 

jsem aplikovala navržené možnosti snížení daňové povinnosti firmy, které jsou pro ni 

vhodné, a znázornila jsem daňovou úsporu, které by firma díky nim mohla dosáhnout. 
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1 CÍLE PRÁCE ů POUŽITÉ METODY 

Cílem této bakalá ské práce je objasnit problematiku dan  z p íjm  právnických osob a 

možnosti její optimalizace, díky kterým vybraná firma m že na dani ušet it. Úkolem 

teoretické části je objasn ní d ležitých pojm  dan  z p íjm  právnických osob a 

znázorn ní struktury jejího výpočtu. Velká část je v nována také možnostem daňové 

optimalizace, které jsem zvolila jako nejvhodn jší pro vybranou firmu. T mi jsou 

tvorba zákonných rezerv na opravy hmotného majetku, jež je pro firmu daňov  

uznatelným nákladem, odpisy a zp soby odpisování, které mají na základ dan  taky 

značný vliv, zam stnávání zdravotn  postižených osob a zvýšení slev na dani, a 

v neposlední ad  jsou to také odpočty na odborné vzd lávání a odpočty na podporu 

výzkumu a vývoje, které se společnosti vzhledem k její situaci nabízí. V práci se dále 

zabývám drobnými ale nemén  d ležitými zm nami a daňovou úsporou v podob  

zam stnaneckých benefit  a snížení nedaňových náklad . V druhé části je 

p edstavena vybraná firma a její současný stav. Pro p iblížení ekonomické situace a 

hospoda ení společnosti je použita analýza. Dále je uveden výpočet daňové povinnosti a 

výsledná daň firmy p ed aplikací zm n. V poslední části aplikuji navrhované zp soby 

optimalizace daňové povinnosti, díky kterým společnost m že ušet it na dani.  

 

P ípravná fáze bakalá ské práce je založena na sb ru dat a informací. Podklady pro tuto 

práci vychází z r zných publikací, metodik a odborných knih zabývajících se 

problematikou dan  z p íjm  právnických osob a její optimalizací. Bylo využito také 

interních zdroj  a podklad  poskytnutých vybranou firmou. Díky praxi uskutečn né 

práv  v této firm  jsem se s ní mohla lépe seznámit. Na základ  získaných v domostí a 

informací jsou vybrány nejvhodn jší možnosti daňové optimalizace a je zkoumáno 

jejich používání společností, pop ípad  jsou doporučeny návrhy na jejich zlepšení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

2.1 Vymezení základních daňových pojm  

2.1.1 Historie daní 

Už v daleké historii panovníci vybírali dan  ve sv j prosp ch, prosp ch státu. V t chto 

dobách dan  ješt  nem ly žádné teoretické od vodn ní. Prvním člov kem zabývajícím 

se dan mi byl již ve starov ku ůristoteles. Ten se zejména zajímal o daňovou 

spravedlnost. Dan  se postupem času stále vyvíjely. Ješt  tehdy, kdy neexistovalo 

účetnictví, jak je známe dnes, firmy nepodléhaly dani podle jejich dosaženého zisku, ale 

podle jiných zástupných hodnot. Byl to nap íklad počet tovaryš  nebo velikost p dy, na 

které podnikali.  

V období liberalismu se dan  stávají povinnou pravideln  se opakující platbou. Vznikají 

nové typy daní a daňový systém se stále vyvíjí. V Evrop  na p elomu 1ř. a 20. století 

probíhaly rozsáhlé daňové reformy, které upevnily základy dnešních daňových systém . 

Války v první polovin  20. století zp sobily velké zvyšování daní, bylo pot eba hodn  

pen z na zbran  a potom i na obnovu zpustošených zemí.  

 

2.1.2 Definice daně 

Dan  p edstavují jeden druh p íjm  ve ejného rozpočtu. Obecn  m žeme p íjmy 

ve ejného rozpočtu rozd lit na dan , poplatky a p jčky. Daň je obvykle definována jako 

povinná platba do ve ejného rozpočtu, která je uložená zákonem, je neúčelová, 

neekvivalentní, nenávratná a pravideln  se opakující. Stejn  jako i v jiných státech lze 

daň uložit pouze zákonem. Všichni jsou povinni dodržovat zákony, tudíž i placení daní 

je nevyhnuteln  povinné. Neúčelovostí dan  se rozumí skutečnost, že daň neslouží 

k financování konkrétního p ípadu, ale stává se součástí ve ejného rozpočtu, ze kterého 

jsou pak hrazeny r zné ve ejné pot eby. Neekvivalentnost vyjad uje, že daňový subjekt 

nemá nárok na obdržení adekvátní protihodnoty odpovídající zaplacené dani. V b žném 

život  jsme sice zvyklí, že za konkrétní platbu obdržíme konkrétní zboží či službu, 

ovšem za zaplacenou daň subjekt nedostane žádný odpovídající ekvivalent. Zaplacené 
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dan  v zákonem stanovené výši nelze nikdy požadovat po státu zp t, jak značí jejich 

nenávratnost. ůž na jednorázové výjimky se placení daní pravideln  opakuje.  

Dan  z p íjm  neboli d chodové dan , jsou dv  – daň z p íjm  fyzických osob a daň 

z p íjm  právnických osob. Dan  z p íjm  jsou jedny z nejd ležit jších pro ve ejný 

rozpočet. V této práci je probírána problematika pouze dan  z p íjm  právnických osob. 

ĚKlimešová, 2014; Kocina, 2014) 

 

2.1.3 Poplatníci daně z p íjm  právnických osob 

Dle zn ní zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjm  Ědále jen zákon o daních z p íjm , 

nebo také ZDPě je poplatníkem dan  z p íjm  právnických osob: 

 Právnická osoba 

 Organizační složka státu 

 Podílový fond 

 Podílový fond akciové společnosti s prom nným základním kapitálem 

 Fond penzijní společnosti, kterým se pro účely zákona o dani z p íjm  rozumí 

fond obhospoda ovaný penzijní společností  

 Sv enský fond podle občanského zákoníku 

 Jednotka, která je podle právního ádu státu, podle kterého je založena nebo 

z ízena, poplatníkem 

„Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.“ §17 

ZDP, ĚMarková, 2015ě 

Jako i u jiných daní, tak i u dan  z p íjmu stát p istupuje jinak k osobám, které v n m 

bydlí, sídlí nebo podnikají, než k t m ostatním. D ležité je tedy rozd lení poplatník  na 

rezidenty a nerezidenty.  

 Rezident – Láchová a Vančurová ve své knize definují daňového rezidenta 

jako každou právnickou osobu, která má na území České Republiky sídlo 

nebo místo vedení. Rezidenti mají neomezenou daňovou povinnost, vztahuje 

se na jejich p íjmy plynoucí ze zdroj  v tuzemsku 
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 i na p íjmy ze zahraničí – celosv tové p íjmy. Zohledn ny jsou dan  

zaplacené v zahraničí, dle smlouvy o zamezení dvojího zdan ní, dále jen 

SZDZ 

 Nerezident – Daňový nerezident je právnická osoba, která má sídlo 

v zahraničí a v České republice nemá místo vedení. České dani podléhají 

pouze p íjmy plynoucí nerezidentovi z České republiky Ěs ohledem na 

SZDZě. Daňový nerezident má tedy omezenou daňovou povinnost 

 Ve ejně prospěšný poplatník – Ve ejn  prosp šným poplatníkem je 

poplatník, který jako svou hlavní činnost nemá podnikání. Nap íklad je jím 

nezisková organizace, ta není z ízena za účelem zisku ĚVančurová a 

Láchová, 2014; Marková, 2015ě 

 

Právnická osoba 

Právnická osoba je um le vytvo ený subjekt, který v právních vztazích vystupuje a 

jedná jako osoba. Vzniká dnem zápisu do ve ejného rejst íku. „Právnická osoba má 

právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.“ Ě§11Ř OZě „Právní osobnost je 

způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.“ Ě§15 OZě   

Vznik právnické osoby 

Lze ji ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu ve ejné 

moci, pop ípad  jiným zp sobem podle jiného právního p edpisu. Ě§122 OZě 

ĚZákon č. Řř/2012 Sb. Nový občanský zákoníkě 

 

Účel právnických osob 

 PO mající jako hlavní činnost podnikání – založené za účelem dosažení zisku. 

o Obchodní korporace – ve ejná obchodní společnost, komanditní 

společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 

družstvo 
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 PO jejíž hlavní činnost není podnikání – založené za jiným účelem, zejména k 

ve ejné prosp šnosti 

o Neziskové organizace – nap .: nadace, nadační fondy, spolky 

 

Společnost s ručením omezeným 

„Společnost s ručením omezením je společnost, za jejíž dluhy ručí společně a nerozdílně 

do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním 

rejstříku v době, kdy byly věřitelem vyzvání k plnění.“(§ 132 ZOK)  

Společnost s ručením omezeným, dále jen s.r.o., se zakládá společenskou smlouvou a 

minimální výše vkladu je 1 Kč. Jejím orgánem je valná hromada. 

ĚZákon č. ř0/2012 Sb. o obchodních korporacíchě 

 

2.1.4 P edmět daně 

Obecn  se p edm tem dan  rozumí určitá veličina, ze které se daň vybírá. Bývá 

v tšinou i součástí názvu konkrétní dan  Ěnap .: daň z p íjmu, daň z nemovitých v cíě.  

P edm t dan  je t eba p esn  definovat, aby vybírání daní bylo efektivní. Jedno 

z opat ení proti vyhnutí se dani je široké vymezení p edm tu dan . ůby ale bylo jasné, 

co p edm t dan  ješt  je, a co už není, používá se vyn tí z p edm tu dan . Rovn ž je ho 

zapot ebí, aby se v určitých p ípadech p edešlo vícenásobnému zdan ní. (Klimešová, 

2014) 

P edm tem dan  z p íjm  právnických osob jsou veškeré p íjmy z činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem, není-li v §1Ř zákona o daních z p íjm  stanoveno jinak. Jedná se 

o p íjmy pen žní i nepen žní. Pro stanovení základu dan  je d ležité určit, které p íjmy 

p edm tem dan  jsou a které nikoli. 

P edm tem dan  z p íjm  PO dle §1Ř ZDP nejsou zejména: 

 P íjmy, které poplatník získal nabytím akcií podle zákona upravujícího 

podmínky p evodu majetku státu na jiné osoby 
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 P íjmy poplatník , kte í mají postavení oprávn né osoby na základ  zvláštního 

zákona, nabyté s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních 

zákon , do výše nárok  na vydání základního podílu, a dále p íjmy z vydání 

dalšího podílu v nepen žní podob  

 P íjmy Správy uložiš  radioaktivních odpad  plynoucí z vlastní činnosti 

s výjimkou p íjm  podléhajících zvláštní sazb  dan  vybírané srážkou 

 P íjmy získané z titulu spravedlivého zadostiučin ní p iznaného Evropských 

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

z titulu urovnání záležitosti p ed Evropským soudem pro lidská práva na základ  

smíru nebo jednostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika 

zavázala uhradit ĚMarková, 2015ě 

 

2.1.5 Osvobození od daně 

Výčet všech od dan  osvobozených p íjm  obsahuje §1ř zákona o daních z p íjm , lze 

mezi n  za adit zejména: 

 Členské p ísp vky 

 P íjmy České národní banky a Fondu pojišt ní vklad  

 Výnosy z operací na finančním trhu s prost edky účtu rezervy pro d chodovou 

reformu podle rozpočtových pravidel 

 P íjmy, které plynou z odpisu závazk  oddlužení nebo reorganizaci provedené 

podle zvláštního právního p edpisu 

 Úrokové p íjmy poplatník  plynoucí z dluhopis  vydávaných v zahraničí 

poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou 

 P íjmy z úrok  z p eplatk , které byly zavin ny správcem dan  a z úrok  z 

p eplatk , které byly zavin ny orgánem správy sociálního zabezpečení 

 Úrokové p íjmy, které plynou z prost edk  ve ejné sbírky 

 Výnosy z prost edk  rezerv, které jsou uloženy na zvláštním vázaném účtu 

v bance a výnosy ze státních dluhopis , které byly po ízeny z prost edk  

zvláštního vázaného účtu v bance 
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Od roku 2014 jsou zrušeny daň d dická a daň darovací, díky tomu mezi osvobozené od 

dan  z p íjm  pat í i bezúplatné p íjmy – obsažené v § 1řb ZDP. 

Jsou to nap íklad: 

 P íjmy z nabytí d dictví nebo odkazu 

 P íjmy, schválené pozemkovým ú adem, v podob  nabytí vlastnického práva 

k pozemku nebo z ízení v cného b emene ĚMarková, 2015ě 

 

2.1.6 Základ daně 

Je veličina, ze které se vybírá daň. Jedná se o p edm t dan  vyjád ený v m itelných 

jednotkách a upravený dle zákonných pravidel.  Jsou to buď fyzikální jednotky, nebo 

hodnotové vyjád ení – pen žní jednotky. Každá daň má daným zákonem vymezen sv j 

základ dan . 

Podle §23 ZDP je základem dan  z p íjm  právnických osob „rozdíl, o který příjmy 

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

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

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

Základ dan  vychází z účetního výsledku hospoda ení p ed zdan ním, který je pot eba 

náležit  upravit. Úpravy výsledku hospoda ení Ědále jen VHě spočívají v n kolika 

krocích. VH je zvýšen o položky zvyšující výsledek hospoda ení Ěhodnoty 

zaúčtovaných nedaňových náklad  a hodnoty nezaúčtovaných zdanitelných výnos ě. 

Poté je VH snížen o položky snižující výsledek hospoda ení Ěhodnoty zaúčtovaných 

výnos  se z r zných d vod  nezahrnujících do základu dan  z r zných d vod  a 

hodnoty nezaúčtovaných daňov  účinných náklad ě. Následujícím krokem je zjišt ní 

daňové uznatelnosti náklad . Stanovení a úpravy základu dan  se ídí podle ustanovení 

§23 až §33 ZDP. ĚMarková, 2015; Klimešová, 2014ě 
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Samostatný základ daně  

Samostatný základ dan  se týká p íjm , které jsou dan ny prost ednictvím     plátce 

dan  – osoby, která p íjem vyplácí. Jelikož je z takovýchto p íjm  daň stržena p ed 

jejich výplatou, je t eba je ze základu dan  vyloučit a p istupovat k nim jako 

k samostatnému základu dan . Nutné je p edejít dvojímu zdan ní. 

Samostatný základ dan  je ustanoven v §20b ZDP jako veškeré p íjmy z podíl  na 

zisku, vypo ádacích podíl , podíl  na likvidačním z statku nebo jim obdobná pln ní. 

ĚVančurová a Láchová, 2014; Marková, 2015ě 

 

2.1.7 Zdaňovací období 

Základ dan  je stanoven za zdaňovací období, tím je zpravidla u dan  z p íjm  

právnických osob kalendá ní rok. N které právnické osoby také mohou mít jako 

zdaňovací období rok hospodá ský. Zdaňovací období u DPPO ale nemusí mít vždy 12 

m síc . 

Zdaňovacím obdobím dan  z p íjm  právnických osob je dle §21a ZDP : 

 Kalendá ní rok (1.1.-31.12.rrrr, tedy 12 m síc ě 

 Hospodá ský rok Ě12 m síc , začínající nejd íve 1.2.rrrrě, bývá v tšinou u 

dce iných společností 

 Kratší než 12 měsíc  m že být zdaňovací období nap íklad p i vzniku 

společnosti, a také fúzi nebo rozd lení společností 

 Delší než 12 měsíc  m že být zdaňovací období, pokud je účetním obdobím 

(Marková, 2015ě 

 

2.1.8 Sazba daně 

Pomocí sazby dan  se stanoví, kolik má být na dani zaplaceno. Jedná se o algoritmus, 

prost ednictvím kterého je ze základu dan  stanovena výše daňové povinnosti. 
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Z praktického hlediska se d lí na: 

 Jednotná sazba daně – stejná pro všechny typy a druhy p edm tu dan  bez 

ohledu na jeho kvalitu nebo daňový subjekt  

 Diferencované sazby daně – rozlišena podle druhu p edm tu dan , jeho kvality 

nebo daňového subjektu ĚVančurová a Láchová, 2014ě 

Dle §21 ZDP sazba dan  z p íjm  právnických osob činí 1ř%, pokud v odstavcích 2 a 3 

tohoto paragrafu není stanoveno jinak. Tato sazba dan  se vztahuje na základ dan  

snížený o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a Ř, který se zaokrouhluje na celé 

tisícikoruny dol . V p ípad  výše popsaného samostatného základu dan  je použita 15% 

sazba dan . 

 

Srážková daň 

Zvláštní sazbou dan  používanou pro zdaňování právnických osob je daň srážková. 

Ustanovení §36 ZDP udává taxativní výčet pro použití sazeb této dan . Sazby srážkové 

dan  činí 5% a 15%. ĚKlimešová 2014, Marková 2015ě 

 

Graf 1:  Vývoj sazby dan  z p íjm  právnických osob v letech 2003-2015 Ěvlastní zpracování, Zdroj: Účetní 
kavárnaě 
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2.2 Výpočet a stanovení vlastní daňové povinnosti 

2.2.1 ůlgoritmus výpočtu výsledné daňové povinnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VH – výsledek hospoda ení 

1.ZD 

2.ZD 

3.ZD 

4.ZD 

Daň 

VDP – výsledná daňová povinnost 

Zisk po zdan ní = VH – VDP 

Úprava o +, - položky, dle §23,§24,25 

Odčitatelné položky dle §34 

Dary dle §20 odst. Ř 

Zaokrouhlení na 1000 ↓ 

Sazba dan  dle §21 

Slevy dle §35 

- zálohy 

Obrázek 1: Výpočet daňové povinnosti PO ĚVlastní zpracováníě 
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P i výpočtu vlastní Ěvýslednéě daňové povinnosti, se vychází z výsledku hospoda ení 

Ěp ed zdan nímě, což je zisk nebo ztráta, který dostaneme rozdílem výnos  Ěp íjm ě za 

zdaňovací období a náklad  Ěvýdaj ě za zdaňovací období. 

Dále upravujeme VH o tzv. „plus“ a „mínus“ položky, tedy položky o které se výsledek 

hospoda ení buď zvyšuje, nebo snižuje. 

 

2.2.2 Úprava výsledku hospoda ení o položky dle §23, §24, §25 

Položky zvyšující základ daně – plus položky 

Nejčast jší položky, o které je nutné zvýšit základ dan : 

 Částky, které neoprávn n  zkracují p íjmy 

 Částky, které nelze podle zákona o dani z p íjm  zahrnout do výdaj  Ěnáklad ě 

 Částky uplatn né v p edchozích zdaňovacích obdobích jako výdaj Ěnákladě na 

dosažení, zajišt ní a udržení p íjm , pokud následn  došlo k porušení podmínek 

pro jejich osvobození nebo uplatn ní jako výdaje Ěnákladuě na dosažení, 

zajišt ní a udržení p íjm  

 Částky pojistného na d chodové spo ení, pojistného na sociální zabezpečení, 

p ísp vku na státní politiku nezam stnanosti a pojistného na ve ejné zdravotní 

pojišt ní, které byly zam stnavatelem zam stnanci sraženy, avšak neodvedeny 

do 31. ledna následujícího roku 

 Daňov  neuznatelné výdaje Ěnákladyě 

Ě§23, Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb. o dani z p íjm ě 

Daňově neuznatelné výdaje (náklady) 

Jedná se o výdaje Ěnákladyě, které nelze pro daňové účely uznat za výdaje Ěnákladyě 

vynaložené k dosažení, zajišt ní a udržení p íjm . Proto je nutné tyto výdaje (náklady) 

p ipočítat k daňovému základu. Mezi n  pat í: 

 

 Náklady na reprezentaci 

 Nesmluvní pokuty a penále 

 Výdaje na zvýšení základního kapitál včetn  splácení záp jček 
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 Tvorba a zúčtování rezervních a ostatních účelových fond  

 Technické zhodnocení 

 Manka a škody, které p esahují náhrady za n . Výjimku tvo í živelné pohromy a 

škody zp sobené neznámým pachatelem na základ  sd lení policie 

Ě§25, Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb. o dani z p íjm ě 

 

Položky snižující základ daně – mínus položky 

Nejčast jší položky, které snižují základ dan : 

 Částky, o které byly nesprávn  navýšeny p íjmy 

 Částky nezahrnuté do výdaj  Ěnáklad ě, které lze podle zákona o daních 

z p íjm  do výdaj  Ěnáklad ě zahrnout 

 Částky pojistného na d chodové spo ení a sociální zabezpečení, p ísp vku na 

státní politiku zam stnanosti a pojistného na ve ejné zdravotní pojišt ní, o které 

se navýšil výsledek hospoda ení u poplatníka, který vede účetnictví podle §23 

písmene aě bodu 5 ZDP, dojde-li k jejich odvedení 

 Částky dalších výdaj  Ěnáklad ě, které lze uplatnit jako výdaje Ěnákladyě na 

zajišt ní, dosažení a udržení p íjm , jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich 

zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily 

výsledek hospoda ení 

 Částky související s rozpoušt ním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba 

nebyla výdajem (náklademě na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm  

 Oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí majetku 

Ě§23, Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb. o dani z p íjm ě 

 

2.2.3 Položky odečitatelné od základu daně dle §34 

Daňová ztráta 

Dle §34 ZDP si od základu dan  lze odečíst daňovou ztrátu, vzniklou v p edchozím 

zdaňovacím období. Tato ztráta musí být vym ena správcem dan , ten ale nemá 

povinnost sd lit, že ji vym il. Právnická osoba ji m že uplatnit celou v jednom 
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zdaňovacím období nebo ji rozd lit na libovolné části a uplatňovat ji v obdobích, kdy je 

to nejvýhodn jší pro optimalizaci základu dan . Odečíst od základu dan  ji lze 

maximáln  v 5 následujících zdaňovacích obdobích, po období ve kterém byla tato 

daňová ztráta vym ena. Využití tohoto odpočtu je dobrovolná možnost, ne povinnost. 

Odpočet daňové ztráty je jednou z forem podpory podnikání, nebo  se tímto stát podílí 

na uhrazení ztráty a omezuje podnikatelské riziko. 

Od základu dan , dle zmín ného §34, lze odečíst i odpočet na podporu výzkumu a 

vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzd lávání. Tato problematika je dále 

rozvedena v kapitolách 1.3.5 a 1.3.6.  

 

2.2.4 Položky snižující základ daně dle §20 

Dary 

Dle §20 odstavce Ř ZDP lze od základu dan  sníženého podle §34 ZDP odečíst hodnotu 

bezúplatného pln ní poskytnutého obcím, kraj m, organizačním složkám státu, 

právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, 

které jsou po adateli ve ejných sbírek podle zvláštního zákona Ěviz. §20b ZDP). Stát se 

snaží prost ednictvím daní p im t daňové subjekty, aby se podíleli na financování a 

podpo e neziskových organizací. ůby bylo možné dar uznat pro daňové účely, musí být 

poskytnut na ve ejn  prosp šné účely právnické osob , obci, kraji nebo organizační 

složce státu. Poplatníci si mohou od základu dan  odečíst dary minimáln  v hodnot  

2000 Kč, poskytnuté jednomu subjektu. 

Obdobn  se postupuje i p i poskytnutí bezúplatného pln ní právnickým nebo fyzickým 

osobám na se sídlem nebo bydlišt m na území jiného členského státu Evropské unie než 

České republiky, a také na území Norska nebo Islandu, pokud dar splňuje podmínky 

stanovené tímto zákonem. 

V úhrnu lze odečíst ale nejvýše 10% ze základu dan  sníženého podle §34 ZDP. 

Takto snížený základ dan  Ědle §20 odst. Ř a §30 ZDPě se zaokrouhluje na celé tisíce Kč 

dol . 
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Postupným výše zmín ným upravováním výsledku hospoda ení, dostaneme čtvrtý 

základ dan , ze kterého vypočítáme daň pomocí sazby dan  dle §21 ZDP (viz. 

ůlgoritmus výpočtu daňové povinnosti právnické osobyě. 

 

2.2.5 Slevy na dani dle §35 

Slevy na zam stnance se zdravotním postižením mají podpo it zam stnavatele, kte í se 

rozhodli zam stnávat práv  osoby zdravotn  postižené. Vypočtená daň dle sazby z §21 

se poplatník m uvedeným v §2 a §17 ZDP snižuje o částku: 

 1Ř.000 Kč za každého jednoho celého p epočteného zam stnance Ěpracovníkaě 

se zdravotním postižením a sníženou pracovní schopností 

 60.000 Kč za každého jednoho celého p epočteného zam stnance Ěpracovníkaě 

s těžším zdravotním postižením Ě§35, Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb. o dani z p íjm ě 

 

2.2.6 Podání daňového p iznání 

Daňové p iznání je povinen podat každý poplatník dan  z p íjm  právnických osob, až 

na výjimky stanovené §3Řmb ZDP. Mezi zmín né výjimky pat í nap íklad ve ejná 

obchodní společnost. 

Právnická osoba je povinna podat daňové p iznání do 3 m síc  po skončení 

zdaňovacího období. Pokud se ovšem jedná o právnickou osobu podléhající povinnému 

auditu, prodlužuje se tato lh ta podání daňového p iznání na 6 m síc  po skončení 

zdaňovacího období. Má-li právnická osoba jako zdaňovací období kalendá ní rok, pak 

podává daňové p iznání do 1. dubna, v druhém p ípad  do 1. července. Den splatnosti 

dan  z p íjm  je zároveň posledním dnem lh ty pro podání daňového p iznání.  

Registrační povinnost 

Každý, kdo podle §17 odst. 3 ZDP pat í mezi poplatníky dan  z p íjm  právnických 

osob, je povinen podat p ihlášku k registraci k dani z p íjm  právnických osob do 15 

dn  od svého vzniku p íslušnému správci dan . (§3řa ZDPě 
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2.2.7 Placení záloh 

Zálohy na daň z p íjm  se platí v zálohovém období. Zálohové období počíná dnem 

následujícím po posledním dni lh ty pro podání daňového p iznání za minulé zdaňovací 

období a končí posledním dnem lh ty pro podání daňového p iznání v následujícím 

zdaňovacím období. Zálohovým obdobím nebývá ve v tšin  p ípad  kalendá ní rok a 

m že být delší nebo kratší než zdaňovací období. P i stanovení výše a četnosti záloh se 

vychází z poslední známé daňové povinnosti.  

Poslední známá daňová povinnost 

Za poslední známou daňovou povinnost se pro účel stanovení záloh považuje částka, 

kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém p iznání za období bezprost edn  

p edcházející zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po skončení lh ty 

pro podání daňového p iznání.  

Zálohy se platí podle výše poslední známé daňové povinnosti za poslední zdaňovací 

období, za které byla daň již vym ena. 

Výše poslední známé 
daňové povinnosti Výše zálohy Splatnost záloh 

Menší než 30 000 Kč 0 - 

V tší než 30 000 Kč  
a menší než 150 000 Kč 

40%  

Poslední známé daňové 
povinnosti 

1. záloha – 6. m síc 

2. záloha – 12. m síc 

V tší než 150 000 Kč 

¼  
poslední známé daňové 

povinnosti 

1. záloha – 3. m síc 

2. záloha – 6. m síc 

3. záloha – ř. m síc 

4. záloha – 12. m síc  
Tabulka 1: Tabulka záloh na daň z p íjm  Ě Zdroj: Vančurová a Láchová, vlastní zpracováníě 

Zálohy jsou vždy splatné do 15. dne p íslušného m síce zdaňovacího období dle 

tabulky. 
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2.2.8 Účetní závěrka a zdanění s.r.o. 

Zdan ní firmy neodmysliteln  pat í do procesu účetní uzáv rky. Ta p edstavuje skupinu 

činností a krok  provád ných na konci účetního období společnosti, po jejichž 

dokončení dojde k uzav ení účetních knih. Součástí účetní uzáv rky je sestavení účetní 

záv rky, což je soubor dokument  tvo ených zejména účetními výkazy a jejich 

p ílohou. Účetní jednotky sestavují účetní záv rky k rozvahovému dni, nejčast ji je to 

den ukončení účetního období.   

Fáze procesu účetní uzávěrky 

 Zúčtování uzáv rkových účetních operací 

 Provedení inventarizace majetku a závazk  

 Daňová analýza účetních p ípad , výpočet a zaúčtování dan  z p íjm  

 Uzav ení účetních knih 

 Sestavení účetní záv rky  

 ůudit a zve ejn ní účetní záv rky 

Účetní záv rka je sestavována dle zákona č. 563/1řř1 Sb. o účetnictví a provád cí 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. k podvojnému účetnictví pro podnikatele. Obsahuje: rozvahu, 

výkaz zisku a ztráty, p ílohu k účetním výkaz m, p ípadn  i p ehled o pen žních tocích 

a p ehled o zm nách vlastního kapitálu. 

Povinnou p ílohou daňového p iznání k dani z p íjm  právnických osob je i účetní 

záv rka. Podoba a forma účetní záv rky se odvíjí od toho, zda daná právnická osoba 

podléhá nebo nepodléhá auditu dle podmínek stanovených v zákon  o účetnictví. 

(Landa, 2014) 
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2.3 Možnosti daňové optimalizace 

Snaha o minimalizaci daňové povinnosti je naprosto b žné a pochopitelné ekonomické 

chování každého daňového subjektu. Všichni podnikatelé a firmy se snaží zaplatit na 

daních co nejmén . Jelikož je toto chování naprosto očekávané, stát se snaží podpo it 

poplatníky v jejich úspo e nasm rováním na správnou cestu optimalizace. Minimalizace 

dan  nabývá ady podob. Dají se rozd lit do dvou d ležitých skupin na ty možnosti 

minimalizace, které jsou stanoveny daňovým zákonem a jsou zákonodárcem vítány a na 

ty, které jsou trestn  právním jednáním daňových subjekt .  

Rozd lení daňové optimalizace z hlediska zákona: 

 Legální minimalizace daňové povinnosti 

 Nelegální Ětrestnáě minimalizace daňové povinnosti 

 

Daňová úspora 

Jedná se o legální cestu minimalizace dan . Daňové úspory poplatník docílí využíváním 

možností snížení dan  pomocí postup  stanovených daňovým zákonem a všech 

povolených zp sob  úpravy základu dan  p i spln ní podmínek, které zákon stanovuje. 

V rámci procesu k dosažení daňové úspory je d ležité rozlišení daňových výdaj . 

Odložení dan  do budoucnosti je také daňovou úsporou, nap íklad prost ednictvím 

tvorby rezerv na budoucí výdaje nebo také zrychleným odepisováním majetku. 

Proces daňové optimalizace je považován u mnoha společností za d ležitou součást 

finančního ízení podniku, a to nejen v rámci aktuálního zdaňovacího období ale i 

v dlouhodobém kontextu. Snížit základ dan  subjekt m že díky možnosti za azení 

částky výdaj  do náklad  na dosažení, udržení a zajišt ní p íjm , což ovlivňuje výši 

zisku p ed zdan ním i výši daňové povinnosti u dan  z p íjm . 
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Daňový únik 

Už z názvu m že být patrné, že se jedná o nelegální praktiky a porušení zákona. 

Daňový únik je protiprávní jednání daňového subjektu, jehož cílem je neoprávn n  

zkrátit velikost své daňové povinnosti. V p ípadech, kdy se jedná o v tší krácení 

rozpočtových p íjm  a jednání subjektu je úmyslné, m žeme hovo it o trestném činu 

zkrácení dan  či podobných trestných činech. Daňové úniky úzce souvisí se vznikem 

tzv. šedé ekonomiky. Každý stát musí proti t mto praktikám bojovat, vyhledávat je a 

sankcionovat. D ležitá skutečnost je, že vyhýbání se dani jedním subjektem nep ímo 

navyšuje daňové zatížení ostatních a porušuje se tím daňová spravedlnost. 

 

2.3.1 Struktura majetku 

Ve vztahu k odpis m a rezervám na opravy hmotného majetku je nejprve d ležité, toto 

téma si p iblížit. Majetek je všechno, co společnost využívá ke své ekonomické činnosti 

a je vlastnictvím této společnosti. Celkový majetek společnosti lze také označit 

termínem aktiva. ůktiva je dále možno rozd lit na dlouhodobý majetek, ob žná aktiva a 

časové rozlišení.  

D ležitou součástí aktiv je dlouhodobý majetek, u n j je doba použitelnosti zpravidla 

delší než jeden rok. Jedná se o majetek, který není spot ebován najednou, ale postupn  

se opot ebovává b hem své doby životnosti. Dlouhodobý majetek se d lí na: 

 Dlouhodobý hmotný majetek 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Dlouhodobý finanční majetek  

Hmotným majetkem se pro účely zákona o daních z p íjm  dle §26 rozumí samostatné 

movité v ci nebo soubory movitých v cí se samostatným technicko-ekonomickým 

určením. Jejich vstupní cena musí být vyšší než 40 tis. Kč a jejich provozn -technické 

funkce jsou delší než jeden rok. Dále jsou to budovy, domy a jednotky nezahrnující 

pozemek, stavby s výjimkami stanovenými tímto paragrafem, p stitelské celky trvalých 

porost  a dosp lá zví ata a jejich skupiny. 
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Za hmotný majetek nejsou považovány zásoby, dále se d lí na movitý a nemovitý 

majetek. Postupn  se n který hmotný majetek opot ebovává užíváním a ztrácí svoji 

hodnotu. Do náklad  se opot ebení majetku promítá pomocí odpis . ĚMarková, 2015; 

Prudký a Loš ák, 2014ě 

 

2.3.2 Odpisy dlouhodobého majetku 

Pomocí odpis  dlouhodobého majetku je hodnota majetku zahrnována do náklad  

podniku a také se jimi vyjad uje jejich opot ebení zp sobené užíváním. Majetek 

odepisuje jeho odpisovatel, tím je v tšinou vlastník. Jsou rozeznávány dva základní 

typy odpis  – odpisy účetní a odpisy daňové. 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou dány odpisovým 

plánem, který si každý subjekt stanoví sám s ohledem na reálné opot ebení majetku 

odpovídajícímu b žným podmínkám užívání. Účetní odpisy m žou být počítány 

rovnom rn  z hlediska času nebo z hlediska výkonu. 

Účetní a daňové odpisy se nemusí a v určitých p ípadech ani nemohou shodovat. Jejich 

rozdíl se projeví až v daňovém p iznání, protože o daňových odpisech se na rozdíl od 

účetních neúčtuje. V p ípad , že jsou odpisy účetní menší než daňové, jedná se o 

položce snižující základ dan . Pokud účetní odpisy p evyšují daňové, hovo íme o 

položce zvyšující základ dan .  

Daňové odpisy hmotného majetku jsou nákladem na dosažení, zajišt ní a udržení 

zdanitelných p íjm  dle §24 odst. 2 písm. aě. Uplatn ní odpis  jako daňového nákladu 

není povinností poplatníka, ale jeho právem. Daňové odpisy jsou dány zákonem o 

daních z p íjm , který p esn  stanovuje pravidla pro jejich výpočet a uplatn ní. ĚPrudký 

a Loš ák, 2014; Hnátek a Zámek, 2014ě 
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D ležité kroky v rámci daňových odpis : 

 Vstupní cena – pro výpočet daňových odpis  je nutné znát vstupní cenu 

majetku, ze které se budou odpisy počítat Ě§2ř ZDPě 

 Odpisová skupina – v prvním roce odepisování musí subjekt za adit majetek do 

správné odpisové skupiny, ty jsou uvedené v p íloze č. 1 ZDP 

 Odpisová metoda – podnik má právo vybrat si jednu ze dvou odpisových 

metod – rovnom rné nebo zrychlené odepisování, zvolenou metodu u 

p íslušného majetku už ale nem že zm nit po celou dobu odepisování 

 Doba odepisování – nutné je zjistit dobu odepisování v §30 ZDP, která je 

p esn  dána pro každou odpisovou skupinu zvláš  

 Výpočet odpisu – podle pravidel uvedených v §31 pro rovnom rné odepisování 

nebo v §32 pro zrychlené odepisování ZDP 

 Evidence ročního odpisu – jak již bylo zmín no, o daňových odpisech se 

neúčtuje, jejich pr b h je zapsán do evidence dlouhodobého majetku 

Volba odpisové metody vychází z ekonomické úvahy subjektu jak optimalizovat sv j 

základ dan . V rámci daňové optimalizace lze také využít možnosti p erušení 

odepisování. ĚLanda, 2014ě 

 

Odpisová skupina Nap íklad Doba odepisování 
1 kancelá ské stroje, počítače 3 roky 

2 osobní automobily, obráb cí stroje 5 let 

3 zdvihací a klimatizační za ízení 10 let 

4 oplocení, pr myslové komíny 20 let 

5 budovy, dálnice a silnice, fontány 30 let 

6 
administrativní budovy, historické 

památky, muzea a knihovny, hotely 
50 let 

Tabulka 2: Odpisové skupiny hmotného majetku a doba odepisování (Zdroj: Marková, 2015; Vlastní zpracováníě 
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Metody daňových odpis  dlouhodobého hmotného majetku: 

Metoda rovnoměrných odpis  

Jak už z názvu m že být z ejmé, rovnom rné odepisování promítá vstupní cenu 

hmotného majetku do základu dan  rovnom rn  po celou dobu odepisování. Výhodou 

této metody je její jednoduchost, nevýhodou m že být fakt, že nedokáže respektovat 

využívání majetku, které je nejv tší v prvních letech odepisování. Rovnom rné odpisy 

se počítají vždy se vstupní ceny, prost ednictvím stanovených odpisových sazeb. 

Odpisová 
skupina 

V prvním roce 
odepisování 

V dalších letech 
odepisování 

Pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

Tabulka 3: Roční odpisové sazby pro rovnom rné odepisování ĚZdroj: Marková, 2015ě 

Vzorec pro výpočet rovnom rných odpis : 

 V prvním roce odepisování 

� =  �� × �
 

 V dalších letech odepisování 

� =  �� × �
 

RO1 … roční odpis v prvním roce 

OS1 … odpisová sazba pro první rok odepisování 

VC … vstupní cena majetku 

RO2 … roční odpis v dalších letech 

OS2 … odpisová sazba pro ostatní roky odepisování 
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Sazba pro zvýšenou vstupní cenu se používá pouze u majetku, na kterém bylo 

provedeno a uvedeno do užívání technické zhodnocení. V tomto p ípad  se odpis počítá 

ze zvýšené vstupní ceny o toto technické zhodnocení. 

 

Metoda zrychlených odpis  

P i výpočtu zrychlených odpis  se používají odpisové koeficienty. Zrychlené odpisy 

mají sestupné hodnoty. Za normálních okolností je u této metody nejv tší odpis vždy 

v druhém roce odpisování. Zrychlené odepisování umožňuje poplatníkovi uplatnit 

v počátečních letech odepisování v tší hodnoty, než u rovnom rného odepisování. 

Naopak v posledních letech jsou pak odpisy menší. 

Odpisová 
skupina 

V prvním roce 
odepisování 

V dalších letech 
odepisování 

Pro zvýšenou 
z statkovou cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

Tabulka 4: Roční odpisové koeficienty pro zrychlené odpisování ĚZdroj: Marková, 2015ě 

Vzorec pro výpočet zrychlených odpis : 

 V prvním roce odepisování 

� =  �� 
 

 V dalších letech odepisování 

� =   × �−  

ZO1 … roční odpis v prvním roce 

k1 … odpisový koeficient pro první rok odepisování 

VC … vstupní cena majetku 
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ZC … z statková cena majetku k poslednímu dni p edešlého zdaňovacího období 

ZO2 … roční odpis v dalších letech 

k2 … odpisový koeficient pro ostatní roky odepisování 

t … počet let, po které se již odepisovalo 

 

Zvýšení odpis  v prvním roce 

Na míst  je také zmínit, že daňový subjekt má možnost zvýšit odpis v prvním roce 

odepisování majetku na úkor ostatních let. Ve v tšin  p ípad  se odpisování urychluje o 

10% za spln ní podmínek, že odpisovatel je prvním vlastníkem majetku a majetek je 

za azen do odpisových skupin 1-3. U rovnom rných odpis  se urychlené odpisování 

počítá pomocí zvýšených sazeb. V p ípad  zrychlených odpis  nejsou pro urychlené 

odpisování stanoveny speciální odpisové koeficienty, vypočtený odpis se navýší o 

určené procento ze vstupní ceny. ĚVančurová a Láchová, 2014; Hnátek a Zámek, 2014ě 

Odpisová 
skupina 

V prvním roce 
odepisování 

V dalších letech 
odepisování 

Pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 30 35 33,3 

2 21 19,75 20 

3 15,4 9,4 10 
Tabulka 5: Roční odpisová sazba p i zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10% ĚZdroj: Marková, 2015ě 

 

Vliv odpis  na základ daně 

V p ípad , kdy účetní jednotka vykazuje rozdíl mezi účetními odpisy a daňovými 

odpisy majetku, musí se tato částka zahrnout do výpočtu dan  z p íjm . 

 Účetní odpisy p evyšují daňové – VH se navýší o jejich rozdíl 

 Daňové odpisy p evyšují účetní – VH se sníží o jejich rozdíl 
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2.3.3 Rezervy na opravy hmotného majetku 

Každá účetní jednotka musí brát v úvahu všechna p edvídatelná rizika a možné ztráty, 

které se týkají majetku a závazk , jak vyplývá z požadavku v §25 odst. 3 zákona o 

účetnictví. Tato zásada opatrnosti se projevuje práv  i tvorbou rezerv, pomocí kterých 

firma zahrnuje do b žných náklad  účetního období i p edpokládané náklady budoucích 

období.  Rezervy se z hlediska dan  z p íjm  dají rozd lit na účetní a zákonné. ĚLanda, 

2014) 

 

Účetní rezervy jsou ve své podstat  povinné, i když je subjekt tvo í podle své pot eby, 

nejsou daňov  uznatelné a pat í mezi n  zejména:  

 Rezerva na daň z p íjm  

 Rezerva na restrukturalizaci  

 Rezerva na úroky z prodlení a smluvní sankce 

 Rezerva na mzdové náklady, na které je tvo ena dohadná položka 

Naopak zákonné rezervy jsou oblíbeným nástrojem ke snížení základu dan , protože 

tvorba zákonné rezervy znamená zvýšení daňov  účinných výdaj  Ěnáklad ě podle §24 

odst. 2 písm. i) ZDP. Z celkového hlediska tyto rezervy znamenají odložení daňové 

povinnosti. P i čerpání nebo rozpoušt ní zákonné rezervy sice dochází ke zvýšení 

zakladu dan  z p íjm , ale to by m l současn  vyvažovat vznik rizik a ztrát, pro které 

byla rezerva tvo ena. Ten naopak základ dan  snižuje.  Rezervy jsou za azeny do tzv. 

cizích zdroj , protože slouží ke krytí budoucích výdaj  nákladového typu. Tvorba 

rezerv se účtuje na vrub náklad  a jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepot ebnost 

ve prosp ch náklad . Z statek rezerv se p evádí do dalšího účetního období. ĚD rgel, 

200ř; Pila ová, 2011ě 
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Zákonné rezervy jsou tvo eny dle zn ní zákona č. 5ř3/1řř2 Sb., o rezervách pro zjišt ní 

základu dan  z p íjm  Ědále jen ZoRě a podle §2 ZoR se t mito rezervami rozumí: 

 Bankovní rezervy 

 Rezervy v pojiš ovnictví 

 Rezerva na opravy hmotného majetku 

 Rezerva na p stební činnost 

 Ostatní rezervy stanovené ZoR 

V tšina z t chto typ  zákonných rezerv je zpravidla určena pro úzkou skupinu subjekt . 

Pro b žný podnikatelský subjekt je zásadní rezerva na opravy hmotného majetku. 

 

Podmínky pro tvo ení rezervy na opravy hmotného majetku 

 Kdo? – rezervu na opravu HM m že tvo it právnická i fyzická osoba, které 

uplatňují pro daňové účely skutečné výdaje Ěnákladyě. Hlavn  to musí být 

poplatník dan  z p íjm , který je vlastníkem daného majetku, na jehož opravy se 

rezerva tvo í. Zákon o rezervách vyžaduje právní vlastnictví. Ě§7 odst. 1 ZoRě 

 K jakému majetku? – zákonné rezervy lze tvo it pouze na hmotný majetek 

Ě§26 odst.2 ZDPě, jehož minimální doba daňového odpisování je p t a více let 

Ě§30 ZDPě, tudíž je za azen do odpisové skupiny 2 až 6. Nemusí jít o HM 

odpisovaný. 

Rezervu nelze vytvá et na opravy hmotného majetku, který je určen k likvidaci 

nebo jej vlastní poplatník, v či jehož majetku je trvají účinky prohlášení 

konkurzu. 

 Účel? – zákonná rezerva se tvo í pouze za účelem opravy HM, p ičemž nesmí 

dojít k technickému zhodnocení. Opravou Ědle §47 odst. 2 písm. aě vyhlášky č. 

500/2002 Sb., provád cí zákon o účetnictví pro podnikateleě se rozumí 

odstran ní účink  částečného fyzického opot ebení nebo poškození majetku, za 

účelem uvedení do p edchozího nebo provozuschopného stavu a to i s použitím 

jiných než p vodních materiál . Co se rozumí technickým zhodnocením je 

upraveno §33 ZDP. Zákonnou rezervu nelze tvo it na opravy majetku 
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poničeného v d sledku škody či jiné nep edvídané události, nebo na opravy 

opakující se každý rok. 

Také se zákonné rezervy nesm jí vytvá et za účelem po ízení majetku. 

 Metodika tvorby rezerv? – je dvojí zp sob tvo ení zákonných rezerv: 

o Výkonová metodika 

o Časová metodika 

 Výkonová metodika – Používá se pouze u movitých v cí Ěnap .: stroje, výrobní 

za ízení, pop . automobilyě. Vzhledem k vyšší pracnosti a náročn jšímu 

prokazování je tato metoda mén  používaná. Rezerva je tvo ena ve vztahu 

k objemu výkonu daného majetku v technických jednotkách.  

 

Výpočet výše roční tvorby rezervy: 

 č  á ů  ř á ý  ý ů  × č ý  ý ů  é   

 

 Časová metodika – je nejrozší en jší, tvo í se: 

 do výše rozpočtovaných náklad  na opravu 

 rovnom rn  

 minimáln  dv  zdaňovací období 

 maximáln : 

Odpisová skupina HM Počet zdaňovacích období 
2. 3 

3. 6 

4. 8 

5. a 6. 10 
Tabulka 6: Maximální doba tvorby zákonné rezervy ĚZdroj: Marková, 2015; Vlastní zpracováníě 

 

Pro výpočet časové rezervy je pot eba plán a rozpočet náklad  na opravu, který 

m že vypracovat potencionální zhotovitel opravy, samotný poplatník tvo ící 

rezervu nebo znalec v daném oboru. Jde samoz ejm  jen o odhad budoucí ceny 

opravy, počítá se s odchylkami zp sobenými zm nou cen apod.  
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Jestliže ovšem dojde ke zm n  odhadovaného rozpočtu v pr b hu tvorby 

rezervy, nem ní se výše již vytvo ené rezervy, ale zm ny se budou týkat až 

zbývající části tvorby rezervy. 

 

Výpočet výše roční tvorby rezervy: č  á ů  č  ň í ℎ í   

 

V §7 odst. 5 ZoR je stanoven podrobný zp sob výpočtu výše rezervy ve 

zdaňovacím období a určení doby tvorby rezervy. Do počtu zdaňovacích období, 

po jejichž dobu je rezerva tvo ena, se zahrnuje zdaňovací období, kdy dojde 

k zahájení tvorby rezervy a naopak se už nezahrnuje p edpokládané zdaňovací 

období, kdy dojde k zahájení opravy. Ve zdaňovacím období, kdy dojde 

k zahájení opravy, p jde totiž naopak o čerpání rezervy. ĚD rgel, 200řě 

 Rušení zákonné rezervy? – oprava musí být zahájena nejpozd ji ve 

zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se zahájení 

opravy p edpokládalo. Pokud se tak nestane, musí být rezerva v tomto 

následujícím období zrušena. Výjimkou je, pokud za p ekročení lh ty m že 

zásah orgánu státní správy nebo orgán  samosprávy a poplatník tuto skutečnost 

doloží. 

Stejné podmínky platí i pro p ípady protahování opravy. Rezervu je nutné zcela 

vyčerpat nejpozd ji ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím 

období, ve kterém byla oprava zahájena Ěfyzické provád ní práceě. V opačném 

p ípad  se její z statek musí také zrušit za výše uvedených podmínek. 
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 Uložení rezervy? – v roce 200ř byly podmínky pro tvorbu zákonných rezerv 

zp ísn ny novelou ZoR zákonem č. 2/200ř Sb. ůby byla tvorba rezervy daňov  

uznatelným nákladem, musí být vždy pen žní prost edky v plné výši tvorby 

rezervy p ipadající na p íslušné zdaňovací období p evedeny na samostatný 

účet, který je: 

 Založen v bance sídlící na území členského státu EU 

 Veden v českých korunách nebo eurech 

 Určen pouze pro ukládání prost edk  rezerv na opravu HM 

 

Zmín né pen žní prost edky musí být na tento účet p evedeny nejpozd ji do 

termínu podání daňového p iznání za p íslušné zdaňovací období. Zavedení této 

povinnosti, má sloužit k eliminaci spekulativní tvorby zákonných rezerv 

v p ípadech, kdy bylo této tvorby zneužíváno jako fiktivního výdaje za účelem 

snížení základu dan . ĚMarková, 2015; D rgel 200řě 

 Oprávněnost rezervy? – zákon hlídá, aby takto tvo ené rezervy byly postupem 

času oprávn né. Ze zákona je tedy poplatník povinen p ed podáním daňového 

p iznání provád t prov rku od vodn nosti zákonných rezerv a porovnat jejich 

stav s výší, kterou m že uplatnit podle zákona. Rezervy také podléhají 

inventarizaci k rozvahovému dni podle účetní evidence. ĚPila ová, 2011; Prudký 

a Loš ák, 2014ě 

 

2.3.4 Zaměstnávání OZP 

Již víme, že p i zam stnávání osob se zdravotním postižením si poplatník 

Ězam stnavatelě m že uplatnit slevy na dani dle §35 ZDP. Zam stnavatelé mající více 

než 25 zam stnanc  v pracovním pom ru jsou povinni zam stnávat osoby se 

zdravotním postižením ve výši povinného podílu t chto osob na celkovém počtu 

zam stnanc  zam stnavatele. Povinný podíl činí 4%. Ědle §Ř1 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zam stnanostiě 
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Tuto povinnost zam stnavatelé plní: 

 Zam stnáváním OZP v pracovním pom ru 

 Odebíráním výrobk  nebo služeb od zam stnavatel  zam stnávajících více než 

50 % zam stnanc  na z ízených nebo vymezených chrán ných pracovních 

místech, kte í jsou osobami se zdravotním postižením 

 Odvodem do státního rozpočtu 

 Nebo vzájemnou kombinací výše uvedených zp sob  

 

Odebírání výrobk  nebo služeb  

P i pln ní povinného podílu odebíráním výrobk , popsaném výše, zam stnavatelé musí 

písemn  ohlásit krajské pobočce Ú adu práce ČR identifikační údaje zam stnavatele, od 

kterého výrobky nebo služby odebrali, nebo kterému zadali zakázky, cenu odebraných 

výrobk , služeb nebo zadaných zakázek bez DPH, datum odebrání výrobk , služeb 

nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základ  obchod prob hl. 

P i využití náhradního pln ní výše pot ebného odb ru na jednu OZP činí sedminásobek 

pr m rné m síční mzdy v národním hospodá ství za první až t etí čtvrtletí kalendá ního 

roku, kdy pro firmu vyvstal povinný podíl. Odb r není neomezený, je pro n j stanoven 

zákonný limit. 

 

Odvod do státního rozpočtu 

Výše odvodu do státního rozpočtu podle § Ř1 zákona o zam stnanosti činí za každou 

osobu se zdravotním postižením, kterou by zam stnavatel m l zam stnat, 

dvouap lnásobek pr m rné m síční mzdy v národním hospodá ství za první až t etí 

čtvrtletí kalendá ního roku, v n mž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním 

postižením vznikla. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zam stnavatel do 15. února 

následujícího roku do státního rozpočtu prost ednictvím Ú adu práce. ĚZákon č. 

435/2004 Sb., o zam stnanostiě 
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2.3.5 Odpočet na podporu odborného vzdělávání 

Jak bylo zmín no v kapitole 1.3.3., lze dle §34 ZDP od základu dan  odečíst odpočet na 

podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzd lávání. Uvedené 

odpočty lze uplatnit pouze po t i následující zdaňovací období. 

Odpočet na podporu vzd lávání se objevil roku 2014 a je jím souhrn: 

 Odpočtu výdaj  na po ízení majetku na odborné vzd lávání 

 Odpočtu výdaj  vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného 

vzd lávání 

 

Po ízení majetku pro odborné vzdělávání 

M že jít o majetek po ízený koupí nebo prost ednictvím finančního leasingu. Musí to 

být majetek nový, a obstarávaný práv  pro účely odborného vzd lávání. U finančního 

leasingu pronajímatel musí být prvním vlastníkem. Na po ízení majetku nesmí být 

poskytnuta žádná podpora z ve ejných zdroj . 

Po ízený majetek pro účely odpočtu dle ZDP: 

o Hmotný majetek odpisovaný v 1. až 3. odpisové skupin  

o Nehmotný majetek – pouze software, jehož vstupní cena je vyšší než 

60 000 Kč 

 

Odpočet od základu dan  v p ípad  majetku činí 110% nebo 50%, podle pom ru jeho 

použití pro účely odborného vzd lávání, z  vstupní ceny majetku. 

druh vým ry sazba doba provozu majetku 

zvýšená 110% více než 50%  
snížená 50% 30% - 50%  

Tabulka 7: Odpočet na podporu odborného vzd lávání v p ípad  po ízení majetku ĚZdroj: Vančurová a Láchová, 
2014; Vlastní zpracováníě 
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Maximální výše odpočtu na po ízení majetku je 5 000 Kč na jednu hodinu vyučování na 

pracovišti poplatníka za dané zdaňovací období. 

Výdaje na žáka, studenta 

Odpočet na podporu výdaj  vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného 

vzd lávání činí 200 Kč na žáka Ěstudentaě a jednu hodinu výuky na pracovišti 

poplatníka.  

 

2.3.6 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 

Od roku 2014 se udály zm ny i ohledn  odpočtu výdaj  na projekty výzkumu a vývoje. 

Podmínkou je, že se musí jednat o výdaje určené zákonem o daních z p íjm , jako 

výdaje zahrnuté do odpočtu Ěnap .: služby byly značn  omezenyě. Stejnou podmínkou 

jako u p edchozího odpočtu je, že nesmí být na realizaci projektu poskytnuta podpora 

z ve ejných zdroj  a to ani částečn . Pro jistotu oprávn nosti za azených výdaj  m že 

poplatník požádat o jejich posouzení. Tento odpočet umožňuje výdaje na projekty 

výzkumu a vývoje zahrnout dvakrát, jednou v rámci uznatelných výdaj  a podruhé jako 

odpočet od základu dan . ĚVančurová a Láchová, 2014; Klimešová 2014ě 

Odpočet od základu dan  dle §34a odst. 1 tedy činí: 

druh vým ry sazba 
výdaje na realizaci projektu výzkumu a 

vývoje zahrnované do odpočtu 

zvýšená 100% 

výdaj  vynaložených ve 
zdaňovacím období, které nep evyšují 
celkové výdaje vynaložené v rozhodné dob  

snížená 110% 

výdaj  vynaložených ve 
zdaňovacím období, které p evýšily celkové 
výdaje vynaložené v rozhodné dob  

Tabulka 8: Odpočet na podporu výzkumu a vývoje ĚZdroj: Klimešová, 2014; Vlastní zpracováníě 
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2.3.1 Zaměstnanecké benefity 

Poskytování tzv. zam stnaneckých benefit  formou r zných pen žitých nebo 

nepen žitých pln ní zam stnanc m od jejich zam stnavatele nad rámec smluvené mzdy 

je v praxi b žné. Ideální pro optimalizaci z hlediska dan  je, když tyto benefity jsou na 

stran  zam stnance osvobozeny od dan  z p íjm  fyzických osob ze závislé činnosti a 

pro zam stnavatele jsou daňov  účinným nákladem.  

P íspěvek na stravování 

Nejb žn jším zam stnaneckým benefitem je p ísp vek na stravování. Podmínky pro 

daňovou uznatelnost náklad  jsou ustanoveny v §24 odst. 2 písm. jě bod 4 zákona o 

daních z p íjm . Jako daňov  uznatelný náklad si zam stnavatel m že uplatnit 

p ísp vek do výše 55% z ceny jednoho jídla za jednu sm nu Ětrvající min. 3 hodinyě. 

ĚMarková, 2015ě 

P íspěvek na penzijní p ipojištění zaměstnanc  

Dalším zam stnaneckým bonusem mohou být p ísp vky na pojišt ní. Pro 

zam stnavatele je náklad v podob  p ísp vku poslaného na účet dané pojiš ovny 

výhodn jší, než kdyby o danou částku zam stnanci zvýšil mzdu. Pokud jsou p ísp vky 

zaplaceny v termínu pro podání daňového p iznání, jsou pro zam stnavatele výdajem 

Ěnáklademě vynaloženým na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm . Od dan  z p íjm  

fyzických osob jsou osvobozeny p ísp vky na penzijní p ipojišt ní do 30 tis. Kč na 

jednoho zam stnance ročn . Pro zam stnance je to p íjemný bonus, nejen že jim na 

takovéto spo ení p ispívá stát, ale umožňuje daňové výhody zam stnavatel m, kte í se 

na spo ení zam stnanc  cht jí podílet také. ĚMarková, 2015ě 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

3.1 Charakteristika podniku 

Firma poskytující údaje pro zpracování bakalá ské práce si p ála z stat v anonymit , 

proto pro tento účel bude nazývána XYZ s.r.o., údaje konkretizující firmu budou také 

nahrazeny fiktivními.  

Název firmy:     XYZ s.r.o. 

Datum vzniku:   19.9.1994 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

P evažující p edm t podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1-3 

živnostenského zákona 

Počet zam stnanc : 318 

 

Tato pobočka se sídlem České Republice je dce inou společností firmy se sídlem v 

N mecku. Dlouhou dobu tu probíhala pouze výroba součástí motor , které se potom 

vozily do N mecka, kde se montovaly už finální elektromotory. Hlavním krokem k 

rozší ení výroby v české pobočce byla nová hala, která byla v roce 2015 dostav na, 

uvedena do provozu a p esunula se do ní další část výroby.  

 

Hlavní činnost firmy 

Firma se zabývá výrobou elektromotor , generátor , transformátor  a 

elektromechanických součástek. Je p edním sv tovým výrobcem elektrických pohon  

pro r znorodé pr myslové aplikace. Do portfolia firmy pat í stejnosm rné motory, 

st ídavé synchronní a asynchronní motory, lineární motory, speciální motory a brzdy. 

Firma XYZ s.r.o. je systémovým partnerem výrobc  stroj , nenabízí tedy pouze pohony 

nebo ídicí systémy, ale zajímá se o kompletní funkci systému jako celku. D raz je také 

kladen na výzkum vedený v laborato ích této firmy, kde se vyvíjí moderní technologie 
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pro pohony a automatizaci výrobních proces . Navrhuje, vyvíjí a vyrábí pohonné 

systémy od ídících sk íní p es ídicí systémy a m niče až po napájecí jednotky a 

motory. Samoz ejmostí je potom technická podpora zákazník  a servis. 

Soust edí se na 5 pr myslových odv tví, kterými jsou tiska ské stroje, zpracování 

plast , balící stroje, textilní stroje a ostatní Ětj. obráb cí stroje, manipulační technika a 

roboty, stroje pro zdravotnictví aj.ě 

 

Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Je svolávána nejmén  jednou za rok, 

ale m že být svolána podle pot eby nebo v p ípadech p edvídaných zakladatelskou 

listinou. Valnou hromadu svolává jednatel společnosti. 

Společnost je zastupována dv ma jednateli a prokuristou. Jim podléhají zam stnanci, 

kte í vykonávají činnost dle jejich pokyn . Mnoho na ízení a rozhodnutí je p ijímáno od 

vedení z mate ské n mecké firmy. 

Organizační struktura je zde liniov -štábní, jsou tu p esn  určeny vztahy nad azenosti a 

pod azenosti. Hlavní rozd lení je na ekonomicko-správní úsek a úsek výrobn -

technický. 

Ekonomicko-správní úsek má materiálové hospodá ství, pat í do n j personální 

odd lení, odd lení controllingu, odd lení informačních technologií a účtárna.  

Výrobn -technický úsek se potom skládá z technologie, plánování výroby, kvality a 

správy budov. Nov  sem byl nyní za azen i vývoj a výzkum. 

 

Silné a slabé stránky firmy 

Vzhledem k p edm tu podnikání za silnou stránku firmy považuji velkou 

konkurenceschopnost na trhu ve svém oboru, dále také i velkou mezinárodní spolupráci 

a mezistátní komunikaci. Nap íklad n mecké vedení pobočku zde v ČR navšt vuje 

pom rn  často, což sv dčí o tom, že spolupráce mezi mate skou firmou a její pobočkou 
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je opravdu stoprocentní. Čeští zam stnanci jsou s n meckými kolegy tém  denn  v 

kontaktu. 

Jako slabou stránku společnosti vyhodnocuji to, že je dost závislá na pen žních 

prost edcích z N mecka. Mate ská firma rozhoduje o tom, co, v jaké výši a kdy bude 

zaplaceno. Dále jsou to problémy, s kterými se potýká mnoho jiných firem jako t eba – 

vysoké vázání finančních prost edk  v zásobách a nedostatečná likvidita, vysoká doba 

obratu závazk , záporné čisté pohotové prost edky a čistý pen žní majetek. Nevýhodou 

m že být také skladování materiálu mimo místo podnikání, protože skladovací prostory 

byly nedostačující. 

 

3.1.1 Základní kapitál  

Základní kapitál společnosti činí 1 000 000 Kč, splaceno 100%. Vklad z mate ské 

společnosti v N mecku.  

 

3.1.2 Účetní metody a postupy  

Účetní období firmy je kalendá ní rok. Účetnictví společnosti a účetní záv rka jsou 

stanoveny v souladu se zákonem č. 563/1řř1 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 

Sb. provád jící vyhláška k podvojnému účetnictví. 

Firma zvolená pro moji bakalá skou práci je dle výše zmín ného zákona o účetnictví 

povinna mít auditorem ov enou účetní záv rku. Tyto právnické osoby musí vypracovat 

účetní záv rku v plném rozsahu. Krom  toho jsou povinny zve ejnit výroční zprávu, 

jejíž nedílnou součástí je i účetní záv rka, ve sbírce listin Obchodního rejst íku.  
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3.2 ůnalýza 

V rámci seznámení se s podnikem, je vhodné p iblížit hospoda ení společnosti pomocí 

n kterých finančních ukazatel . 

ROZVAHA 2013 2014 2015 

Aktiva Stálá aktiva Ědlouhodobý majetekě 24,14 % 26,51 % 29,59 % 

 Ob žná aktiva  75,48 % 73,13 % 70,11 % 

 Ostatní aktiva Ěčasové rozlišeníě 0,38 % 0,36 % 0,3 % 

Pasiva Vlastní kapitál 28,02 % 26,52 % 30,73 % 

 Cizí zdroje  71,98 % 73,48 % 69,27 % 

 Ostatní pasiva Ěčasové rozlišeníě 0 0 0 

Tabulka 9: Vertikální analýza ĚVlastní zpracováníě 

V tabulce jsou zaznamenány rozvahové hodnoty v letech 2013-2015. Dlouhodobý 

majetek společnosti má na celkových aktivech podíl okolo 26%, ale má stoupající 

tendenci symbolizující p íbytek nových stroj  a nové haly. Hlavním podílem na 

celkových aktivech jsou ob žná aktiva, ty z v tší části tvo í zásoby Ěv pr m ru 63% ve 

sledovaných letechě. V zásobách je vázáno velké množství finančních prost edk , což 

není p íliš ideální. Krátkodobé pohledávky tvo í v pr m ru 34% ob žného majetku. 

D ležitým pozitivním faktem je, že zásoby mají spíše klesající tendenci, oproti 

pohledávkám, které naopak rostou. Nejv tší část pasiv tvo í cizí zdroje. V cizích 

zdrojích jsou hlavním podílem závazky, které se firma snaží snižovat. Naopak bankovní 

úv ry a výpomoci i rezervy mají spíše stoupající sm r. Tento vývoj je dle mého názoru 

zap íčin n značným rozvojem firmy a rozší ení závodu, díky kterému také firma 

prosperuje. 

V roce 2015 došlo také k r stu zakázek společnosti a obrat p ekročil částku 24 milion  

Euro Ěp ibližn  671 milion  Kčě. 

 2013 2014 2015 

B žná likvidita ĚBLě 1,56 2,1 2,13 

Pohotová likvidita ĚPLě 0,5 0,85 0,8 

Okamžitá likvidita ĚOLě 0,01 0,02 0,02 

Tabulka 10: Ukazatele likvidity ĚVlastní zpracováníě 

Ukazatele likvidity slouží k vyjád ení platební schopnosti podniku, tedy jak podnik 

dokáže dostát svým závazk m.  
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B žná likvidita zobrazuje, kolikrát pokrývají ob žná aktiva krátkodobé cizí zdroje, a je 

hlavním ukazatelem likvidity subjektu. B žná likvidita firmy ve sledovaném období má 

rostoucí tendenci, hodnoty spadají do doporučeného intervalu ,5; ,5 , což značí 

velkou jistotu, že podnik dostojí svým závazk m. Nižší hodnoty také vypovídají o 

dobrém obratu majetku v podniku. Pohotová likvidita souvisí s optimálním využitím 

zásob a doporučená hodnota je vyšší než 1. Vývoj PL je rostoucí a k 1 pozitivn  

sm uje. Okamžitá likvidita je jen doplňkovým ukazatelem, značící pokrytí 

krátkodobých cizích zdroj  finančním majetkem. Doporučený interval je , ; ,5 . 

Hodnoty okamžité likvidity společnosti jsou tém  nulové. Zp sobuje je spolupráce 

s mate skou společností a financování z její strany a firma proto nemusí udržovat velké 

sumy na bankovním účtu. 

 

3.2.1 Účetní výsledek hospoda ení 

K optimalizaci daňové povinnosti a celkov  k výpočtu dan  pot ebujeme účetní 

výsledek hospoda ení, který je transformován na pot ebný základ dan . 

V grafu je znázorn n práv  vývoj výsledku hospoda ení společnosti XYZ s.r.o. za 

posledních 8 let. 

 

Graf 2: Vývoj účetního výsledku hospoda ení v letech 200Ř-2015 v tis. Kč ĚVlastní zpracování, Interní zdroje) 
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I když jen samotné výsledky hospoda ení toho moc nevypoví, z grafu je patrné, že 

v letech 2008-200ř byl podnik ve ztrát  vlivem sv tové hospodá ské krize. Po 

hospodá ské krizi v roce 2010 díky znovuoživení sv tového hospodá ství došlo ke 

zvýšení výkon  na dvojnásobnou produkci oproti minulému období a společnost se tak 

dostala zase do zisku. V posledních letech se situace ve společnosti se vyvíjí žádoucím 

sm rem.   
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3.3 Dlouhodobý majetek společnosti 

Dlouhodobý majetek společnosti má v roce 2015 souhrnnou hodnotu řŘ,1 milion  Kč. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek společnosti je oceňován v po izovacích cenách 

zahrnujících cenu po ízení a výdaje s po ízením související Ědoprava, montážě. Drobný 

hmotný majetek, do 40 tis. Kč, je dle výše po izovací ceny účtován do náklad  nebo 

evidován jako dlouhodobý hmotný majetek a odepisován dle interní sm rnice Ěmajetek 

nad 2 500 Kčě. Firma používá lineární zp sob odpisování, a má stanovenou jeho 

p edpokládanou dobu.  

Druh majetku Doba odpisování 
Budovy, haly a stavby 20-30 let 

Stroje, p ístroje a za ízení 5-10 let 

Dopravní prost edky 5 let 

PC vybavení 3 roky 

Inventá  2 roky 

Jiný dlouhodobý majetek 5 let 

M ící p ístroje 3-5 let 

Drobný majetek do po izovací ceny 40 tis. Kč 2 roky 
Tabulka 11: Odpisový plán společnosti ĚVlastní zpracováníě 

Nejd ležit jším pohledem na majetek z hlediska dan  z p íjm  je podle jeho za azení do 

odpisových skupin dle ZDP. P ehled daňových odpis  dlouhodobého majetku 

rozd lených dle odpisových skupin je znázorn n následující tabulkou. 

Odpisová 
skupina 

1 2 3 4 5 6 

Hodnota 

odpis  
3 282 084 1 593 876 1 143 163 369 406 3 249 776 0 

Tabulka 12: Daňové odpisy společnosti ĚVlastní zpracováníě 

D ležitou část majetku tvo í stavby v celkové hodnot  117 milion  Kč. Samostatné 

movité v ci a jejich soubory z velké části tvo í výrobní stroje a vybavení, ty sčítají 

hodnotu 202 milion  Kč. V tšina služebních automobil  a i n které stroje a 

technologické vybavení společnosti jsou po izovány formou leasingu, tedy je firma 

neodpisuje.  

 



47 

 

3.4 Daňová povinnost společnosti 

Rezervy 

Společnost tvo í adu rezerv na pokrytí budoucích náklad . V souvislosti se 

zam stnanci je to rezerva na prémie a rezerva na nevybranou dovolenou. Dále rezerva 

na poplatky z prodlení, na soudní spory, kurzové ztráty nebo rezerva na audit. 

V neposlední ad  očekávatelná rezerva na daň z p íjm . Tvorba všech t chto rezerv 

však nesplňuje podmínky daňov  uznatelných výdaj . Firma sice tvo í i rezervu na 

opravy majetku, ale ani ta není tvo ena v souladu se zákonem č. 5ř3/1řř2 Sb., o 

rezervách pro zjišt ní základu dan  z p íjm .  

Daňová povinnost 

Firma XYZ s.r.o. v roce 2015 dosáhla výnos  v hodnot  672 150 Ř24 Kč. Náklady 

společnosti za rok 2015 mají celkovou hodnotu 652 238 32ř Kč. Výsledek hospoda ení 

p ed zdan ním pro výpočet výsledné daňové povinnosti společnosti tedy vychází na 

19 912 4ř5 Kč. Částka, která neoprávn n  zkracuje p íjmy a musí navýšit VH je výnos 

b žného účetního období účtovaný v následujícím období Ř 336 Kč. Do výdaj  

Ěnáklad ě vynaložených k dosažení, zajišt ní a udržení p íjm  nelze zahrnout pohonné 

hmoty osobní spot eby ve výši ř4 426 Kč, náklady na reprezentaci a ostatní služby 

v hodnot  363 4ŘŘ Kč, jiné provozní náklady jako jsou pokuty a penále, manka a škody, 

dary, odpisy pohledávek nad rámec zákona o rezervách, které dohromady činí 

1 347 935 Kč a také rezervy a opravné položky nesplňující daňovou uznatelnost 

v částce 13 416 013 Kč. Plus položkou jsou také účetní odpisy v hodnot  o kterou 

p evýšily daňové odpisy a rozdíl činí 332 35ř Kč. V souhrnu položky zvyšující základ 

dan  činí 15 562 557 Kč. 

Položkami snižujícími základ dan  jsou pro rok 2015 částka zúčtování opravných 

položek 1 621 345 Kč a souhrn rozdíl , o které daňové výdaje Ěnákladyě p evyšují ty 

uplatn né v účetnictví, a sice zaplacené úroky a pokuty z prodlení a dobropis p ijatý a 

zohledn ný v DP 2014 v celkové hodnot  152 063 Kč. Tyto položky tedy výsledek 

hospoda ení poníží celkem o 1 773 40Ř Kč.  
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Po úpravách výsledku hospoda ení o plus a mínus položky činí základ dan    

33 701 644 Kč. Firma poskytnula v roce 2015 dar v hodnot  Ř73 464 Kč, který si od 

základu dan  m že odečíst. Základ dan  snížený o bezúplatné pln ní Ědarě a 

zaokrouhlený na celé tisíce dol  je 32 828 000 Kč. Po vynásobení sazbou 1ř% vychází 

daň na 6 237 320 Kč. Protože firma zam stnává i osoby se zdravotním postižením, 

m že si uplatnit slevu za 7,6Ř p epočtených zam stnanc  v hodnot  13Ř 300 Kč.  

Výše dan  z p íjm  společnosti za rok 2015 činí 6 099 020 Kč. Výpočet výsledné 

daňové povinnosti je znázorn n také následující tabulkou. 

Výnosy 672 150 824 

Náklady - 652 238 329 

Výsledek hospoda ení 19 912 495 

Částky neoprávn n  zkracující p íjmy + 8 336 

Daňov  neuznatelné výdaje + 15 221 862 

Rozdíl účetních a daňových odpis  + 332 359 

Celkem položky zvyšující ZD + 15 562 557 

Částky, o které lze snížit VH - 1 621 345 

Rozdíly, o které daňové výdaje p evyšují náklady v účetnictví - 152 063 

Celkem položky snižující ZD - 1 773 408 

Daňová ztráta 0 

Upravený základ dan  33 701 644 

Dary - 873 464 

Základ dan  32 828 180 

Zaokrouhlený základ dan  32 828 000 

Sazba dan  19% 

Daň 6 237 320 

Slevy na dani za zam stnání OZP - 138 300 

Výsledná daňová povinnost 6 099 020 

Tabulka 13: Výsledná daňová povinnost za rok 2015 ĚVlastní zpracováníě 
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY EŠENÍ 

4.1 Odpisy dlouhodobého majetku 

Jak již bylo zmín no, firma XYZ s.r.o. vlastní a odepisuje pom rn  hodn  majetku, a  

už to jsou stroje, je áby, nehmotný majetek, budovy, auta nebo jiný dlouhodobý 

majetek. Také část nových stroj  mají na leasing, a ty tedy neodepisuje. Velké podíly na 

odpisech mají budovy Ěvýrobní budovaě a hlavn  nová hala. Odpisy majetku lze ovlivnit 

základ dan  p i výpočtu daňové povinnosti. Je t eba jen zvolit nejvýhodn jší zp sob 

odepisování. Jak jsem již uvedla, firma má stanoveny vnit ní sm rnice jak odepisuje 

majetek. V roce 2015 účetní odpisy p evýšily daňové, a rozdíl nep ízniv  ovlivnil 

základ dan . 

Pro p ehledn jší znázorn ní výhodnosti daných metod odpisování, jsem vybrala n které 

p íklady dlouhodobého hmotného majetku.  

 

1. P íklad: 

Název:  Statorový testovací systém 

Vstupní cena: 1 243 150 Kč 

Datum po ízení: 30.11.2013 

Začátek odpisování: 1.12.2013 

Odpisová skupina: 1 

Doba odepisování: 3 roky 

Pro tento majetek byla firmou XYZ s.r.o. zvolena také rovnom rná metoda daňových 

odpis . Za azen byl do odpisové skupiny 1 s dobou odepisování 3 roky. Účetn  tento 

majetek firma odpisuje lineárním zp sobem také 3 roky. 

Rovnom rné daňové odpisy: Statorový testovací systém 

Rok Odpis Z statková cena Sazba 

2013 248 360 994 520 20 

2014 497 260 497 260 40 

2015 497 260 0 40 

Tabulka 14: Výpočet rovnom rných daňových odpis  P .1 ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Zrychlené daňové odpisy: Statorový testovací systém 

Rok Odpis Z statková cena Koeficient 

2013 414 384 828 766 3 

2014 552 511 276 255 4 

2015 276 255 0 4 
Tabulka 15: Výpočet zrychlených daňových  odpis  P . 1 ĚZdroj: Vlastní zpracováníě

 

Z výpočtu odpis  statorového testovacího systému ob ma metodami vychází pro rok 

2015 výhodn ji rovnom rné odepisování. V p ípad  zrychlených odpis  je odpis 

nejmenší, protože se jedná o poslední rok odepisování. Pro p edchozí dv  zdaňovací 

období by naopak pro firmu byly výhodn jší hodnoty zrychlených odpis . 

 

2. P íklad: 

Název:  Je áb na obrobn  do 2 tun 

Vstupní cena: 289 000 Kč 

Datum po ízení: 28.2.2014 

Začátek odpisování: 1.3.2014 

Odpisová skupina: 3 

Doba odepisování: 10 let 

Firma XYZ s.r.o. tento majetek za adila do 3. odpisové skupiny, daňov  jej odepisuje 

rovnom rn  na dobu 10 let. Účetn  tento majetek odpisuje lineárn  na dobu 5 let. 

Je áb  vlastní firma cca 10 ks. 

Rovnom rné daňové odpisy: Jeřáb na obrobně do 2 tun 

Rok Odpis Z statková cena Sazba 

2014 15 895 273 105 5,5 

2015 30 345 242760 10,5 

2016 30 345 212 415 10,5 

2017 30 345 182 070 10,5 

2018 30 345 151 725 10,5 

2019 30 345 121 380 10,5 

2020 30 345 91 035 10,5 

2021 30 345 60 690 10,5 

2022 30 345 30 345 10,5 

2023 30 345 0 10,5 

Tabulka 16: Výpočet rovnom rných daňových odpis  P . 2 ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Zrychlené daňové odpisy: Jeřáb na obrobně do 2 tun 

Rok Odpis Z statková cena Koeficient 

2014 28 900 260 100 10 

2015 52 020 208 080 11 

2016 46 240 161 840 11 

2017 40 460 121 380 11 

2018 34 680 86 700 11 

2019 28 900 57 800 11 

2020 23 120 34 680 11 

2021 17 340 17 340 11 

2022 11 560 5 780 11 

2023 5 780 0 11 

Tabulka 17: Výpočet zrychlených daňových odpis  P . 2 ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Daňový odpis je ábu v roce 2015 je vyšší u metody zrychlených odpis . Spíše 

z krátkodobého hlediska by pro firmu byla výhodn jší metoda zrychlených odpis , 

jelikož jsou ze začátku odpisování Ěkrom  prvního rokuě vyšší. ůž v šestém roce 

odpisování začínají zrychlené odpisy klesat pod hodnotu rovnom rných.  

 

3. P íklad: 

Název:  Razidlo DS13 

Vstupní cena: 2 4ř6 600 Kč 

Datum po ízení: 30.9.2015 

Začátek odpisování: 1.10.2015 

Odpisová skupina: 1 

Doba odepisování: 3 roky 

Tento majetek firma za adila do odpisové skupiny 1, daňov  jej odpisuje rovnom rn  

po dobu 3 let. Účetní odpisy zvolila lineární se stejnou dobou odpisování. T chto 

razidel má firma v majetku cca 7 ks. 

Rovnom rné daňové odpisy: Razidlo DS13 

Rok Odpis Z statková cena Sazba 

2015 499 320 1 997 280 20 

2016 998 640 998 640 40 

2017 998 640 0 40 
Tabulka 18: Výpočet rovnom rných daňových odpis  P . 3 ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Zrychlené daňové odpisy: Razidlo DS13 

Rok Odpis Z statková cena Koeficient 

2015 832 200 1 664 400 3 

2016 1 109 600 554 800 4 

2017 554 800 0 4 
Tabulka 19: Výpočet zrychlených daňových odpis  P . 3 ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

V rámci optimalizace daňové povinnosti v roce 2015 jsou výhodn jší u razidla odpisy 

zrychlené. Protože firma je prvním vlastníkem majetku, jedná se o odpisovou skupinu 1 

a jelikož jsou spln ny zákonné podmínky, m že firma využít zvýhodn ného ročního 

odpisu v prvním roce odpisování zvýšeného o 10%.  

Zvýšené rovnom rné daňové odpisy: Razidlo DS13 

Rok Odpis Z statková cena Sazba 

2015 748 980 1 747 620 30 

2016 873 810 873 810 35 

2017 873 810 0 35 
Tabulka 20: Výpočet zvýšených rovnom rných daňových odpis  P . 3 ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Zvýšené zrychlené daňové odpisy: Razidlo DS13 

Rok Odpis Z statková cena Koeficient 

2015 1 081 860 1 414 740 3 

2016 943 160 471 580 4 

2017 471 580 0 4 
Tabulka 21: Výpočet zvýšených zrychlených daňových odpis  P . 3 ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

P i urychlených odpisech Ězvýšených v prvním roceě v obou metodách je odpis 

v prvním roce vyšší, i když na úkor odpis  v letech ostatních. Pro razidlo by odpis pro 

rok 2015 vyšel nejlépe p i zrychleném odpisování zvýšeném v prvním roce. 
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Graf 3: Porovnání metod odpisování ĚVlastní zpracováníě 

Kdyby firma v roce 2015 použila u nov  nakoupeného majetku Razidla místo 

rovnom rného odpisování zrychlené, a uplatnila zvýšený odpis v prvním roce 

odpisování, odpis by se jí navýšil o 5Ř2 540 Kč. Dá se íci, že na dani by tak v roce 

2015 ušet ila 110 6Ř3 Kč. Podobnou strategii by m la společnost volit u každého nov  

po ízeného majetku. 
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4.2 Rezerva na opravy hmotného majetku 

Firma XYZ s.r.o. vlastní budovu, ve které probíhá výroba. Budova je už starší, a firma 

počítá s budoucími náklady na její opravu. Oprava by se týkala st echy budovy, vým ny 

oken a nát ru fasády. Uvažujme, že žádná z navrhovaných úprav není technickým 

zhodnocením. Stejn  tak m žeme íct, že by se jednalo o opravu, která se neprovádí 

každý rok. Budova je za azena v 5. odpisové skupin . Bylo by proto pro firmu 

nejvýhodn jší, kdyby na zmín nou opravu vytvo ila zákonnou rezervu, jelikož tuto 

možnost má. 

Na opravu je t eba sestavit rozpočtový plán, buď svépomocí společnosti, nebo zadáním 

externí firm . Dejme tomu, že byl společnosti vyčíslen rozpočet opravy stavební firmou 

na 1 200 000 Kč.  

 

Kdyby firma tvorbu rezervy započala nap . v roce 2015 a plánovaná oprava by se 

uskutečnila v roce 2018, rezerva by byla tvo ena rovnom rn  3 roky po částkách 

400 000 Kč za rok, tak pr b h by byl následující:  

rok zm na rezervy stav rezervy oprava vliv na základ dan  

2015 + 400 000 400 000 - - 400 000 

2016 + 400 000 800 000 - - 400 000 

2017 + 400 000 1 200 000 - - 400 000 

2018 - 1 200 000 0 1 200 000 0 

celkem 0 0 1 200 000 - 1 200 000 
Tabulka 22: Zákonná rezerva ĚVlastní zpracováníě 

T i roky jsou dlouhá doba, za tu dobu se m že stát vlivem n kterých faktor  spousta 

zm n i v oblasti cen materiálu a služeb. Konečná hodnota dokončené opravy se proto 

m že ve výsledku lehce lišit od p vodního rozpočtu. Takové zm ny však stavební firma 

ani naše společnost do tak daleké budoucnosti nem že p edvídat. V následujících 

tabulkách jsou proto znázorn ny situace, kdy výsledné náklady na opravu jsou buď 

menší, nebo naopak v tší než vytvo ená rezerva na základ  sestaveného rozpočtu. 
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Jsou uvedeny dv  varianty, kdy výsledná cena opravy by byla: 

A) 1 000 000 Kč 

B) 1 400 000 Kč 

rok zm na rezervy stav rezervy oprava vliv na základ dan  

2015 + 400 000 400 000 - - 400 000 

2016 + 400 000 800 000 - - 400 000 

2017 + 400 000 1 200 000 - - 400 000 

2018 - 1 200 000 0 1 000 000 + 200 000 

celkem 0 0 1 000 000 - 800 000 
Tabulka 23: Rezerva na opravu hmotného majetku ů ĚVlastní zpracováníě 

rok zm na rezervy stav rezervy oprava vliv na základ dan  

2015 + 400 000 400 000 - - 400 000 

2016 + 400 000 800 000 - - 400 000 

2017 + 400 000 1 200 000 - - 400 000 

2018 - 1 200 000 0 1 400 000 - 200 000 

celkem 0 0 1 400 000 - 1 400 000 

Tabulka 24: Rezerva na opravu hmotného majetku B ĚVlastní zpracováníě 

Z p íkladu tedy vyplývá, že je pro firmu výhodn jší situace, kdy výsledná cena opravy 

p evýší p vodní rozpočet a tak i vytvo enou rezervu. V opačném p ípad  rozdíl, o který 

rezerva p evyšuje výslednou cenu opravy, základ dan  v roce rozpoušt ní rezervy 

navýší. 

  



56 

 

4.3 Zaměstnávání OZP 

Z informací zmín ných v teoretické části vyplývá, že a  už si firma vybere kteroukoli 

formu pln ní povinného podílu, v rámci OZP bude mít vždy n jaké výdaje. ů  už se 

rozhodne pro variantu pouhého zaplacení částky do státního rozpočtu nebo pro náhradní 

pln ní, kdy jsou firm  protihodnotou zaplacení výrobky či služby. Firma XYZ s.r.o. 

v rámci časov  omezených brigád v roce 2015 zam stnávala i osoby zdravotn  

postižené. V rámci daňového p iznání si m že tedy uplatnit vypočtenou částku slevy na 

dani 138 300 Kč. To vychází na n jakých 7,68 p epočtených zam stnanc . Povinný 4% 

podíl firmy činí 12,72 zam stnanc . Zbytek povinného podílu firma plní odebíráním 

výrobk  a také služeb v podob  ostrahy od bezpečnostní agentury. 

Firma XYZ s.r.o. kv li rozší ení výroby p ijímá nové zam stnance. Vzhledem k tomu, 

že nová hala je postavena už bezbariérová, mohla by firma zauvažovat o p ijetí i 

pracovník  se zdravotním postižením Ěsamoz ejm  takovým, aby mohli zvolenou práci 

provád tě. Firma by ušet ila na náhradním pln ní v podob  odebírání výrobk , vznikly 

by tak pen žní prost edky nap íklad na mzdy pro OZP a mohla by si uplatnit v tší slevu 

na dani. V neposlední ad  by tak firma podpo ila zam stnávání OZP, zmenšení jejich 

nezam stnanost a dala tím šanci lidem, kterým se práce h  shání. 

Výpočet pln ní odebíráním výrobk  a služeb je výše vysv tlen v teoretické části. Pro 

zbývajících 5,04 p epočtených zam stnanc  se zdravotním postižením pro spln ní 

povinného podílu společnosti minimální výše odb ru činí ř13 Ř5Ř Kč Ěpr m rná 

m síční mzda za 1. - 3. čtvrtletí 2015 dosáhla 25 ř03 Kčě. Velkou částí odb ru je 

ostraha od externí firmy, za kterou společnost v roce 2015 zaplatila 599 700 Kč. Za 

zbylých 314 15Ř Kč odebírá firma zboží.  

Kdyby společnost najala dalších 5 zam stnanc  se zdravotním postižením, firmu 

zajiš ující ostrahu by najímala dál, odpadly by jí tak náklady na odebírání zboží. Tyto 

náklady by p em nila na náklady spojené s nov  p ijatými zam stnanci a navíc by si 

mohla uplatnit v tší slevu na dani ve výši 22Ř ř60 Kč. 
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4.4 Uplatnění návrh  optimalizace v roce 2015 

Pokud aplikujeme navržené optimalizace v podob  zákonných rezerv, odpisu Razidla a 

zam stnání OZP na výpočet daňové povinnosti v roce 2015, budou zm ny následující: 

Výnosy 672 150 824 

Náklady - 652 638 329 

Výsledek hospoda ení 19 512 495 

Částky neoprávn n  zkracující p íjmy + 8 336 

Daňov  neuznatelné výdaje + 15 221 862 

Celkem položky zvyšující ZD + 15 230 198 

Částky, o které lze snížit VH - 1 621 345 

Rozdíl účetních a daňových odpis  - 250 181 

Rozdíly, o které daňové výdaje p evyšují náklady v účetnictví - 152 063 

Celkem položky snižující ZD - 2 023 589 

Daňová ztráta 0 

Upravený základ dan  32 719 104 

Dary - 873 464 

Základ dan  31 845 640 

Zaokrouhlený základ dan  31 845 000 

Sazba dan  19% 

Daň 6 050 550 

Slevy na dani za zam stnání OZP - 228 960 

Výsledná daňová povinnost 5 821 590 

 

Výsledná daňová povinnost se díky navrhnutým zp sob m optimalizace snížila o 

277 430 Kč. 
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4.5 Odpočty na výzkum a vývoj a podporu odborného vzdělávání 

Firma XYZ s.r.o. v roce 2015 navázala spolupráci s Vysokým učením technickým 

v Brn . Hlavními body jejich spolupráce bylo plánování projekt  v oblasti vývoje 

týkající se elektromotor . Na rok 2016 společnost plánuje další rozší ení jejich 

spolupráce, spočívající nap íklad v odborných stážích student  ve firm . 

Navázání spolupráce je skv lým začátkem pro rozvoj odborného vzd lávání nebo 

projekt  výzkumu a vývoje. Pokud by firma s vysokou školou uzav ela smlouvu o 

obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro její 

konání, p ípadn  potom i po ídila pot ebný majetek pro odborné vzd lávání, mohla by 

čerpat výhody odpočtu na podporu odborného vzd lávání. Pokud by se firma pustila 

v rámci této spolupráce do realizace projektu v oblasti výzkumu a vývoje, mohla by 

uplatnit i odpočet na podporu výzkumu a vývoje.  

Společnost m že za ídit v nové hale jednu zasedací místnost pro účely odborného 

vzd lávání. Vybraných 10 student  by docházelo na odbornou praxi do firmy a ta by 

jim do určené místnosti po ídila 5 počítač  výhradn  pro účely výuky v hodnot  50 000 

Kč za jeden počítač. Odborná praxe za rok 2015 by trvala 100 vyučovacích hodin.  

Odpočet v p ípad  majetku Ě110%ě 275 000 Kč 

Odpočet v p ípad  student  200 000 Kč 

Celkem odpočet na podporu odborného vzd lávání 475 000 Kč 

Optimalizovaná daňová povinnost 5 821 5ř0 Kč 

Upravená optimalizovaná daňová povinnost o odpočet 5 731 340 Kč 
Tabulka 25: Odpočet na podporu odborného vzd lávání ĚVlastní zpracováníě 

Díky použití optimalizací v podob  zákonné rezervy, zm ny odpis  Razidla, zam stnání 

OZP a uplatn ní odpočtu na odborné vzd lávání se výsledná daň snížila o 367 6Ř0 Kč. 
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4.6 Zaměstnanecké benefity 

Zam stnanci společnosti XYZ s.r.o. se stravují p ímo v jídeln  firmy, do které je 

dováženo jídlo od externího dodavatele ve várnicích a vydáváno personálem pracujícím 

v jídeln . Firma zam stnanc m hradí 55% z ceny jídla a zbylých 45% si zam stnanci 

hradí sami. 

Dále také p ispívá zam stnanc m na penzijní a životní pojišt ní a na zájezdy po ádané 

odborovou organizací. P ísp vek na pojišt ní činí 250 Kč na jednoho zam stnance 

m síčn , což v souhrnu činní 954 000 Kč ročn  p i 31Ř zam stnancích. Kdyby firma 

zvýšila p ísp vky na dvojnásobek, tj. 500 Kč m síčn , navýšilo by jí to náklady na 

penzijní nebo životní p ipojišt ní zam stnanc  také na dvojnásobek, tedy 1 908 Ř00 Kč. 

Pro firmu je to výhodn jší cesta, než zvýšení mezd zam stnanc m a na dani zvýšením 

p ísp vk  ušet í 1Ř1 260 Kč.  

Možným novým zam stnaneckým benefitem by mohla být doprava zam stnanc  do 

zam stnání, tzv. svoz, jelikož mnoho z d lník  bydlí v okolí sídla firmy a sousedních 

m stech. Musela by se zvážit výhodnost tohoto zam stnaneckého benefitu, jelikož pro 

zam stnavatele by to byl daňov  účinný náklad ale pro zam stnance by bylo poskytnuté 

pln ní zdanitelným p íjmem a podléhalo by povinnému odvodu na sociální a zdravotní 

pojišt ní. Zdanitelným p íjmem by samoz ejm  byla jen ta část jízdného, kterou by si 

zam stnavatel platil sám. 
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4.7 Snížení daňově neuznatelných výdaj  

V rámci optimalizace daňové povinnosti je pot eba zmínit také fakt, že n které daňov  

neuznatelné výdaje se poplatník m že pokusit snížit. Jednou ze snadno ovlivnitelných 

skupin náklad  jsou náklady na reprezentaci. Omezit by se z jisté míry daly t eba i 

náklady na pokuty a penále. 

Společnost XYZ s.r.o. často navšt vují kolegové a vedení z N mecka. I s jejich 

pobytem je spojena část náklad  na reprezentaci. Výše t chto náklad  v roce 2015 

činila 363 4ŘŘ Kč. Rozumné by určit  bylo, nap íklad zvát n meckou návšt vu do 

krásných ale ne t ch nejdražších restaurací atp.  
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5 Závěr 

V dnešní dob  je snaha o optimalizaci dan  z p íjm  naprosto b žná a na denním 

po ádku. Firmy najímají schopné účetní a daňové poradce aby jim umožnili co nejvíce 

snížit daňovou povinnost a zvýšit tak úsporu. Není proto žádným p ekvapením, že 

zvolená firma XYZ s.r.o. využívá celou adu dostupných možnosti daňové 

optimalizace. I tak jsem navrhla n kolik dostupných zp sob , jak by firma mohla na 

dani ješt  více ušet it. Společnosti bych určit  doporučila nechat si sestavit rozpočet na 

opravu výrobní haly a začít s tvorbou zákonné rezervy na opravu hmotného majetku, 

protože by to v tomto p ípad  byla nejlepší možná varianta financování zmín ných 

oprav a firma by tak i ušet ila na dani. Dále by se firma určit  m la více zabývat odpisy 

u nového majetku a volit je tak, aby pro ni byly co nejvýhodn jší. Zam stnávat osoby 

zdravotn  postižené, kdy si m že společnost uplatnit slevy na dani a podpo í tak i 

dobrou v c. Naprosto určit  by m la firma pokračovat a rozvíjet spolupráci s vysokou 

technickou školou, díky které si m že uplatnit odpočty a poskytne tím i pot ebnou praxi 

student m. V neposlední ad  by se m la snažit šet it v oblasti nedaňových výdaj , 

které m že firma lehce ovlivnit a naopak zvýšit používaný zam stnanecký benefit a 

p isp t svým zam stnanc m na penzijní p ipojišt ní nebo zdravotní pojišt ní. Na záv r 

bych podotkla, že je d ležité určit  také sledovat daňové zm ny, které mohou p inést 

značné snížení daňové povinnosti a zefektivnit tak podnikání.  
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