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ANOTACE 
 

Cílem bakalářské práce je prakticky využitelná daňová optimalizace. Práce vychází 

z teoretické analýzy daňového systému ČR, uvádí druhy daní v ČR. Tyto teoretické 

poznatky jsou následně aplikovány na konkrétní společnost Agrall, a. s. 

V praktické části se práce zabývá studiem proveditelnosti projektů, včetně projektu 

z EU, které vedou ke snížení daňového základu a k finanční úspoře společnosti Agrall, 

a. s. Nosnou částí práce je popis optimalizačních nástrojů aplikovaných na konkrétní 

obchodní společnost v podobě dotačních projektů a offshore možností.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ANNOTATION 
 
The aim of my Bachelor thesis is tax optimalization in practical use. This Bc thesis is 

based on theoretical analysis and deals with the Czech tax system. It mentions different 

kinds of taxes in the Czech Republic and explain some possibilities paying of tax. The 

subsequent part  deals with the analysis of tax system in private company Agrall, a. s. 

The practical part is focused on project management including EU projects. The main 

objective of project management and funds raising is to lead to finacial resource saving. 

In the practical part, several scenarios of grant and offshore possibilities are given an 

optimal solution.  
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ÚVOD 
 
 Základní otázku, kterou si pokládá každá komerční společnost, která chce být úspěšná 

na obchodním trhu, je optimalizace svých finančních zdrojů. Jeden z možných faktorů 

finanční úspory je precizní daňová optimalizace. Stále více se v současné době dostávají 

do popředí projekty vedoucí ke snížení daňového základu. Právě tento fakt vede 

společnosti k hledání možných nástrojů, například v podobě projektů či přesunu 

společností do jiných zahraničních jurisdikcí. Pomocí vhodně zvolené daňové strategie 

lze ušetřit nemalé množství firemních prostředků. Daňové plánování neboli daňová 

optimalizace je jednou z nejdůležitějších činností každé společnosti neboť právě pomocí 

vhodně zvolené daňové strategie lze ušetřit nemalé množství firemních prostředků. 

Daňové plánování je klíčové zejména při přípravě velkých investičních akcí a transakcí 

typu akvizice společnosti, ale rovněž jako průběžná činnost vedoucí ke zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. 

 

Předmět optimalizace vychází z podrobné analýzy daňového systému ČR. Práce 

zahrnuje srovnání přímých a nepřímých daní včetně výčtu jednotlivých podskupin daní  

a daňových situací. 

 

Praktická část představuje konkrétní aplikaci teoretických poznatků na konkrétní 

obchodní společnost Agrall, a.s. Hlavním cílem je pak hledání možností optimálního 

zhodnocení finančních prostředků, které vedou ke snížením daňového zatížení ve formě 

efektivního investování, využití dotačních grantů z fondů EU i ČR, offshore. Tímto se 

projekt stává pro společnost velmi zajímavým, jelikož dotace chrání investora před 

placením plné ceny a také se investice stává dříve návratnou a tudíž i výdělečnou.  

  

V průběhu bakalářské práce byly jednotlivé navržené kroky konzultovány 

s managementem společnosti Agrall, a. s.  čímž se využití těchto poznatků bakalářské 

práce stává pro praxi velmi reálné a perspektivní. 
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CÍL PRÁCE 
 

V souvislosti s neustálým pokrokem v rámci jednotlivých firem, který má za následek 

zvyšování konkurenčního prostředí, je nezbytné provést určitá firemní strategická 

opatření, která vedou k úspoře finančních prostředků a snížení daňového základu. Důraz 

je převážně kladen na  daňovou optimalizaci v podobě redukcí jednotlivých druhů daní. 

Cílem teoretické části je nástin srovnání přímých a nepřímých daní, včetně výčtu 

jednotlivých podskupin daní a daňových situací. Aby bylo splněno daného cíle, jsou  

v úvodu práce  prováděny důkladné rešerše ze všech dostupných informačních zdrojů, 

ze kterých bude čerpáno pro část teoretickou. Další postup se týká zpracování informací 

ohledně konkrétní firmy a požadavků pro studie optimalizace. Následuje 

shromažďování materiálů vhodných a potřebných ke zpracování praktické části. Cílem 

praktické části je aplikace teoretických poznatků na konkrétní příklad reprezentovaný 

obchodní společností Agrall, a.s. Hlavním cílem je zde hledání možností optimálního 

zhodnocení finančních prostředků, které vedou ke snížení daňového zatížení ve formě 

efektivního investování, využití dotačních grantů EU i ČR a offshore.  

V jednotlivých studiích praktické části se zabývám naleznutím vhodných projektů, které 

se díky své atraktivitě mohou realizovat. Konkrétně studie proveditelnosti dotačních 

grantů z EU i ČR. Dále také populární optimalizační nástroj offshore – založení 

společnosti v daňově výhodné jurisdikci, který se stává součástí širší úvahy konkrétního 

podnikatelského subjektu, jako jedno z více kritérií jeho rozhodování o změně a 

rozšíření působení. 

Závěrem je zhodnocení portfolia optimalizačních nástrojů a investic pro firmu  

Agrall, a.s. s jejími stanovenými požadavky. 
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1 CHARAKTERISTIKA DANÍ 
 

      Daň může nabývat různorodých forem, a tak ji lze nejlépe definovat podle 

vlastností, které musí mít: 

Daň je  

- povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu, je 

nenávratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová. [1] 

Povinnost platit daň nesporně omezuje svobodu jednotlivce. Na druhé straně povinnost 

platit daně v moderní společnosti patří mezi základní občanské povinnosti. Takový 

postup je v právním státě možný pouze na základě uložení povinnosti všeobecně 

závaznou normou, kterou je v případě daní vždy zákon.  

Jako povinná platba se daň odlišuje od příspěvku, který je poskytnut na nějaký bohulibý 

účel. Protože daně jsou určeny ke hrazení potřeb, které vznikají společnosti jako celku 

(obrana státu proti vnějšímu nepříteli, základní školství), logicky plynou do veřejného 

rozpočtu, ať se jedná o rozpočet státu či obce, kraje nebo státního fondu. Daně mohou 

plynout i do nadnárodního rozpočtu, například část nepřímých daní vybíraných v České 

republice skončí v rozpočtu Evropské unie. 

Nenávratnost odlišuje daň především od půjčky, kdy se majetek po určité době vrací 

zpět. Současně platí, že zaplacením daně nevzniká subjektu žádný nárok. 

Daň je vlastně „cena“, kterou subjekt platí za to, že existují veřejné služby, respektive 

statky. Její charakteristickou vlastností je neekvivalentnost v tom slova smyslu, že díl, 

kterým se jednotlivec podílí na společných příjmech, nemá žádný nebo téměř žádný 

vztah k tomu, v jaké výši se bude podílet na transferech z veřejných rozpočtů nebo 

spotřebovávat veřejně financované statky. 

Daň je zpravidla neúčelová, protože nikdo neví, když daň platí, neví, co bude z těchto 

prostředků financováno. [1] 

 

1.1 FUNKCE DANÍ 

Daně se stávají nástrojem hospodářské politiky státu, požaduje se od nich mnohem víc, 

než jen naplnit veřejné rozpočty. Moderní daně plní nebo mohou plnit celou řadu 

funkcí.  

Těmi nejdůležitějšími jsou následující: 
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- fiskální – primární funkce daně, tj. schopnost naplnit veřejný rozpočet. I když 

od daní požadujeme mnohem více, vždy musí být zachován význam její fiskální 

funkce. Jen výjimečně se můžeme setkat s daní, která fiskální funkci neplní. 

Například ekologická daň uložená na produkt ohrožující životní prostředí může 

mít za cíl vymítit výrobu a spotřebu daného produktu, a tím vlastně zlikviduje 

sebe samu. 

- Alokační – vyplývá z toho, že na některých specifických trzích efektivnost 

tržních mechanismů selhává. Jako příklad můžeme uvést očkování, kdy se 

užitek jedince násobí s počtem osob, které jsou proti onemocnění imunní. Daně 

mohou plnit alokační funkci stejně jako přímé výdaje do oblastí nebo odvětví, ve 

kterých je zájem o veřejné investice. Vyjdeme-li z našeho příkladu, stát buď 

může očkování financovat, anebo umožnit subjektu, aby výdaje na něj odečetl 

od své daňové povinnosti. Vždyť subjektu je lhostejno, zda dostane od státu 

dotaci či příspěvek, anebo stejného postavení dosáhne tím, že mu stát umožní 

odvést nižší daň, a tím získat prostředky na potřebnou investici. Poskytuje-li stát 

zvýhodnění prostřednictvím daňových úspor, potom se zpravidla hovoří o 

nepřímém financování, o nepřímé daňové úspoře. Ve stejné souvislosti se někdy 

můžeme setkat i s pojmem daňový výdaj. Alokační funkce může ale využívat i 

opačný efekt tím, že znevýhodňuje spotřebu nebo výrobu určitých statků. 

Příkladem může být spotřební daň z cigaret nebo alkoholických nápojů. [1] 

- Redistribuční - Redistribuční funkce je spojena s přerozdělováním části 

hrubého domácího produktu. Prostřednictvím daní a transferových plateb vláda 

ovlivňuje redistribuci důchodů, aby nedocházelo k přílišnému zvyšování rozdílů 

mezi obyvatelstvem, což by vedlo k nízké celkové úrovni blahobytu. Vláda 

odnímáním části důchodů poplatníků a poskytováním transferových plateb 

modifikuje prvotní distribuci. [2]. 

- Stimulační -  využívá toho, že daně jsou subjekty vnímány zpravidla jako újma, 

a tak jsou ochotny udělat hodně proto, aby svou daňovou povinnost omezily. 

Proto stát subjektům poskytuje různé formy daňových úspor anebo naopak je 

vystavuje vyššímu zdanění, aby podpořil ekonomický růst nebo je motivoval ke 

spotřebě určitých statků. Například snižuje podnikatelské riziko tím, že 

subjektům umožňuje o ztrátu z podnikání v následujících letech snížit základ 
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daně z příjmů. Naopak tím, že znovu zdaňuje rozdělený zisk vyplácený 

vlastníkům, podporuje reinvestování zisků, které takto zatíženo není. Jednou 

z jejich nesčetných variant jsou „daňové prázdniny“. Jedná se o formu snížení 

daně konkrétní osobě za předpokladu, že splní určité podmínky (objem investic, 

nové technologie, tvorba pracovních míst, atd.) 
-
 Stabilizační – V období konjunktury, kdy důchody i spotřeba rychle rostou, 

daně odčerpávají do veřejných rozpočtů vyšší díl, a tím pomáhají předcházet 

přehřátí ekonomiky a zároveň vytvářet rezervu pro „horší časy“. V období 

stagnace pak daně tím, že relativně menší krajíc soustřeďují do veřejných 

rozpočtů, pomáhají naopak ekonomiku nastartovat.  

V období stagnace pak daně tím, že relativně menší krajíc soustřeďují do  

veřejných rozpočtů, pomáhají naopak ekonomiku nastartovat. 

Progresivní daně zvyšují celkový sklon ke spotřebě, neboť rozdělují disponibilní 

důchody ve prospěch nižších příjmových kategorií, u nichž je sklon ke spotřebě 

vyšší než u vyšších příjmových kategorií. Progresivní daně tak spolu se 

systémem sociálního zabezpečení mírní výkyvy v efektivní poptávce 

soukromého sektoru během hospodářského cyklu. [1] 

1.2 KONSTRUKČNÍ PRVKY DANĚ 

Základní konstrukční prvky, které rozhodují o tom, v jaké míře na jednotlivé 

subjekty budou daně dopadat, jsou: 

- Daňový subjekt – Daňový subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která je 

podle zákona povinna odvádět nebo platit daň. Daňovým subjektem nemůže být 

organizační složka právnické nebo (závod, provozovna apod.), ale vždy jen 

právnická osoba jako celek. Z hlediska daňové techniky dělíme daňové subjekty 

na poplatníky a plátce daně. 

- Poplatník - osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo  podrobeny dani. 

[3]  

Poplatník je zamýšleným nositelem daňového břemena, tj. měl by to být právě           

on, jehož disponibilní zdroje se výběrem daně krátí. To, co je zamýšleno, se ale 

nemusí vždy prosadit. Poplatníkovi daně z nemovitosti se může podařit tuto daň 
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zahrnou do ceny nájemného a tím způsobit, že jejím nositelem bude                      

jeho nájemce. [1] 

- Plátce - osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně 

daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. [4] 

Plátce daně je je daňovým subjektem u daní ze spotřeby. Plátce v tomto případě 

odvádí daň vybranou od jiných subjektů prostřednictvím ceny své produkce. Ne 

vždy se ve skutečnosti plátci podaří celou daň zahrnout do ceny své produkce, a 

tak není vyloučeno, aby její část sám nesl. 

Při některých výběrech daně, u kterých je vymezen poplatník, jehož předmět 

daně (zpravidla příjem) je podroben dani, je však daň z technických důvodů 

vybírána prostřednictvím plátce. Tento typ výběru se nazývá srážka daně u 

zdroje. [1] 

- Základ daně - Základem daně se rozumí předmět daně vyjádřený v měrných 

jednotkách. Těmito měrnými jednotkami jsou buď jednotky fyzické (kus, metr 

čtvereční, litr apod.), nebo - častěji - jednotky peněžní (Kč). Od způsobu 

vyjádření základu daně v peněžních nebo měrných jednotkách se pak odvíjí typ 

použité daňové sazby. 

Základem daně může být veličina stavová (např. u daně z nemovitostí), kdy je 

základ daně zjišťován podle stavu k určitému dni, nebo veličina toková, kdy se 

základ daně načítá za celé zdaňovací období (např. daň z příjmů fyzických osob, 

daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty atd.).  

V případě potřeby lze v rámci celkového základu daně vymezit dílčí základy 

daně (Dílčí základ DPFO), popřípadě samostatné základy daně (v ČR tomu tak 

je u daní z příjmů - Samostatný základ DPFO, Samostatný základ DPPO). [5] 

- Osvobození od daně - Osvobozením od daně se rozumí případ, kdy určitá část, 

určitý konkrétní druh předmětu daně se nezahrnuje do základu daně. Znamená 

to, že z dané části předmětu daně (z daného příjmu, majetku, obratu atd.) nebude 

ve skutečnosti vypočítána ani zaplacena daň. Osvobození může být buď 
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absolutní, nebo pouze při splnění stanovených podmínek (např. časového testu 

apod.).[5]                                                                                                

Osvobození od daně může nabývat různých forem. Nejčastěji se jedná o 

osvobození , které můžeme definovat jako úplné. 

- Úplné osvobození – používá se tehdy, jsou-li splněny současně všechny 

podmínky.  

- Částečné osvobození  - je osvobozena první část daně, zbývající část zůstane 

v základně pro výpočet daně. Platí u vyjmenovaných daní, které nepřekročí 

zákonem stanovenou částku. 

- „Podmínečné osvobození“ – Daňový subjekt je povinen doložit následně splnění 

podmínek pro uplatnění osvobození od daně pro stanovené období (např. 

skutečnost, že minimálně částku, o kterou se mu tímto osvobozením snížila 

daňová povinnost, proinvestoval stanoveným způsobem). 

- Nezdanitelné minimum – má za úkol především omezit neefektivní výběry velmi 

malých částek daně. [1]                                            

- Sazba daně - Sazba daně je algoritmus, jehož prostřednictvím se stanoví      

velikost konkrétní daně konkrétního daňového subjektu z jeho základu daně. 

Sazba daně je vždy upravena příslušným daňovým zákonem (Sazba DPH, Sazba 

daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, Sazba daně silniční, 

Sazba daně z pozemků, Sazba daně ze staveb, Sazba daně z lihu, Sazba daně z 

piva, Sazba daně z tabákových výrobků, Sazba daně z minerálních olejů, Sazba 

daně z vína a meziproduktů, Sazba DPFO, Sazba DPPO, Sazba srážkové daně z 

příjmů). [6] 
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Schéma druhů sazeb daně 

Obr. 1.1: Schéma druhů sazeb daně [1] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní charakteristiky 

- jednotná sazba daně -  je taková, která je stejná pro všechny typy a druhy 

předmětu příslušné daně nezávisle na jeho kvalitě. Jednotnou sazbou daně měla 

v poslední době pouze daň z převodu nemovitosti, od roku 2008 se týká i dně 

z příjmů fyzických osob. Sjednocení nebo alespoň sbližování sazeb daně je 

daňovými teoretiky v poslední době doporučováno. 

- Diferencovaná sazba daně – Výše diferencované sazby se liší podle druhu daně, 

resp. jeho kvality. Třeba sazba daně z přidané hodnoty na většinu zboží a služeb 

činí 19 %, například potraviny, léky nebo veřejné stravování pak 9 %. Sazba 

daně může však být diferencovaná nejen podle kvality předmětu daně, ale i 

podle daňového subjektu. To platí kupříkladu pro daň z příjmů právnických 

osob, u kterých se nižší sazba týká např. penzijních fondů nebo investičních 

společnosti. 

Sazba daně 

Dle druhu 
předmětu 
daně nebo 
poplatníka 

Podle typu 
základu 

daně 

Relativní Pevná Jednotná Diferenc. 

Lineární Progres. 
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- Pevná sazba daně – je taková, která je vztažena k fyzikální jednotce základu 

daně. To předpokládá, že základ daně je ve fyzických jednotkách také vyjádřen. 

Například sazba daně na 1 m2 zastavěné plochy nebo na 1 hl piva, na 1 kus 

cigarety apod.  

Je charakteristická pro majetkové daně v našem současném systému. 

Protože daň musí být vždy stanovena v peněžitých jednotkách, ve kterých je také 

splatná: V peněžitých jednotkách musí být vyjádřen buď základ daně, nebo její 

sazba. V prvním případě se pak používá relativní sazba daně zpravidla vyjádřená 

v procentech, ve druhém častěji pevná sazba daně, obvykle v peněžních 

jednotkách (Kč). 

- Relativní sazba daně – se užívá tam, kde je hodnotový základ daně. Sazba udává 

určitý podíl, resp. procento ze základu daně. Může být proporcionální (lineární) 

k základu daně, nebo může mít podobu progresivní daňové sazby. Relativní 

sazba daně je obvyklá u běžných daní, setkáme se s ní ale i u daní kapitálových. 

- Lineární sazba daně – je taková, kdy daň roste s růstem základu ve stejném 

poměru. Je obvykle stanovena jako určené procento ze základu daně, které se 

nemění s velikostí základu daně. Výhodou lineární sazby je mimo jiné 

jednoduchost výpočtu daně. 

- Progresivní sazba daně – má zpravidla výrazně nedistribuční účinky. Říká se o 

ni, že nejlépe vyhovuje požadavku na daňovou spravedlnost, protože bohatší je 

schopen se stejnou újmou postrádat mnohem více než chudší. [1] 

1.3 ROZDĚLENÍ DANÍ 

1.3.1 Daň běžná 

je toková veličina, která se zpravidla načítá za zdaňovací období, do této kategorie patří 

daně z příjmů i DPH 

1.3.2 Daň za zdaňovací období 

jsou také, u kterých se základ daně načítá po zdaňovací období. Jde tedy vždy o daně 

běžné a lze je stanovit až po uplynutí příslušného zdaňovacího období. 
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1.3.3 Daň kapitálová 

je stavová veličina, zpravidla určitá složka majetku. Kapitálové daně jsou zpravidla 

daněmi na zdaňovací období. 

1.3.4 Daň na zdaňovací období 

se stanoví k jednomu datu v průběhu zdaňovacího období. Z hlediska toku daňových 

příjmů je nejvýhodnější, aby se daň stanovila k počátku zdaňovacího období. Z toho 

plyne, že se jedná o daně kapitálové. 

1.3.5 Daň rovná 

Koncept rovné daně zahrnuje především daně z příjmů a požaduje široký základ daně, 

minimum výjimek a prostoru pro daňové úspory a relativně nízkou lineární sazbu daně. 

V plném rozsahu taková daň nebyla dosud nikde zavedena a rozhodně ji nelze ztotožnit 

s daní s lineární sazbou daně. [1]   

1.3.6 O podstatě rovné daně 

Jak známo, s konceptem tzv. ploché, jednotné či proporcionální daně („flat tax“) přišli 

počátkem osmdesátých let američtí ekonomové ze Standfordské univerzity Robert Hall 

a Alvin Rabushka. Původní čistě teoretická konstrukce – myšlenku veřejně podpořilo 

osm nositelů Nobelovy ceny za ekonomii – byla postupně rozpracována v komplexní 

návrh reformy americké daňové soustavy, který byl jedním z leitmotivů volební 

kampaně prezidentského kandidáta Forbese v roce 1996. S drobnými úpravami má tento 

projekt v USA neustále řadu zastánců jak mezi republikánskými, tak demokratickými 

politiky. V české odborné terminologii se konceptu dostalo objevného a překvapivě 

výstižného pojmenování „rovná daň“. Rovná daň představuje integrovaný systém dvou 

složek: daně z podnikání a daně ze zaměstnání. Tento integrovaný systém fakticky plní 

úlohu jak daně z příjmu fyzických osob, tak daně z příjmů právnických osob, ale i daně 

z přidané hodnoty. Při posuzování rovné daně je třeba vycházet, ostatně jako při každé 

racionální diskusi o daních, z veřejných výdajů, tedy kolektivně (politicky) 

přerozdělených prostředků. Daně, jakkoli jsou významné, nepředstavují fenomén sám o 

sobě. Jsou toliko jednou, a to nikoliv určující komponentou veřejných financí. Daně 

jsou nejdůležitějším zdrojem pro kolektivní přerozdělování. Promineme-li rozpravu o 

rozsahu a obsahu kolektivního přerozdělování s tím, že v daný moment jsou tyto 
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zásadní charakteristiky předmětem praktického koncesu politických sil, zdůrazněme, že 

do způsobu zdanění by se měly ideologické zájmy promítat co nejméně. Kolbištěm pro 

prosazení případných politických preferencí by měla být spíše oblast výdajů. [20]  

1.3.7 Negativní daň 

označuje zahrnutí daně i přidělení transferu pod správou jednoho subjektu. Opět se s ní 

nejčastěji uvažuje u osobní důchodové daně. V teoretické konstrukci je známa už 

poměrně dlouhou dobu, teoretikové si od ní slibovali snížení administrativních nákladů 

spojených s redistribucí důchodů a zároveň omezení negativního vlivu sociálních dávek 

na ekonomickou aktivitu jednotlivce. 

1.3.8 Daňový bonus 

poplatníkovi je vyplácena částka absolutní slevy na dani, kterou díky nízké vypočtené 

dani nemohl uplatnit při výpočtu daně. [1] 

1.4 DAŇOVÝ SYSTÉM ČR 

Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům 

vyspělých a obzvláště evropských zemí. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře 

z nepřímých a přímých daní. [7] 

 

Schéma: Daně daňového systému ČR 

Obr. 1.2: Schéma daně daňového systému ČR. [1] 
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1.4.1 Přímé daně 

Daň z příjmu fyzických osob má od roku 2008 lineární sazbu 15 %. Daní jsou zatíženy 

příjmy zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Daň zaměstnanců je 

strhávána zaměstnavatelem, osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy a 

každoročně podávají daňové přiznání s  vyúčtováním daně z příjmu. Každý plátce daně 

si může od daně odečíst řadu slev na dani, jako například základní slevu či slevu na 

manželku. Dividendy a úrokové příjmy jsou zdaněny 15 % srážkovou daní. [7] 

Příjmy fyzických osob jsou v roce 2009 i nadále zdaňovány sazbou ve výši 15 % a ve 

stejné výši jako v roce 2008 budou zachovány i částky slev na dani. Nově však dojde ke 

zvýšení limitu pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku nebo manžela. Poplatníci 

si také budou moci snížit základ daně i o dary poskytnuté zahraničním subjektům z 

jiných členských států Evropské unie, Norska nebo Islandu. [8] 

Daň z příjmu právnických osob byla stanovena ve výši 21 % pro rok 2008 a 20 % pro 

rok 2009. Od roku 2003 do roku 2009 došlo ke snížení daňové sazby o 11 procentních 

bodů. [7].  DPPO je určena pro všechny právnické osoby. Předmětem daně jsou  

veškeré příjmy z činností a z nakládání s majetkem, u nepodnikatelských subjektů 

potom zejména příjmy z činností uskutečňovaných za účelem dosahování zisku. Základ 

daně odvozený od účetního výsledku hospodaření před zdaněním se snižuje o několik 

nestandardních odpočtů. Sazba daně z příjmů právnických osob je lineární, ale odlišná 

od sazby daně z příjmů fyzických osob. U DPPO se v menší míře používají slevy na 

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

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

posuzuje se jako jeden z ukazatelů spolurozhodujících o zemi, ve které bude 

investováno. [1] 

Daní z nemovitosti jsou zatíženy pozemky a budovy. V případě pozemků je základem 

daně buď výměra pozemku nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na kvalitě pozemku, 

jeho umístění a na způsobu jeho využití. V případě staveb je základem daně zastavěná 

plocha, sazba závisí na užití stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.  Daně 
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z nemovitostí se vybírají nikoli podle bydliště či sídla poplatníka, ale podle polohy 

nemovitostí, protože výnos daně z nemovitostí je příjmem obcí. [7] 

Silniční daní jsou zatížena pouze vozidla, která jsou používána nebo určena k 

podnikání. Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozeny. 

Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky. V případě osobních vozidel 

závisí výše daně na zdvihovém objemu motoru vozidla, zatímco v případě nákladních 

vozidel na počtu náprav a celkové hmotnosti. Zákon stanoví také zvláštní poplatek za 

užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna vozidla užívající dálnice bez ohledu na 

jejich účel (tj. jak vozidla užívaná jak pro účely podnikání, tak i vozidla užívaná pro 

osobní potřeby). [7] 

Dědické a darovací daně jsou jednorázovými daněmi, které se vyměřují při 

bezúplatném převodu majetku. Základem obou daní je hodnota převáděného majetku. 

Sazba daní je progresivní. [1]  

Pohybují od 0,5 do 40 % a jejich výše je stanovena v závislosti na vztahu mezi 

zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (dědicem nebo obdarovaným). [7]     

Jejich význam je z hlediska fiskálního využití zanedbatelný. Blízcí příbuzní jsou od 

roku 2008 od obou daní osvobozeni. [1] 

Daň z převodu nemovitosti platí obvykle převodce (prodávající), nabyvatel (kupující) 

se stává ručitelem. Nabyvatel daň platí v případech nabytí nemovitosti při výkonu 

rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu nebo vyrovnání, vydržením nebo ve veřejné dražbě. 

Daň ale mohou platit i jiné osoby..  Daň se platí z úplného převodu nebo přechodu 

vlastnictví k nemovitosti včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví. Daň se také 

platí při výměně nemovitostí. Základem daně je cena nemovitosti, sazba daně činí 3 % z 

její ceny. [9] 

1.4.2  Nepřímé daně 

Daň z přidané hodnoty je harmonizována s příslušnými předpisy Evropské unie. 

Podléhá jí naprostá většina zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu. 

Základní sazba daně je stanovena ve výši 19 % a snížená sazba ve výši 9 %.            
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Povinnost registrace je stanovena osobám, jejich roční obrat přesáhl 1 milion Kč. Daň je 

placena měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na výši obratu plátce daně. 

Finanční služby jsou od daně osvobozeny. Vyvážené zboží je od daně z přidané 

hodnoty osvobozeno s tím, že vývozce má nárok na uplatnění daně na vstupu. [7] 

Spotřební daně jsou harmonizovány s příslušnými směrnicemi. Spotřebním daním 

podléhají minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. Daně jsou stanoveny 

pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby a 

procentuální částky z konečné maloobchodní ceny). Zdaňovacím obdobím je kalendářní 

měsíc. Daň se stává splatnou, když je zboží uvedeno do volného daňového oběhu, tj. 

když opustí registrovaný daňový sklad. Daň je splatná do 40. dne po skončení 

příslušného zdaňovacího období, pokud není stanoveno jinak. Spotřební daň z 

tabákových výrobků je placena prostřednictvím tabákových nálepek. Daň je splatná do 

60 dnů po nákupu tabákových nálepek. [7] 

Daň z energií Od roku 2008 jsou součástí daňového systému daně k ochraně životního 

prostředí. V současné době se jedná o tři daně, a to daň zemního plynu (vztahuje se také 

na svítiplyn a vodní plyn), daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Těmito daněmi se 

zatěžují dodávky energie konečnému spotřebiteli. [1] 

Cla Clo je zvláštním neúvěrovým rozpočtovým příjmem. Je svou podstatou specifickou 

daní ze spotřeby. Je to povinná platba spojená s přechodem zboží přes hranice státu. 

V současné době se používají dovozní cla, která kromě fiskálního efektu (tj. přínosu pro 

státní pokladnu) sledují i podporu domácí produkce, respektive odvetná a reciproční 

opatření vůči celní politice jiných států. Význam cel v souvislosti s odstraňováním 

překážek pro volný pohyb zboží v mezinárodním měřítku postupně klesá. Evropská 

unie funguje samozřejmě jako celní unie, a tak clu podléhá pouze dovoz zboží ze státu 

mimo Evropskou unii [1] 
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1.4.3 Ostatní daňové příjmy 

Pojistné na sociální pojištění plyne-li do veřejného rozpočtu nebo státních fondů, 

splňuje všechny atributy daně. Takovou pozici v českém daňovém systému má pojistné 

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění má také charakter veřejného příjmu, i když plyne zdravotním 

pojišťovnám. 

 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění odvádějí za zaměstnance jejich zaměstnavatelé 

a to tak, že jedna třetina pojistného se sráží z hrubého příjmu zaměstnance a zbývající 

část hradí zaměstnavatel. Toto pojistné hrazené za zaměstnance je daňově uznatelným 

nákladem (výdajem) zaměstnavatele. 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

představuje jednu platbu, ve které je obsaženo pojistné na nemocenské pojištění, 

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  
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2 DAŇOVÁ OPTIMALIZACE 

 

 Minimalizace daňové povinnosti je racionálním ekonomickým chováním každého 

subjektu. Každý daňový subjekt se snaží zaplatit co nejméně na daních.  Stát s tímto 

chováním nejen počítá, ba snaží se ho i využít k tomu, aby nasměroval aktivitu 

daňového subjektu žádoucím směrem. Prostřednictvím využití tohoto úsilí lze plnit 

alokační funkci daně. Minimalizace daňové povinnosti v jednom zdaňovacím období a 

u jedné daně nemusí být ideální vzhledem k souboru daní hrazených daňovým 

subjektem. Jednou z možných minimalizací daňové povinnosti je daňová úspora. 

Vzniká tím, že daňový subjekt využívá možností snížení zakladu daně a daně v rámci 

všech alternativních postupů stanovených daňovým zákonem, případně všech 

povolených způsobů úpravy daně základu při splnění zákonem stanovených     

podmínek. [1] 

 

Daňová optimalizace -  plánování, spočívá v optimalizaci daňových nákladů 

plánovaných transakcí Daňové optimalizování je klíčové zejména při přípravě velkých 

investičních akcí a transakcí typu akvizice společnosti, koupě podniku, založení nové 

společnosti ale rovněž jako průběžná činnost vedoucí k úsporám daňových nákladů 

klienta a ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti, například v podobě dotací. Vhodně 

zvolenou daňovou strategií lze ušetřit velké množství firemních prostředků. Jedním 

z možných optimalizačních prvků je mezinárodní plánování 

Základem mezinárodního daňového plánování je využití společností, případně celých 

firemních struktur v zemích s preferenčním daňovým režimem a společností založených 

v zemích se speciální úpravou zdanění některých typů společností, případně i tzv. 

daňových rájích. Klient přesouvá některé podnikové procesy do daňově výhodnějšího 

režimu a realizuje tak úsporu daňových nákladů. Tím zvyšuje efektivnost podnikání a 

dosahuje vyšší konkurenceschopnosti. [10] 
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Vyhledávané optimalizační nástroje 

- Dotační projekty 

- Mezinárodní obchod 

- Investice 

- Vlastnictví a pronájem nemovitostí 

- Daňově efektivní financování 

- Offshore možnosti 

- Dary [10] 

2.1 DOTAČNÍ PROJEKTY  

Dotační možnosti ČR po vstupu do Evropské unie 

1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie (EU). Kromě celé řady 

dalších změn, výhod a nových možností, se podnikatelům otevřela i regionální politika 

EU. Jedná se o nástroj, který slouží k tomu, aby bylo dosaženo co možná 

nejrovnoměrnějšího rozvoje regionů v rámci sjednocené Evropy.  

Cíle se EU snaží docílit velmi široce pojatou politikou finančních podpor, v rámci 

které financuje celou řadu projektů od tzv. "měkkých" neboli neinvestičních akcí, které 

jsou zaměřeny především na veřejné služby a nevládní sektor, ale i podnikatele až po 

velmi rozsáhlé "tvrdé" investiční projekty financované v řádech milionů eur zaměřené 

na infrastrukturu, životní prostředí a také především podporu malého a středního 

podnikání. [11] 

Výše dotačních grandů  

V období 2007-2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. €, přibližně 752,70 mld. 

Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc 

přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na  spolufinancování projektů, jelikož 

Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.  

Česká republika dále musí mít připravenou soustavu programových dokumentů a 

nezbytné institucionální zajištění. Především však musí existovat dostatečné množství 
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kvalitních projektů, bez nichž by ani při splnění všech výše zmíněných předpokladů 

Česká republika nemohla čerpat  tyto dotace. 

Realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) se řídí principem 

programování, kdy projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda 

pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech. [12] 

Dotace – uznatelné a neuznatelné náklady 

Způsobilé výdaje 

 

Způsobilé výdaje (dříve uznatelné náklady) jsou takové, které jsou v souladu s 

evropskou a českou legislativou (především v souladu s článkem 56 nařízení Rady (ES) 

č.1083/2000, s nařízením Komise (ES) č.1828/2006 a v souladu s Pravidly způsobilých 

výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 

programové období 2007-2013) a s operačními programy vč. navazujících dokumentů, 

především příruček pro žadatele a příjemce. Výdaje musí být přiměřené (musí 

odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s principy 

hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá 

vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace 

poměru mezi výstupy a vstupy projektu).  

Nezpůsobilé výdaje               

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, a to v 

souladu s článkem 56 nařízení Rady (ES) č.1083/2000, s nařízením Komise (ES) 

č.1828/2006 a v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované 

ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013. 

Nezpůsobilé výdaje nejsou uvedeny mezi způsobilými výdaji v prováděcím dokumentu 

operačního programu. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány ve 

finančním plánu projektu a jsou vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. [14] 
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2.2 EFEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ  

V této kapitole jsou stručně popsány možnosti efektivního investování společnosti. 

2.2.1 Fotovoltanická elektrárna – efektivní investice do výroby energie 

Je zařízení sloužící k výrobě elektrické energie 230 V za účelem prodeje do distribuční 

sítě nebo k vlastní spotřebě. Základem jsou solární (fotovoltaické) panely, které se 

vzájemně vhodně propojí. Elektřina získaná z těchto panelů je vedena do měniče napětí, 

který ji transformuje na síťové napětí 230 V. Transformované napětí je připojené do 

distribuční sítě přes elektroměr, který slouží k měření vyprodukované energie. [13] 

Provozní podmínky 

Zákon č.180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES ze dne 27.9.2001 se 

Parlament České republiky dne 31.3.2005 usnáší na zákonu č. 180/2005 Sb. o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kterým se má v zájmu ochrany klimatu 

a ochrany životního prostředí: 

- zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě 

primárních energetických zdrojů 

- přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji 

společnosti 

- vytvořit podmínky k naplnění indikativního cíle podílu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 

% k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu v roce 

2010.  [13] 
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2.2.2 Výkupní cena energie 

Dle zákona o OZE číslo 180/2005 Sb. je od 1. 1. 2009 výkupní cena při instalaci do 

30 kW 12,89 Kč/kWh bez DPH a při instalaci nad 30 kW 12,79 Kč bez DPH, garance 

výkupu 20 let. Po ukončení 20letého období je velmi pravděpodobný další prodej 

elektřiny do sítě. Každý rok zvýšení výkupní ceny min. o 2 % 

2.2.3 Založení dceřiné společnosti 

Založení Evropské dceřiné společnosti 

Na založení dceřiné společnosti se mohou zúčastnit kterékoliv právnické osoby 

veřejného nebo soukromého práva (tedy např. i družstva), s výjimkou případů, kdy tyto 

osoby nebyly založeny za účelem výdělečné činnosti, za podmínky, že se řídí právním 

řádem jiného členského státu, případně organizační složkou podniku nacházejícího se 

v jiném členském státě. [15] 

Osvobození výnosů z převodu majetkových podílů na dceřiné společnosti s účinností od 

roku 2008 byla do ZDP v nepřímé souvislosti s evropskou legislativou včleněna úprava, 

která rozšiřuje osvobození příjmů z transakcí mezi mateřskými a dceřinými 

společnostmi také na příjmy z převodu podílů v dceřiné společnosti. Z hlediska 

ekonomické logiky souvisí toto osvobození se skutečností, že zvýšená hodnota 

prodávaných majetkových účastí je do značné míry určována kapitalizací dřívějších 

nerozdělených zisků. Není proto důvod přistupovat odlišně k dividendám a ke zvýšené 

hodnotě převáděných majetkových účastí. Osvobození bylo navíc podle důvodové 

zprávy k novele ZDP motivováno snahou vytvořit v ČR lepší podmínky pro vznik 

holdingových struktur a regionálních řídicích center nadnárodních společností, a dále 

pro posílení českých podnikatelů při jejich expanzi do zahraničí. Podobným způsobem 

v současné době postupuje v Evropské Unii většina zemí. Osvobozením výnosu 

z převodu majetkového podílu se zároveň stávají daňově neuznatelnými souvisejícími 

náklady, včetně přecenění příslušné finanční investice na reálnou hodnotu. Tyto náklady 

je mateřská společnost povinna v daňovém přiznání vyloučit ze základu daně.    

Příslušnou úpravu obsahují ustanovení novelizována k 1.1:2008: § 19 odst. 1 písm. ze) 

bod 1. a 2. ZDP, § 19 odst. 4, 6 ZDP, § 23 odst. 4 písm. l) ZDP a § 24 odst. 2 písm. r) 
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ZDP. Vyloučení daňové znatelnosti souvisejících nákladů vyplývá dále z ustanovení     

§ 25 odst. 1 písm. i) a § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP. [16] 

Daňové výhody Slovenska 

Daňový systém Slovenské republiky neřadí tento stát přímo mezi daňové ráje, ale 

rozhodně mezi členské státy EU s jednou z nejnižších daňových sazeb. V porovnání 

s ostatními evropskými státy přesto nabízí několik zajímavých výhod. Mezi základní 

výhodu patří skutečnost, že slovenská daňová legislativa je o poznání jednodušší než 

v okolních státech. Sazba daně z příjmů ve výši 19 % je konkurenceschopná s ostatními 

středními a východní Evropy a nižší než v západní Evropě. Navíc Slovensko nezdaňuje 

vyplacené podíly na zisku a dividendy jak právnickým osobám, tak i pro osoby fyzické.  

Mezi výhody v oblasti daně z příjmů lze zařadit možnost využít úvěrové financování 

bez nutnosti sledovat kritéria nízké kapitalizace. Slovensko nezdaňuje dědictví, 

darování ani převod nemovitostí. Zvláště neexistence této poslední daně je v Evropě 

výjimečná. Naopak Česko má oproti Slovensku výhodu například v zavedení 

osvobození zisků z prodeje majetkových účastí pro právnické osoby. Podnikání v Česku 

může být zajímavé i pro slovenské obchodníky s uměním. V tuzemsku totiž obchod s 

uměním podléhá snížené sazbě daně z přidané hodnoty, zatímco na Slovensku je 

zařazen do sazby základní. [25] 

2.2.4 Offshore možnosti 

V posledních dnech je velice žhavým tématem offshore podnikání a mezinárodní 

daňové plánování. Podnikatelé rádi a ochotně využívají legální způsoby optimalizace, 

které jim dovoluje globální svět, zatímco daňoví úředníci a ostatní firmy, které je 

nevyužívají, často spílají v tom smyslu, že celá věc je velmi nemorální, nebo dokonce 

ilegální.  Zajímavé přitom je si uvědomit, že to není nikdo jiný než stát, který určité 

možnosti optimalizace otevírá, nebo naopak zapovídá. Často je tomu pod tlakem EU 

nebo ekonomických vlivů ze strany daňových rájů, nicméně rozhodujícími mantinely 

jsou vždy nakonec prameny práva. Významným nástrojem, který určuje, co je možné a 

co není, je mezinárodní smlouva o zamezení dvojímu zdanění.  
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V průběhu času, jak vznikají různé smlouvy o zamezení dvojího zdanění, je zajímavé 

sledovat, jak se jednotlivé smlouvy vzájemně liší, jak se liší daňové režimy smluvních 

zemí a v neposlední řadě i to, které země mezi sebou mají smlouvy uzavřené a které 

země tuto oblast opomíjejí. [17].  

Právnické osoby mají ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění určen daňový domicil 

podle sídla, tedy prakticky shodně, jako je tomu v § 17 ZDP. Rozdíl je v tom, že zde 

formální sídlo nehraje prakticky žádnou roli. Modelová smlouva k tomu v čl. 4 odst. 3 

uvádí: Jestliže podle ustanovení odstavce 1 osoba jiná než fyzická je rezidentem obou 

smluvních států, bude se předpokládat, že je rezidentem pouze toho státu, ve kterém je 

sídlo jejího skutečného vedení. [16].  

Offshore podnikání - podnikání uskutečňované v jedné zemi a týkající se podnikatelů a 

nebo majetku v zemi jiné, přičemž úřady v prvně zmíněné zemi na toto podnikání 

z různých důvodů neuvalují daňovou povinnost ani jej jinak nezatěžují. [21]  

Ve své definici se dává „offshore podnikání“ do přímé souvislosti s daňovou povinností 

a faktem je, že nejfrekventovanějším motivem offshore podnikání je skutečně snaha co 

nejvíce zmenšit daňové zatížení. Není však motivem jediným.  

Základních podnětů, které podnikatele v celosvětovém měřítku k tomuto typu podnikání 

vedou, lze určitě nalézt hned několik. Za ty nejdůležitější lze považovat tyto: 

- daňová optimalizace 

- využití výhod odlišného právního prostředí 

- ochrana majetku 

- vyhnutí se regulaci některých podnikatelských aktivit [19] 

Kyperská jurisdikce - Po vstupu do EU v roce 2004 se daňové využití Kypru žene do 

popředí podnikatelského zájmu mílovými kroky. Atraktivita Kypru je nyní ze všech 

pohledů tak výrazná, že země hrdě a úspěšně soupeří s již osvědčenými evropskými 

jurisdikcemi jako Nizozemsko nebo Dánsko.. Historicky se Kypr řadil mezi offshorové 

jurisdikce s velmi mírným zdaněním. Před vstupem do EU však musel novelizovat svůj 

daňový systém tak, aby zcela vyhověl všem požadavkům EU i OECD, které se bály 
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nekalé daňové konkurence. Kypr sice přišel o statut offshorových mezinárodních 

společností (IBCs – International Business Companies) a minimální zdanění 4,5 %, ale 

jako daňově výhodná jurisdikce rozhodně neskončil a nabídl mnoho jiných daňově 

velmi zajímavých výhod nejen pro členy EU. [18]   

2.3 SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU DALŠÍMI 

OPTIMALIZAČNÍMI NÁSTROJI 

2.3.1 Optimalizace daňově uznatelnými dary 

 

Jedním z optimalizačních nástrojů, které společnost Agrall, a. s. již aplikuje jsou dary. 

Je dlouholetým dárcem nadačního fondu očního oddělení Fakultní nemocnice 

Bohunice. 

Právnické osoby podobně jako osoby fyzické mají možnost snížit si přímo základ daně. 

Slouží jim k tomu tzv. odečitatelné položky. V případě právnických osob připadají 

v úvahu následující dva odpočty: 

1. Dary - podmínky pro jejich odečtení jsou podobné jako u fyzických osob. 

Hodnota jednoho daru musí být alespoň 2000 korun a maximálně 

 lze odečíst 5 procent ze základu daně. Poskytnete-li právnická osoba dar vysoké 

škole nebo veřejné výzkumné instituci, lze odpočet navýšit o dalších 5 procent.  

2. Neziskové organizace si mohou základ daně za stanovených podmínek snížit až 

o 30 procent, maximálně o milion korun. Pokud je 30procentní snížení menší 

než 300 tisíc Kč, lze odečíst celou částku 300tisíc korun, maximálně však do 

výše základu daně. 

Právnické osoby si mohou základ daně snížit také o hospodářskou ztrátu, vykázanou 

v předchozím zdaňovacím období. Tuto ztrátu lze uplatnit nejdéle v pěti zdaňovacích 

obdobích. Záleží jen na podnikateli, jak si ztrátu v těchto letech uplatní. 

Právnickým osobám, mohou snížit daň také jejich handicapovaní zaměstnanci. Na 

každého pracovníka se zdravotním postižením lze podle §35 zákona o dani z příjmu 
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uplatnit slevu na dani ve výši 18 tisíc korun a 60 tisíc Kč na zaměstnance s těžším 

zdravotním postižením.  

Pokud má zaměstnavatel handicapovaných pracovníků více, může být sleva dokonce 

ještě vyšší. Jestliže totiž zaměstnává alespoň 25 lidí a v přepočteném průměru je více 

než polovina z nich zdravotně postižená, může si právnická osoba snížit daň o polovinu. 

Podmínky uplatnění slev na handicapované poplatníky jsou uvedeny v pokynech 

k daňovému přiznání. [26] 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI AGRALL 
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA, A. S. 

 

Společnost Agrall zemědělská technika a.s. - vznikla a byla zapsána do obchodního 

rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně 30. ledna 1997. Jejím předchůdcem 

byla společnost Agrall s.r.o., která na našem území působila od října 1991. Sídlo firmy 

je v prostorách bývalého mechanizačního střediska JZD Práče v Banticích u Znojma 

nedaleko hlavní silnice Brno - Znojmo.  

 

Předmět podnikání:  

- výroba a opravy zemědělských strojů 

-  zprostředkovatelská činnost 

-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

-  pronájem a půjčování věcí movitých 

 

Statutární orgán – představenstvo 

Předseda představenstva:         Ing. Josef Trávníček, r.č. 661031/1114 

                                                 Znojmo, Vinohrady 51, PSČ 669 02 

                                                 den vzniku funkce:  4.června 2004 

                                                 den vzniku členství v představenstvu:  30.ledna 1997 

Místopředseda představenstva: Ing. Rudolf Kvapil, r.č. 470827/440 

                                                  Přímětice 423, PSČ 669 04 

                                                 den vzniku funkce:  4.června 2004 

                                                 den vzniku členství v představenstvu:  30.ledna 1997 

Člen představenstva:                Ing. Zdeněk Mrňa, r.č. 500522/138 

                                                 Znojmo, Loucká 2682/40, PSČ 669 05 

                                                 den vzniku členství v představenstvu:  4.června 2004 

Za společnost jedná představenstvo tak, že jedná samostatně buď předseda nebo 

místopředseda představenstva. [27] 

Další informace o historii společnosti a jejich členech je obsaženo v příloze č. 1    
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Sklad ND 
 

Servisní podpora 

 

Prodejní podpora 

Vedení 

Ú* 

Obr. 3.1: Organizační struktura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               * Ústředna 

                                          Zdroj: vlastní práce 

3.1 EKONOMICKÁ SITUACE SPOLEČNOSTI AGRALL 

Ekonomická situace podniku: dle povinně uveřejňovaných účetních uzávěrek (rozvahy 

a výkazu zisků a ztrát) vykazovala firma v letech 2006 – 2007 pokaždé obrat přes jednu 

miliardu Kč. Z toho vyplývá, že ekonomická situace je vyrovná, stabilní, bez větších 

výkyvů. Z účetnictví společnosti Agrall, a. s., konkrétně z uzávěrek lze vyčíst, že 

společnost nemá závazky po splatnosti, což svědčí o dobré platební morálce a platební 

schopnosti. Finanční prostředky zajišťuje společnost vlastními výkony, dotacemi z EU, 

pomocí úvěrů a leasingových programů. Agrall, a. s. je společnost, která se nebrání 

novým trendům investičních možností, které ji rozšíří portfolio podnikání, sníží daňové 

zatížení a přispěje k rozvoji města, ve kterém provozuje své podnikaní.  

3.2 FINANČNÍ ANALÝZA 

Výchozím bodem pro daňovou optimalizaci bylo vypracování podrobné finanční 

analýzy podniku. Hlavním cílem analýzy bylo zjištění likvidity, rentability, analýza 

aktiv a neposlední řadě také velmi významná analýza zadluženosti. Tyto údaje se staly 

podkladem pro další úvahy o možnostech využití kapitálu firmy např. úvěrování při 

realizaci jednotlivých projektů.  Finanční analýzu jsem zpracoval zcela samostatně pro 

účely bakalářské práce a zároveň pro management podniku. Finanční analýza byla 

zpracována velmi podrobně a je součástí bakalářské práce ve formě přílohy č. 1.   
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4 METODIKA ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI 
 

Obr. 4.1: Metodika řešení praktické části 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní práce 
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5 ZALOŽENÍ ZAHRANIČNÍ DCEŘINÉ A MATEŘSKÉ 
SPOLEČNOSTI 

5.1 ZALOŽENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ 

 

Cíle společnosti Agrall, a. s..- Pokrytí slovenského trhu 

 

Identifikace a analýza problému: 

Společnost Agrall, a. s. působí jako výhradní prodejce zemědělské techniky na území 

České republiky. Díky výborným ekonomickým výsledkům v předchozích letech 

vyplývající z účetnictví je finanční situace firmy stabilizovaná. Dostatečná likvidita a 

vyrovnaný peněžní tok umožňují bezproblémové financování společnosti. I díky vzniklé 

ekonomické krizi je schopnost managementu zajistit potřebné zdroje z řad finančních 

institucí.  

Prioritním cílem pro rok 2010 zůstává upevnění vztahu se zahraničními dodavateli a 

další posilování podílu na trhu v jednotlivých kategorií nabízených produktů. Všechny 

kroky společnosti tak budou směřovány k získání nových a udržení si stávajících 

zákazníků.  

Dalším cílem je pak rozšíření organizační složky do zahraničí, konkrétně pak na 

Slovensko, kde jde o získání výhradního zastoupení prodejce zemědělské techniky.  

Tento trh byl zvolen z důvodu působení dosavadního výhradního prodejce, který 

nedisponuje dostatečnými prostředky pro zvládnutí tohoto trhu. A tak se zde jeví reálná 

možnost pokrytí trhu společností Agrall, a. s. 

 

Návrh řešení 

Nově vzniklá dceřiná společnost bude působit jako prodejce zemědělských strojů na 

Slovenské republice. Jedná se o stroje od německého výrobce CLAAS a švédské firmy 

Värderstad.  

Cílem společnosti je vyvinout maximální úsilí při získávání nových a oslovení stálých 

odběratelů minulého prodejce. Všechny kroky společnosti budou směřovány ke zlepšení 

stávajících podílů na trhu a k maximální snaze poskytnout komplexní služby  pro 

zákazníky. 
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Hlavním efektem nově vzniklé dceřiné společnosti je  překonání určitých výkyvů  

v prodeji zemědělských strojů způsobené nevyrovnanou situací v sektoru zemědělské 

výroby. 

To znamená, že v nepříznivém ekonomickém období České republiky, bude prodej na 

Slovensku stabilní či mírně překročí průměrný prodej a tím dochází  k vyrovnaným 

příjmům mateřské společnosti. V opačném případě, kdy nepříznivá situace postihne 

Slovenskou republiku se příjmy společnosti budou pohybovat v průměrných či 

nadprůměrných číslech a tím vykryjí ztráty dceřiné společnosti. 

Založení dceřiné společnosti vede k tomu, aby se zamezila nepříznivá ekonomická  

období v obou zemích a minimalizovaly se tak ztráty mateřské společnosti.  

Další výhodou dceřiné společnosti je možnost a výborná transparentnost přesunu strojů 

do země, ve kterých je zrovna větší poptávka, což způsobí plynulost prodeje a 

uspokojení zákazníků, u kterých budou minimalizovány časové prodlevy jednotlivých 

objednávek. 

Jedním z velkých přínosů je na Slovensku zavedení nové měny – Eura.  

Tzn., že v současné době společnost Agrall, a. s. (mateřská společnost) nakupuje od 

německého výrobce stroje v Eurech a prodává v ČR za české koruny, což v důsledku 

pohybu kurzu je někdy velice komplikované a ztrátové. 

V případě, kdy bychom nyní uvažovali, že dceřiná společnost nakoupí u německého 

výrobce za Eura a následně za Eura prodá, vydělá na připočtené marži. Zde dochází ke 

stabilnímu prodeji. 

Nově vzniklá dceřiná společnost by tímto mohla pomoci a vyvážit situaci příjmů v době 

nestabilního – nevýhodného kurzu. 

Vzorový případ daně z příjmu právnické osoby (Agrall, a. s.) na Slovensku 

Předmět daně – Agrall, a. s. 

Slovensko aplikuje klasický systém korporarativního zdaňování. Zisk je daněn na 

úrovni společnosti, po rozdělení je tento zisk (dividenda) opět zdaněn – akcionáři 

společnosti Agrall, a. s. Výjimkou je v tomto případě společnost Agrall, a. s., kde jsou 

akcionáři v podílu (60 % a 40 %). Protože pokud přesáhne podstatná účast na podílech 

25 % je rozdělování daně dividendy osvobozeno (v souladu s implementací Směrnice o 

dceřiných a mateřských společnostech).Zde je tedy výhodou, že je zdaněn pouze zisk 



   

37 

společnosti, nikoli už opětovné zdanění zisku akcionáři. Dochází tak k vyšší úspoře 

finančních prostředků pro akcionáře. 

Z tohoto principu vyplývá, že dividendy na slovenské dceřiné společnosti nejsou 

zdaněny v důsledku výše podílů vlastníků. V návaznosti na tento aspekt nelze 

opomenout důležitou součást  při vyplácení dividend české matky, která podle zákona o 

dani z příjmu §19 odst. (1). písm. zi), je od zdanění slovenské dividendy také 

osvobozena, jelikož byly splněny všechny podmínky výše  uvedeného zákona. 

Lze tedy konstatovat, že založením dcery uspořila společnost Agrall, a. s. nemalé 

finanční prostředky, které by při neexistenci slovenské dcery musela zdanit. V tomto 

modelu dojde ke zdanění dividendy pouze české matky 15ti procenty. Viz. schéma 

grafu. 

 

Obr. 5.1 Popis vyplácení dividendy 

 

                                                                                                  Směrnice o dceřiných 

                                                                                                              a mateřských spol. 
                                                                                                                 
 

                                                                                                Podíl akcionářů vyšší než 25 % 

                                    Osvobozeno 
                                      od zdanění dividendy 
                                  (z. DPPO, § 19 (1), písm. z) 

Daň z dividendy SK                                                      Daň z dividendy                                                   
         0 Kč                                                                              0 Kč              
Daň z dividendy CZ 15 %  

Zdroj: vlastní práce 

 

Příjem je zdaněn sazbou, která činí 19 %. Zdaňovací období je jeden kalendářní rok.  

Agrall, a. s., respektive její nově vzniklá dceřiná společnost má povinnost platit na 

Slovensku zálohy. Zde se jedná o společnost, která očekává daňovou povinnost  vyšší 

jak 18 tis. Eur. Tzn., že se na poplatníka (dceřiná společnost Agrall, a. s.) se vztahuje 

placení  záloh na daň z příjmu měsíčně ve výši jedné dvanáctiny, vždy do konce 

příslušného měsíce. 

Matka – 
Agrall, a. s 
Sídlo ČR 
rezident 

Dcera 
SR 

nerezident 
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Vzorový případ daně z přidané hodnoty právnické osoby (Agrall, a. s.) na 

Slovensku 

Slovensko uplatňuje jedinou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 19 % podle 

slovenského zákona o DPH § 19, odst. 8  

Z důvodu vysokého obratu společnosti Agrall, a. s. v ČR a relativně vysokého obratu již 

zmíněného neúspěšného slovenského prodejce se odhaduje obrat konsolidované dceřiné 

společnosti kolem 18 mil. Euro, což znamená, že „ dceřinka “ má povinnost se 

zaregistrovat k DPH.  

Zdaňovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc. Plátce (dceřiná společnost) má vždy 

povinnost podat daňové přiznání do 25 dní po skončení zdaňovacího období. V této 

lhůtě je daň splatná. 

5.2 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI V DAŇOVĚ VÝHODNÉ JURISDIKCI  

- OFFSHORE 

Cíle společnosti Agrall, a. s. - výběr vhodné daňové jurisdikce 

 

Identifikace a analýza problému: 

Tato praktická studie je zaměřena na problematiku využívání zahraničních společností 

při daňové optimalizaci a na výhodnost tohoto instrumentu pro společnost Agrall, a. s. 

Je skutečností, že plánování výšky budoucího zdanění a legální snižování daňového 

základu je bezpodmínečně nutné pro zdravý a kontrolovaný rozvoj podnikání. Důvodem 

je daňové zatížení českých společností, hlavně daní z příjmu právnických osob (DPPO 

= 21% r. 2008, r. 2009 = 20 %) 

Využívání zahraničních společností podléhajících mírnému daňovému režimu 

(offshore) je legální a systémový instrument umožňující optimalizaci daňového základu 

na přijatelnou úroveň. 

Hlavní důvod daňového plánování je pro společnost Agrall, a.s. zajištění dostatečného 

kapitálu na realizaci rozvoje podnikání. Nejlevnějším zdrojem jsou pak zdroje vlastní. 

Možností získání vlastních zdrojů je omezení nákladů na podnikatelskou činnost, např. 
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úroky z úvěru. Placením úroků se společnost vyhne díky používání vlastních zdrojů 

právě z daňové optimalizace zmíněným offshore. 

Při aplikování vhodné jurisdikce pro společnost Agrall, a.s. je důležité dbát na dobré 

image společnosti, které ovšem Agrall, a.s. za dobu své existence upevnila. Výběr 

vhodné země se řídí jurisdikci, která má s ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího 

zdanění a smlouvu o ochraně investic. Nejzajímavěji se pro projekt společnost Agrall, 

a.s. jevila jurisdikce Kypru. 

 
Pro kvalitní fungování offshore struktury je potřeba: 

- funkční bankovní účet v renomované bance umožňující snadný a operativní 

přístup k finančním prostředkům včetně např. kreditní karty nebo internetového 

bankovnictví 

- služby zajišťující příjem a odesílání korespondence v sídle společnosti 

- zastupování společnosti před místními úřady 

- zajištění a vedení účetnictví, atd. 

Návrh řešení 

Řešením nastíněno problému je založení offshore na ostrově Kypr. K výběru tohoto trhu 

vedly následující faktory: Ekonomika Kypru se v současné době vyznačuje relativní 

stabilitou a slušným ekonomickým růstem, kde právní systém vychází z anglického. 

Společnost Agrall, a. s. má již s tímto teritoriem zkušenosti při navázání obchodních 

vztahů, které dospěly k založení partnerské základny. Podstatný důvod je ten, že 

kyperská jurisdikce je nejlevnější v Evropě. 
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Schéma transformace společnosti 

Obr. 5.2: Schéma transformace společnosti 

 

 

 

                                          

 

                                                             Nahrazení společnosti 

Zdroj: vlastní práce 

Ze schématu je patrné, že společnost Agrall, a. s., byla z ČR přemístěna na Kypr, kde 

má nové sídlo vedení. Výhradní zastoupení prodeje zemědělské techniky bylo však 

zachováno  v ČR a na Slovensku (dceřiná společnost). Vycházíme tak ze známosti, že 

pokud by nově vzniklá mateřská společnost Agrall, Ltd. (na Kypru) byla mateřskou 

společností, která má stálou provozovnou na území Slovenska a sjednaného sluvního 

zástupce v ČR, který bude společnost Agrall, Ltd zastupovat v ČR a nebude se zde 

zdržovat soustavně více jak 6 měsíců, znamená, že v ČR nevznikne stálá provozovna a 

veškeré příjmy z ČR budou podrobeny kyperské dani. Při zdanění by se pak dceřiná 

společnost chovala jako samostatný subjekt.             

Viz. Obr. 5.2: Schéma transformace společnosti 

 

 

 

 

Agrall, a. s., ČR -
rezident 

Transformace 
společnosti 

Agrall, Ltd., KYP -
rezident Agrall, a. s, SK – 

dcera - nerezident 
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Obr. 5.3: Schéma fungování nové společnosti 

 

 

ČR  zprostředkování  prodeje –                               SR dcera – vlastní management, 

Smlouva o zamezení dvojího zdanění                                  vlastní  účetnictví 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní práce 

5.2.1 Zhodnocení fungování nové společnosti - offshore   

+ Zdanění 

Společnost Agrall, Ltd. plánuje stálou provozovnu, tzn. daňový rezident na území 

Kypru a dceřinou společnost na Slovensku (daňový nerezident na SR) 

Praktické využití: Agrall, Ltd. (daňový rezident) zaplatí daň z příjmu 10 % ze svých 

příjmů na území ČR. 

Kyperská společnost pouze zprostředkovává prodej strojů na území ČR. Slovenská 

dceřiná společnost (nerezident) je samostatný subjekt (a. s. SR). Své příjmy zdaní     

19ti %.  

Hlavní důvod přesunu matky z ČR na Kypr: V ČR vytváří společnost Agrall, a. s. 

nejvyšší podíl prodaných strojů, což vede k vysokému obratu. Pokud by společnost 

právně provozovala podnikání se stálou provozovnou na území ČR, tak by výše 

Mateřská společnost Agrall, Ltd. – rezident (stálá provozovna – hlavní místo, 
ze kterého je společnost řízena se nachází na Kypru) 

Prodejce zemědělské techniky 
v ČR Agrall, Ltd.–  podřízený 

subjekt (není dceřinou společností, 
zřízení obchodního zástupce – 
nevznikne st.provozovna, není 
splněn časový test 6 měsíců )  
jedná se o kyperskou matku 

prodávající na území ČR ( hlavní 
sídlo Kyperská republika 

 
Dceřiná společnost na území SR 
Samostatný subjekt (zřízená stálá 

provozovna) 
Společnost Agrall, a. s. SR. řízena 

kyperskou matkou 
Nerezident 
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daňového procenta byla 21 % r. 2008, 20 % r. 2009. Díky přesunu na Kypr bude 

procento zdanění o polovinu nižší, což vede k daňové úspoře. 

Hlavní důvod ponechání dcery na Slovensku: Kyperská společnost může poskytnout 

své dceřiné společnosti půjčku. Tyto úroky dceřiné společnosti snižují základ daně a na 

Kypru přijaté úroky mateřská společnost zdaní jen 10ti % sazbou daně z příjmu. Nikoli 

tedy 19 % jako na SR a společnosti tak zůstává k dispozici mnohem více peněžních 

prostředků.  

Další výhody Kyperské společnosti 

+ Možnost obchodovat na trhu cenných papírů 

Vedle zvýhodnění při zdanění příjmů, nabízí Kypr také společnosti Agrall, Ltd. 

obchodování na trhu s cennými papíry, které jsou daňově nulové. Jedná se tak o 

podporu finančního investování na místní burze. 

+ Dividendy 

Oproti Slovensku, kde bylo zdanění dividend osvobozeno podle výše podílu společnosti 

(minimálně 25 %), tak na Kypru je zdanění dividend zcela osvobozeno. V ČR jsou 

dividendy zdaněny 15ti %. 
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Model vyplácení dividendy 

Obr. 5.4: Model vyplácení dividendy 

                                                                                                          Směrnice o dceřiných 
                                                                                                              a mateřských spol. 
                                                                                                                 
 

                                                                                                Podíl akcionářů vyšší než 25 % 

                                    Úplné osvobození 
                                             daně z dividendy 
                                   

Daň z dividendy                                                            Daň z dividendy                                                   
         0 Kč                                                                              0 Kč              
                                         

  offshore             Smlouva o zamezení dvojího zdanění   

 

5.3  

 

Zdroj: vlastní práce 

 Sumarizace možností společníků Agrall, Ltd. vs. Provozovna v ČR 

Společníci můžou přes kyperskou společnost profinancovat své aktivity a poskytnout 

úvěry. Současně mají zajištěny tyto výhody: 

- 0 % srážkovou daň při platbě úroků na Kypr od dcery ze Slovenska  

- 0 % srážkovou daň při platbě úroků či dividend z Kypru nerezidentním akcionářům – 

slovenské dcery ( znázorněno na předchozím modelu Obr. 6, vyplácení dividendy) 

- nízkou plochou sazbu daně z příjmů ve výši 10 % 

 

Model výhod poskytující offshore judikatur 

Obr. 5.5 Model výhod offshore (daňově výhodná destinace)na Kypru [18] 

 

                                0 % srážková daň                        0 % srážková daň 
 
     
 
                                                         10 % daň z příjmu             0 % daň z příjmu dividendy u offshore 

Matka – 
Agrall, Ltd. 
Sídlo Kypr 

rezident 

Dcera 
SR 

nerezident 

Provozovna 
v ČR 

(daňově podléhající 
kyperské jurisdikci 

Země EU (ČR) Kypr Majitel 
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6 REALIZACE FOTOVOLTANICKÉ (SLUNEČNÍ) 
ELEKTRÁRNY 

 

Cíle společnosti Agrall, a. s..- Realizace fotovoltanické elektrárny 

Návrh řešení: 

Třetím daňovým optimalizačním projektem je realizace fotovoltanické elektrárny, které 

jsou jedním z obnovitelných zdrojů energie. Díky jednoduché obsluze je pro firmu 

výhodná realizace jak z hlediska nákladů na mzdách, tak i na odvodech zdravotního a 

sociálního zabezpečení za zaměstnance. Dalším z mnoha důvodů realizace elektrárny je 

garantovaná výkupní cena 12,79 Kč/kWh bez DPH po dobu 20 let 

s následným budoucím využíváním a předpokladem prodloužení smlouvy o dalším 

výkupu s každoročním narůstáním ceny o 2 % na 1 kWh. Dle zákona o OZE číslo 

180/2005 Sb.  

Další pozitiva investice jsou podrobně popsána v níže uvedené studii sluneční 

elektrárny v Banticích, kde se odbornými konzultanty a dodavateli stávají zástupci 

firem Ermed, s. r. o. a Sluneta, s. r. o. 

 Po projednání tohoto záměru s vedením firmy Agrall, a. s. je  přínosem aplikování 

investic v oblasti obnovitelných zdrojů, konkrétně výstavby fotovoltanické elektrárny se 

zařízení o výkonu 1,00 MW (osvobození od daně z příjmu podle zákona č. 586/1992 

Sb, § 4, odst. (1), písm. e)) Vybudování nové fotovoltanické elektrárny za účelem 

dalšího zisku společnosti na základě efektivní investice - garantované výkupní ceny 

energie. (podrobně popsáno v kapitolách níže). 

Princip fotovoltanické elektrárny 

Zařízení zcela pracuje na principu přímé přeměny slunečního záření na elektrický 

proud, s tím že tento ekologický projekt (fotovoltaická elektrárna velice výrazně snižuje 

emise včetně CO2, nedělá hluk, nevyzařuje žádné radiace, neruší okolí a v žádném 

směru neškodí zvířatům) vyprodukuje elektrickou energii o plánovité velikosti 1.00 

MWh/rok, čímž pokryje spotřebu 190 průměrných rodinných domů, je zcela napojen na 

síť vysokého napětí naší distribuční soustavy ve vazbě na E.ON Distribuce, a. s.  
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Návratnost a poloha investice 

Celková hrubá návratnost této stavby je 12,3 roku při investici z vlastních zdrojů. 

Oblastí tohoto energetického zdroje v ČR ze slunečního záření je znojemská oblast, 

konkrétně místo výstavby v územním plánu obce Bantice, kde má firma Agrall, a. s. 

sídlo a vlastní zde několik hektarů zemědělských pozemků, které se bude snažit díky 

vyjmutí z územního plánu obce přetransformovat na stavební pozemek pro již zmíněnou 

fotovoltanickou elektrárnu. 

Celkově je osazení vhodné pro navázání na starší průmyslové areály v okolí, které jsou 

v prostorách bývalého mechanizačního střediska JZD Práče v Banticích u Znojma 

nedaleko hlavní silnice Brno – Znojmo.  Přispívá tak k oživení výroby a růstu 

pracovních příležitostí v oblasti s nízkou nezaměstnaností. Tato lokalita dle sluneční 

mapy ČR vykazuje dlouhodobě nejvyšší podíl intenzity slunečního záření. 

 

Obr. 6.1: Sluneční mapa [22] 

 

 

Červené a oranžové odstíny vyjadřují největší světelné dopady na území ČR 
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Výnosnost a návratnost investice 

Výkon 

Elektřina vyrobená FV systémem v konfiguraci o výkonu 1000 kWh (1,00 MWh) 

Ztráta systému = 14 %, Fotovoltanická elektrárna Bantice, investor Agrall, a. s. 

Tab. 6.1 Výroba fotovoltanické elektrárny v Balticích [23] 
 

Měsíc Výroba měs/kWh Výroba den/kWh 

Leden 32622 1052 
Únor 48607 1736 

Březen 80653 2602 

Duben 101540 3385 

Květen 119766 3863 

Červen 113794 3793 

Červenec 124694 4022 

Srpen 114056 3679 

Září 86381 2879 

Říjen 71494 2306 

Listopad 31990 1066 

Prosinec 22814 736 

Roční průměr 79034 2598 

Celková roční výroba                            948411 

 
Návratnost a výnosnost 

Tab. 6.2: Návratnosti a výnosnosti fotovoltanické elektrárny v Banticích 
 

Jmenovitý výkon 1 MWp–1000 kWp 

Investice 149 381 000 Kč 

Roční dopad solární energie na lokalitu 948 411 kWh 

Výkup za 1 kWh 12,79 Kč 

Roční zisk 12 130 179 Kč 

Hrubá návratnost bez dotace 12,3   let 

Hrubá návratnost s dotací 7,4   let 

Garantovaný výkup 20     let 

Čistá výnosnost výkupu bez dotace 93 402 378  Kč 

Čistá výnosnost výkupu s dotací 152 840 255 Kč 

Celková plocha cca    12 000 m2 

Zdroj: vlastní práce 
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Další využití elektrárny 
 
Fotovoltaická elektrárna podporuje tzv. „ekologickou turistiku“. Tzn., že ji jezdí 

navštěvovat školy, odborná i laická veřejnost. Obecně dochází ke zvýšení povědomosti 

o regionu, přičemž by firma Agrall, a. s. přispívala k ochraně životního prostředí a 

současně by zvyšovala povědomí o možnostech využívání obnovitelné energie. Tím by 

se také prohloubila spolupráce s obcí Bantice a její vstřícnosti při dalších investicích 

v této oblasti. 

 

V současnosti patří firma Agrall, a. s. k významným firmám v celé ČR a díky jejímu 

výbornému hospodaření je pro obec plynoucí přínos také v  podobě přímých daní. 

Rozhodnutí o možném vybudování elektrárny vyplynulo z konfigurace pozemku, kde 

dochází ke křížení dvou větví vysokého napětí, a kde by umístění polohovacích 

jednotek, tzv. trakerů, které se donedávna používaly při realizacích fotovoltanických 

elektráren bylo neefektivní. Jako novinka se zde uvažuje nasazení nových měničů 

napětí, každý o výkonu 33 kW, čímž dojde ke zmenšení počtu  jednotlivých zdrojů. 

Tímto uspořádáním vzniká efektivní využití obsluhy na vyhodnocování dat 

s jednoduchostí ovládání systému.  

 

Personální politika 
 
Provoz elektrárny budou zajišťovat 2 pracovníci převážně v oblasti úprav ploch 

pozemku, vlastní technologie nevyžaduje aktivní denní údržbu a nikterak nezasahuje do 

okolního prostředí. Celá elektrárna bude napojena na kamerový systém a spolu s daty o 

výkonových parametrech (dle intenzity slunečního záření) budou přenášeny po síti 

internetu k dalšímu zpracování. 

 

Zhodnocení projektu 
 
Vlastní stavba by mohla být zahájena po schválení managementu firmy Agrall, a. s. a po 

úspěšné úpravě územního plánu s nutným udělením energetického auditu Energetickým 

úřadem v březnu roku 2010. 
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Na výstavbě elektrárny by se měla kromě generálního dodavatele-firmy SLUNETA 

s.r.o. a Ermed, s. r. o. podílet významnou měrou i firma SCHÜCO INTERNATIONAL 

KG-dodavatel technologií. 

 Právě díky zmapování trhu v této oblasti je spojení s tak významnými „hráči“ na trhu 

obnovitelných zdrojů – fotovoltanické energie garancí investorovi Agrall, a. s. jistotu 

dodávky a kvalitativní úrovně komponentů. Firma SCHÜCO je na trhu známa jako 

spolehlivý systémový dodavatel komponentů z oblasti solární techniky, tedy nejen 

panelů, ale i měničů SMA a SCHÜCO, konstrukcí a instalačního materiálu.  

 
Daňové zvýhodnění 
 
Podle zákona č. 586/1992 Sb. DPPO § 4, odst. (1), písm. e)  

Ve znění, kde příjmy z provozu solárních zařízení o výkonu do 1 MWp se ode dne 

uvedení do provozu po dobu následujících pěti let osvobozují. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

49 

Sestavení projektu pro konkrétní případ Evropských dotací 
 
                                                   I. fáze 

 
 
 
                                                              II. fáze 
 
 
           Rozhodnutí o investici s dotací                Rozhodnutí o investici bez dotace 

 
 
 

Náklady na přípravu 
celého projektu 

Základní analýza Právní postavení 
společnosti 

Ekonomická situace 
společnosti 

Stakeholders 
(zájmové skupiny) 

Bankovní vstřícnost 

Udrž. projektu 
v referenčním obd. 

Sestavení 
posloupnosti kroků 

Podklady pro studii 
proveditelnosti 

Analýza konkrétního 
projektu 

Cíl pro region Technická 
dokumentace 

Efektivní Neefektivní 

Zamítnutí projektu Redukce projektu 

Cíl pro společnost 

Technická 
dokumentace 
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                                                  III. fáze 

 
 

Zaměstnanost Zaměstnanost Zvýšení kapitálu 

Efektivní investice 

Podpora města ve 
formě daru 

Udržitelnost 
projektu 

Cíl pro region Cíl pro společnost 

Zvýšení cestovního 
ruchu 

Zvýšení životní 
úrovně obyvatelstva 

Rekonstrukce 
památky 

Daňové odvody 
městu 

Daňová zvýhodnění 

Vlastní podání 
projektu 

Stanovit cílové 
skupiny 

Analýza konkurence 

Časový 
harmonogram 

Realizační fáze 

Finanční plán 

Finanční krytí 

kalkulace Provozní fáze 

Celkové zhodnocení 
projektu 

Finanční zisk Návratnost 
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7  DAŇOVÁ  OPTIMALIZACE S VYUŽITÍM PODPORY EU 
PROJEKTŮ 

7.1 REALIZACE HOTELOVÉHO KOMPLEXU 

 

Cíle společnosti Agrall, a. s - Realizace výstavby hotelového komplexu za podpory 

dotace z EU 

Při efektivním investování (optimalizování) nastává problém, kam jednotlivé finanční 

prostředky vhodně uložit, aby společnosti poskytnuly co nejvyšší zisk a užitek ostatním 

spoluobčanům a zároveň snížily daňové zatížení investora.  

Jednou z možných variant je studie proveditelnosti hotelového komplexu vyšší 

kategorie. Jedná se o investici do nemovitosti, čímž zhodnocujeme vložené peníze již 

v začátku projektu, které jinak ztrácí svoji hodnotu v důsledku inflace. Financování 

stavby dále umocní efektivitu v podobě získané dotace, čímž sníží referenční dobu 

návratnosti, která je včetně úroku z bankovního úvěru. Tím se projekt o výši úroku 

prodraží, ale i nadále zůstává efektivní. Více v návrhu řešení celého projektu. 

 

Daňová analýza projektu 

 

Z daňového hlediska je výhodou vstřícná spolupráce města, které nabídlo investorovi 

městské pozemky bezplatně ve formě daru se zákonnou  úhradou daně z převodu 

nemovitosti, kterou jsou zatíženy pozemky a budovy, upravující zákon č. 357/1992 Sb., 

o dani darovací, ve znění pozdějších předpisů.  

Podle původní nabídky pozemku s troskami historické památky farního domu, byla 

cena pozemku v hodnotě 3 miliony Kč. Z této částky město zaplatí zákonem stanovenou 

3 % daň z převodu nemovitosti (tj. 90 000 Kč).  

Díky silnému investorovi jako je Agrall, a. s., který má nejlepší záměr byl poskytnut 

tento pozemek již zmíněným darem, který se v procentu zdanění pohybuje podle § 14, 

odst. (1), III. skupiny ve výši 12 % ze základu daně přesahující 2000 000 Kč plus pevná 

částka 160 000 Kč. Daň darovací této nemovitosti tedy činní 280 000 Kč. 

Dále pak zvýhodňuje projekt uznatelnosti výdajů předinvestiční etapy  do výše 5 %.  

Společně s dotací je tento projekt pro investora více něž zajímavý, přispívá k tomu také 

zviditelnění společnosti v jiném sektoru českého hospodářství. 
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Sumarizace daňové analýzy 

Tab. 7.1: Sumarizace daňové analýzy 

 

 
Pozemky ve formě daru z. č. 357/1992 
Sb., o dani darovací 

 
Bezplatný prodej – 3000 000 Kč 
Zaplacená daň           280 000 Kč 

 

Daň z převodu nemovitosti 3 % 

                                  

                         - 90 000 Kč 

 

Uznatelnost výdajů předinvestiční etapy 

                    

                              5 % 

 

 
Stručný popis studie proveditelnosti 
 
Předmětem projektu je vybudování ubytovacího zařízení hotelového typu Hotel ****. 

Jedná se o realizaci objektu v centru města Znojma, které je součástí Národního parku 

Podyjí. Vlastní objekt je situován na rohu ulic Mikulášká a Zelinářkářská, které jsou 

v těsné blízkosti historického kostelu Sv. Mikuláše. Jedná se o pozemek, který  je 

rohový a je centralizovaný na již zmíněné ulice, proto bude mít nově vzniklý objekt  

nepravidelný půdorysný tvar. Po dokončení bude objekt tří podlažní bez sklepení, 

jelikož Znojmo má historické podzemí, které se nachází pod místem realizace, tudíž 

veškeré stavby budou pozemního charakteru.  

 

Znojemsko je oblastí vinné révy, proto bude hotel zaměřen i na viniční turistiku, která 

se zde v posledních letech rozmohla. Z toho důvodu bude mít hotel vinotéku v prvním 

patře, čímž nahradí sklep, který je v tomto případě nevhodný. 
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Finanční krytí realizace projektu 

Tab. 7.2: Finacování projektu 
 

Financování projektu  

Rekapitulace nákladu projektu (výdajů) v  Kč 

Způsobilé výdaje 33 152 876,0 

Nezpůsobilé výdaje – nadstandardní vybavení 7 608 046,4 

Výdaje celkem 40 760 922,4 

Dotace celkem ROP 60% 19 891 725,6 

Vlastní nebo jiné zdroje žadatele 40% 

(způsobilé výdaje) 13 261 150,4 

Vlastní nebo jiné zdroje žadatele nezpůsobilé 

výdaje 7 608 046,4 

Vlastní nebo jiné zdroje žadatele celkem 20 869 196,8 

            Zdroj: vlastní práce – informace získané z tabulek stavebních firem 
 

Spolufinancování i samotné profinancování projektu bude řešeno vlastními zdroji v 

objemu cca 11 mil. Kč a úvěrem cca 10 mil. Kč a to vše ve vazbě na průběžné platby 

dotace z ROP. 

Finanční doba návratnosti je 15 let bez dotace. S dotací pak 10 let. 

 

Orientační ceny projektu jsou konzultovány s úvěrovým centrem G.E. Money 

Bank Znojmo, které poskytlo informace v podobě možné poskytnuté částce a 

úrokových sazeb.   
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Tab. 7.3: Cizí finanční zdroje 
 

Cizí finanční zdroje v tis. Kč  

Poskytovatel/věřitel Bankovní ústav 

Označení zdroje financování(úvěr, 
dotace, návratná finanční výpomoc atp.) 

Překlenovací úvěr 

Období k použití 2010 - 2012 

Účel použití (na dofinancování a 
předfinancování) 

Profinancování projektu 

Finanční objem 10 000 tis. Kč 

Úroková sazba úvěru 5 %  p. a. 

Zdroj: vlastní práce, informace získané z úvěrového oddělení G.E. Money Bank 

 
Mechanismus evidence případných příjmů 
  
Příjmy z projektu (tržby za ubytování) budou evidovány v samostatné analytické 

evidenci. Výše vybraných tržeb bude možné stanovit pro libovolný měsíc v roce a 

samozřejmě za celý rok. 

 
Hlavní výsledky analýzy projektu 
 
Příjmy z projektu v referenčním období, resp. zdůvodnění projektu bez příjmu nebo s 

nedostatečnými příjmy. 

 Provozní příjmy tvoří tržby za ubytování. V každém roce provozu bude 

dosahováno pozitivního provozního cash-flow, tzn. provozní zisk (před zdaněním) 

v rozmezí 2 470 tis. až 2 840 tis. Kč ročně. Projekt ziskový a v reálné době pro 

investora návratný před fyzickou dobou životnosti. 

 
Udržitelnost projektu v jednotlivých fázích 
 
Realizační fáze 

 
Udržitelnost projektu v realizační fázi je dána výsledkem průběhu cash-flow (ve vazbě 

na Finanční plán), který potvrzuje, že po dobu realizace budou zdroje vyčleněné k 

financování projektu vždy stačit na úhradu plánovaných výdajů, tzn. nenastane 

okamžik, kdy by chyběly finance na úhradu závazku. To je potvrzeno pozitivním nebo 

nulovým ukazatelem kumulovaného cash-flow projektu. 
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Provozní fáze 

 
Udržitelnost bude dána provozováním hotelu za úplatu. V každém roce provozu bude 

dosahováno pozitivního provozního cash-flow, tzn. provozní zisk (před zdaněním) v 

rozmezí 2 470 tis. až 2 840 tis. Kč ročně. Odhady provozu na základe očekávané 

poptávky byly zapracovány do modelu cash-flow.  

 
Ošetření majetkových vztahů a pojištění 

 
Veškerý pořízený a pojistitelný majetek bude ihned po pořízení pojištěn pro případ 

krádeže, poškození, požáru a přírodní pohromy. Případná obnova v případe krádeže, 

poškození, požáru a přírodní pohromy pojištěného majetku bude řešena v rámci pojistné 

události. Nepojistitelný majetek bude v případe výše uvedených událostí obnoven z 

vlastních prostředku investora a to tak, aby nebyla ohrožena funkčnost výsledku 

projektu a dodržena podmínka udržitelnosti výstupu a výsledku projektu. 

 

Hodnocení efektivity projektu 
 
Diskontovaná doba návratnosti je 15 let 

 
Zhodnocení výsledku 
 
Projekt je ziskový, ale díky diskontování se snižuje hodnota budoucích příjmů a 

návratnost se tak opticky prodlužuje. Navíc do příjmu není započítána dotace ROP, 

které by návratnost pro žadatele urychlila. Při jejím započítání by se projekt dostal do 

více pozitivních hodnot. Naopak na druhou stranu finanční analýza také neřeší aspekt 

daní a odpisu, v tomto případe by jejich zahrnutí celkovou ziskovost naopak snížilo. 

V každém případe je projekt ziskový a v reálné době pro investora návratný (před 

fyzickou dobou životnosti) i pokud by do příjmu nebyla zahrnuta zůstatková hodnota 

nebo naopak bylo zohledněno zdanění. 
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Obecná východiska pro zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

 
Základní předpoklady hodnocení: 

1. referenční období: 15 let 

2. inflace: nezahrnuta 

3. diskontní sazba ekonomická  = 5,5% 

7.2 REALIZACE  SPORTOVNÍHO KOMPLEXU 

Cíle společnosti Agrall, a. s. - Realizace výstavby sportovního komplexu za podpory 

dotace z EU 

 
V druhém investičním projektu, kterým je sportovní areál je potřeba zmínit, že je 

realizován z důvodů rozšíření portfolia nabízených služeb hotelového komplexu 

(předešlý investiční projekt). Dalším aspektem je fakt, že na znojemském regionu se 

nachází sportoviště ve špatném stavu a neodpovídající dnešnímu standardu. 

Tento projekt je uvažován z možnosti získání až 85 % dotace. Nutno zmínit, že bez 

dotace je tento projekt v tak velkém finančním rozpětí a luxusním provedení 

nerealizovatelný. Jeho čistý zisk je odhadován kolem 200 000 Kč ročně, což ve výši, 

která je zmíněná v návrhu řešení není bez dotace možné. Opět se zde ukazuje možnost 

uznatelnosti výdajů na předinvestiční fázi do výše 5 %. . 

 

Tento projekt je určený jako investiční, který bude společnosti přinášet finanční 

příjmy, ale hlavním cílem je pomoci městskému sportování a zkvalitnění života 

obyvatel. Díky vysokému dotačnímu procentu, je tento projekt pro společnost 

Agrall, a. s. velice zajímavý. 

 

Návrh řešení 

 
Stručný popis studie proveditelnosti 
 
 Na území Znojemska je relativně stabilizovaná bezpečnostní situace, důležitá z 

hlediska kvality života obyvatel. V rámci preventivních aktivit je zásadním požadavkem 

vytvářet všestranné podmínky pro rozvoj kvality života rodin, dětí a mládeže. A to 

zejména podporou možností volnočasových a společenských aktivit a možností 
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alternativního využití volného času dětí a mládeže. Na okrese působí více rizikových 

faktorů zčásti opřených o zdejší území a socioekonomické dispozice. Zvláštní pozornost 

vyžadují děti a mládež ohrožované komplexem rizikových trendů. 

 

Cílem projektu je tedy zvýšení atraktivity a kvality života ve Znojmě, a to 

prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit. 

Specifickým cílem akce je investice do infrastruktury pro poskytování zájmových a 

volnočasových aktivit zaměřením na vybudování sportovního multifunkčního zařízení 

pro sportovní aktivity určené pro práci s dětmi a mládeží, osobami ohroženými sociální 

exkluzí, s cílem aktivního využívání volného času z hlediska sportovního klubu pro 

zájmové vzdělávání. Dále také využití, které je v návaznosti na Hotel**** - zvýšení 

kvality nabízených služeb. Toto sportovní centrum přinese i lepší renomé společnosti 

Agrall, a. s., jelikož tenis je vhodný jako zpestření firemních akcí a reprezentace 

společnosti. Např. pořádání konferencí v Hotelu**** s aktivním odpočinkem při tenise 

či jiném sportu, který komplex bude poskytovat. Dále pak pořádání firemních, 

sponzorských turnajů. Ve spolupráci s radnicí města Znojma přispěje také  investice do 

projektem vymezených aktivit zvýšení atraktivit na území z pohledu využitelnosti 

místních obyvatel a přispějí k rozvoji udržení pracovních míst. Hlavním cílem projektu 

je tedy: 

- multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem – výstavba je směřována, tak aby 

prostor byl dělitelný dle aktuální potřeby pro nejefektivnější využívání plochy – hřiště 

budou využitelná z hlediska všech druhů míčových sportů, dále jsou uvažovány 

trávníky speciálně tenisové, fotbalové, golfové, pro umělé lyžařské trenažery. Dále pak 

výstavba 4 antukových tenisových dvorců. 

 

Kalkulace a popis výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu 

 
Náklady předinvestiční fáze realizace projektu jsou způsobilé z hlediska uznatelnosti 

nákladů. Do výdajů této fáze vstupují jak náklady za zpracování stavební projektové 

dokumentace, tak náklady spojené se zpracováním žádosti o podporu a ostatních 

relevantních příloh projektu. Výše nákladů předinvestiční fáze je 1212 tis. Kč včetně 

DPH. 
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Náklady na zpracování stavební projektové dokumentace projektu, tj. dokumentace pro 

stavební povolení, realizační dokumentace, rozpočtu projektu, jsou ve výši 800 tis. Kč 

bez DPH (tj. 952 tis. Kč včetně DPH). Zpracovatelem orientační stavební projektové 

dokumentace je odborný projektant Luboš Konvalina. 

Tento projekt je kalkulován pouze pro tuto práci. Pro sestavení kalkulačního plánu byly 

dostupné tabulkové ceny, náklady na obsluhu projektového programu Němeček a 

odborná projektantská a odhadní práce. 

 

Náklady předinvestiční a investiční fáze realizace projektu 

Tab. 7.4: Náklady předinvestiční a investiční fáze 

 

Náklady Cena s DPH v Kč 

Náklady předinvestiční fáze 1 212 000 

Náklady investiční fáze 13 707 015 

Celkové náklady předinv. a inv. fáze 
 14 919 015 

Zdroj: Vlastní práce 

 
Náklady na projektové práce, vynaložené v rámci předinvestiční etapy projektu, jsou 

způsobilými výdaji projektu jen do výše 5% celkových uznatelných nákladů 

vynaložených na stavební práce a publicitu projektu, tedy do výše 5% z 13.707.015,- 

Kč. Tato částka uznatelných nákladů je pak 685 350,- Kč. (Vycházeno ze zadaní 

projektové výzvy) 

Tab. 7.5: Náklady uznatelné a neuznatelné 
 

Náklady Cena s DPH v Kč 

Uznatelné náklady předinvestiční fáze  685 350 

Neuznatelné náklady předinvestič. fáze  526 650 

Celkové náklady přediv. fáze projektu  1 212 000 
Zdroj: Vlastní práce  

Pozn.: K cenám stavebních objektů jsem dospěl na základě konzultací  
s odborným projektantem. 
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Účetnictví projektu 
 
Účetnictví, vztahující se k projektu, bude vedeno prostřednictvím speciální analytické 

evidence jednotlivých účtů.  

Provozní příjmy a náklady projektu budou v rámci účetnictví investora po dobu 

provozní fáze projektu označeny analytickou evidencí tak, aby bylo možné je kdykoliv 

identifikovat a vyčíslit. Doba uchování veškerých účetních podkladů, vztahujících se k 

realizaci předloženého projektu, bude respektována dle dotačních podmínek v délce 10 

let. 

 

Životnost investice 
 
Doba životnosti majetku daného projektu, neboli doba referenčního období pro 

stanovení výpočtů finanční analýzy představuje časový úsek 15-ti let po ukončení 

posledního roku investiční etapy akce. Vzhledem ke skutečnosti, že akce bude ukončena 

v roce 2012, kdy začíná i běžný provoz zařízení, je tedy doba udržitelnosti uvažována v 

časovém rozmezí 2012 – 2028. Z hlediska stanovení odpisů pořízeného majetku bude 

postupováno na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který přesně 

vymezuje jednotlivá pravidla pro výpočet odpisů. 
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Struktura financování projektu 

Tab. 7.6: Financování projektu 
 

Financování projektu  Kč 

zdroje Strukturálních fondů EU (85 %)  12 233 510,00  

Vlastní zdroje žadatele (15%) 2 685 505,00 

Uznatelné náklady 14 392 365,00 

Neuznatelné náklady * 526 650,00 

Celkem uznatelné a neuznatelné náklady 14 919 015,00 

Zdroj: Vlastní práce 

* vznikly v průběhu předinvestiční fáze,, projekt nepočítá s neuznatelnými náklady 
v průběhu fáze investiční 
 

 

Roční čisté příjmy odhaduje společnost Agrall, a. s. na 180 000 až 200 000 Kč. Tzn. 

doba návratnosti (referenční období) je cca 15 let. Hlavním cílem společnosti je 

vylepšení portfolia nabízených služeb ve výše zmíněném hotelu, prezentovat se ve 

sportovní sféře a zefektivnit sportovní využití ve městě Znojmě. Z hlediska výsledků 

finanční analýzy projektu jsou zjištěné hodnoty finančních kriteriálních ukazatelů 

projektu optimální. Rovněž hodnocení ekonomické efektivity projektu je pozitivní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

61 

DISKUSE 
 
 Založení dceřiné společnosti na Slovensku vs. daňově výhodná destinace Kypru 
 
Naše republika má z pohledu podnikatelů v Evropě spolu s Rumunskem a Řeckem 

nejméně přitažlivé daňové systémy. Na opačném pólu žebříčku, který tvoří 22 zemí, je 

podle studie KPMG Kypr, Irsko a Švýcarsko. Nelze se proto divit, že zájem českých 

podnikatelů o přesun místa podnikání do zahraničí neustále roste.  

 

Ani od české daňové reformy v žádném případě nelze očekávat zastavení nebo ústup 

trendu migrace českých podniků do příhodnějších evropských destinací, jako jsou 

Kypr, Malta, Nizozemsko, Lucembursko, Irsko, ale třeba i Slovensko. [24] 

Pokud společnost Agrall, a. s. ve své podnikatelské praxi uplatní daňové plánování, má 

smysl umístění podniku na Slovensku. Přestože sazba daně z příjmů není právě nejnižší 

(19 %), celkové nastavení systému a příbuznost slovenských zvyklostí těm českým je 

při volbě optimálního místa podnikání výhodou. Slovensko sice není přímo daňovým 

rájem, ale výší zdanění patří mezi nejvýhodnější evropské státy. 

 
Proč „dceřinku“ Agrallu na Slovensku 

 
Podle předsedy společnosti Agrall, a. s., s nímž jsem v průběhu vypracování bakalářské 

práce několikrát konzultoval jednotlivé výstupy, je prioritou dceřiná společnost 

poskytující výhradní zastoupení v prodeji zemědělské techniky na Slovensku, z 

hlavního důvodu expanze společnosti a vytvoření silné evropské skupiny. Tato možnost 

vyplynula ze špatné podnikatelské činnosti dosavadního výhradního slovenského 

prodejce. 

Slovenský trh je také podporován řadami daňových výhod, které společnosti při 

rozhodování poslouží jako výrazný důvod k založení. Výhody plynou v podobě 

výhodnějšího zdanění příjmu PO oproti ČR, dále také PO mohou od základu daně 

odečíst daňovou ztrátu. Tuto možnost mají ze zákona maximálně v pěti zdaňovacích 

obdobích následujících po období, kdy byla daňová ztráta vykázána. Do svých 

firemních nákladů si Agrall, a. s může bez omezení pravidly nízké kapitalizace zahrnout 

úroky z půjček a snížit si tak základ daně. Nyní je brzy uvažovat o výhodnosti 
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nezdaňování vyplacených podílů na zisku a dividendy, jelikož založení a samotný start 

bude společnost stát nemalé úsilí, ale tato varianta reálně existuje. 

 

Proč „matku“ Agrallu na Kypru 

 
Jak je v předchozích projektech praktické části zmíněno, dnešním trendem společností 

je vyhledávat daňově výhodné jurisdikce z důvodů mezinárodní daňové optimalizace. 

Jelikož Agrall, a. s. je silnou společností zaslouží si legální nižší odvody daní. Z toho 

důvodu je zajímavým řešením právě typologie podnikání v offshore nebo v zemích 

daňových pobídek. K tradičním evropským jurisdikcím, které lákají podnikatele 

nízkými daněmi i jinými nedaňovými výhodami, se v posledních letech přidal Kypr. 

Vedle Nizozemska a Lucemburska se zařadil mezi nejatraktivnější lokality EU a také 

v hledáčku českých firem se při daňové optimalizaci objevuje čím dál častěji. 

Daňové zvýhodnění pod označením offshore zahraničních společností sice vstupem do 

EU skončilo, nicméně snaha země přilákat zahraniční společnosti na Kypr zůstává. 

Kypr se nyní označuje za zemi daňových pobídek a to dokazuje například nejnižší daní 

z příjmu v celé EU.  

Zrekapitulujme si proto nejdůležitější daňové výhody kyperské jurisdikce, které 

společnost Agrall, Ltd. po svém vzniku bezesporu uplatní. Základní předností 

kyperského systému je 10 % sazba daně z příjmu, která je absolutně nejnižší v celé EU. 

Nulová daň se uplatňuje u prodeje akcií a podílů v dceřiných společnostech, v našem 

případě dcery na Slovensku. Akcie a podíly je tedy možné nakoupit a prodat s nulovým 

zdaněním. Srážkové daně ve všech případech mohou být omezeny až na nula procent. 

(např. optimalizace obchodu s licencemi…) 

Další výhodu při výběru Kypru byla také kladná zkušenost s dřívějším obchodováním 

s tamní společností, na základě které si společnost získala potřebný rozhled a kontakty 

pro svůj přesun mateřské společnosti. 

Za rizika lze považovat  že „offshore“ se často spojuje v souvislosti s trestnou činnosti a 

tato účelová propaganda je podporována vládami mnoha zemí. Samozřejmě že některé 

kriminální skupiny také využívají offshore společnosti a banky, ale to automaticky 

neznamená, že by offshore společnosti a bankovnictví měly být tabu pro všechny 

ostatní, kteří je dokáží využívat v rámci platných zákonů. Kritici se už většinou 

nezmiňují, že i offshore banky monitorují kdo jejich služby využívá a snaží se tak 
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chránit si svou reputaci. Není v zájmu žádné banky aby byla považována za ráj 

zločinců. Z toho plyne, že správce daně by mohl offshore nebo zemi daňových pobídek 

určit za obcházení zákona či demoralizování podnikatelské společnosti. Je však třeba si 

uvědomit, že české podnikatelské prostředí není z daňového hlediska zatím nějak 

zajímavé a taktéž podpora daňového systému není nijak výrazně zvýhodněna. Obzvláště 

v době ekonomické krize je potřeba sféru středního podnikání podpořit, tak aby silné 

podnikatelské skupiny neopouštěly Českou republiku. 

Díky poznatkům, které jsem v průběhu vypracování bakalářské práce nashromáždil 

usuzuji, že daňové destinace jsou pro silné společnosti výhodou,  a jeví se jako jedno 

z možných řešení vývoje firmy do doby, kdy v ČR bude daňový systém výhodný. 

 
Projekty spolufinancované za podpory dotací z EU 

Česká republika se nachází v období v rámci působení v Evropské unii v pozici, kdy má 

možnosti výhodně čerpat evropské dotace a získávat granty z evropských fondů. Tato  

strategie je plně podporována vládou České republiky, což znamená pro firmy, které 

jsou schopny připravit kvalitní projekty  získat  podkladová aktiva pro jeho realizaci. 

Agrall, a. s. si je vědoma této možnosti, a proto ji hodlá využít v praktickém projektu 

hotelového komplexu a sportoviště. Z hlediska atraktivity záměru je potenciál dotaci 

získat velice vysoký.  

Získané dotace tak výrazně sníží rozpočet celé výstavby. Ušetřené finanční prostředky 

společnost může vynaložit do jiných aktivit. V případě úvěrování taktéž dotace zkracují 

dobu návratnosti (diskontovanou dobu návratnosti). Je zřejmé, že dotace urychlí celý 

proces investice.  

V případě výstavby sluneční elektrárny je podporou osvobození od daně z příjmů po 

dobu 5 let za splnění podmínek stanovený v zákoně č. 586/1992 Sb. DPPO § 4, odst. 

(1), písm. e)  

Hlavní důsledek získaných dotací je tak optimalizování ekonomické situace společnosti 

a rozšíření portfolia podnikání za nižší investovanou částku.  

Na základě prostudování materiálů, které se váží k problematice podávání a řešení 

projektů dotovaných z EU je nutno konstatovat, že rizikem je kriterium udržitelnosti 

projektu, což znamená, že musí být zajištěn finanční chod zařízení po určité období jeho 

životnosti. 
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Po finanční analýze společnosti (viz příloha č. 1), lze říci, že pro společnost by neměl 

být problém udržitelnost projektu zajistit z důvodu vysoké likvidnosti a rentabilnosti.            

(společnost drží finanční zdroje). 

V bakalářské práci jsem si zvolil a sám navrhl možné modelové projekty, přestože se 

však jedná o projekty modelové jsou zpracovány na základě reálných podkladů a jejich 

realizace je tímto zcela možná. 
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ZÁVĚR 
 

Úkolem bakalářské práce bylo efektivní zhodnocení finančních prostředků společnosti 

Agrall, a. s. vhodným investováním a daňovou optimalizací v podobě praktických 

projektů. Těmto projektům předcházel teoretický výklad jednotlivých druhů daní, 

rozbor daňového systému ČR a výběr vhodných optimalizačních nástrojů.  

 

V bakalářské práci jsou souhrnně zpracované poznatky z oblasti optimalizace daní, 

možnosti snížení daňového základu, využití projektů vedoucí k daňové úspoře. 

Klade si za cíl souhrnně zpracovat kompletní rešerše daňové optimalizace, provádí 

podrobný rozbor přímých a nepřímých daní, včetně výčtu jednotlivých podskupin daní a 

daňových situací. Dále si klade za cíl toto téma rozvinout v návrhy  a  konkrétní 

příklady možností hledání optimálního zhodnocení finančních prostředků, které vedou 

ke snížení daňového zatížení ve formě efektivního investování, využití dotačních grantů 

EU i ČR a offshore.  

 

V teoretické části je uveden souhrn stávajících poznatků z daňového systému ČR, 

včetně dělení daní, konstrukčních prvků daně a provádí teoretický úvod k teorii daňové 

optimalizace. 

Kvantitativní rozsah teoretické části je doplněn odbornými grafickými schématy. 

 

Rozsáhlou část bakalářské práce tvoří část praktická, která podrobně popisuje 

jednotlivé možnosti optimalizace daňových a finančních prostředků. Pro přehlednost je 

k této části graficky zpracovaná metodika. 

V praktické části pak bylo postupováno dle vhodnosti projektů, které společnosti sníží 

daňové zatížení a zhodnotí finanční prostředky. Aplikace jednotlivých optimalizačních 

nástrojů byla volena z hlediska modernosti a atraktivnosti finančních i daňových 

zvýhodnění.  

Byly zvoleny tyto finanční strategie: založení dceřiné společnosti  ve Slovenské 

republice,  přesun mateřské společnosti na Kypr – (země výhodného zdanění), realizace 

sluneční elektrárny (výhodné z hlediska pětiletého osvobození daně z příjmu),  využití 

projektů z EU. 
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Obsahem praktických projektů je podrobný rozbor kladů a záporů, možných rizik 

předkládaných strategií,  včetně celkového vyhodnocení.  

 

Praktická část byla započata zpracováním finanční analýzy vybrané společnosti, tato 

podrobná analýza je uvedena formou přílohy k bakalářské práci. Je zpracována velmi 

pečlivě a uvádí jednoznačně finanční a ekonomické postavení společnosti. Tato analýza 

je vzhledem k následné problematice zcela relevantně přiložena. 

 
Praktickou  část je rozdělena do následujících  nosných etap. 

I. ETAPA – Založení dceřiné spol. na Slovensku 

II. ETAPA – Offshore (daňově výhodná destinace), mateřská  spol. na Kypru 

III. ETAPA – Projekt fotovoltanické elektrárny 

IV. ETAPA -  Dotační projekt ubyt. Zařízení, dotační projekt sportovního centra 

 

Za pomocí konzultace s managementem společnosti jsem dospěl v přesvědčení, že 

projekty jsou pro společnost vhodné a reálné. Zejména v době probíhající světové  

ekonomické krize je pro společnost každé řešení finanční úspory vítáno.  

V rámci bakalářské práce bylo dosaženo všech zadaných úkolu včetně jejich 

podrobného vyhodnocení a zpracování. 

Využitelnost poznatku vzhledem k pravidelným konzultacím ze strany praxe a 

podrobným finančním analýzám( viz přílohy…) se jeví jako velmi reálna.. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

67 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 

[1] VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového 

práva. 9. aktualizované vydání. Praha: VOX, 2008. 319 s. ISBN 978-80-86324-

72-2 

[2] ŠIROKÝ, J. Daňová teorie s praktickou aplikací. 1.vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2003.249 s. ISBN 80-7179-413-9 

[3] http://business.center.cz/business/pojmy/p361-poplatnik-dane.aspx 

[4] http://business.center.cz/business/pojmy/p362-platce-dane.aspx 

[5] http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?sn=y&hledany=Z%E1klad+dan%

EC&cd=157&typ=r&levelid=da_551.htm 

[6] http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?sn=y&hledany=sazba+dan%EC&

cd=157&typ=r&levelid=da_417.htm 

[7] http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-

3EA9846C991ECD5C/cds/xsl/284.html?year=0 

[8]  http://dane.mesec.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/ 

[9]  http://www.czech.cz/cz/dane/dan-z-prevodu-nemovitosti 

[10] http://www.apogeo.cz/danova-optimalizace-22/ 

[11] http://dotace-eu.mesec.cz/ 

[12] http://www.dotace.org/7466/dotace-z-eu/ 

[13] http://www.fotovoltaicke-solarni-elektrarny.cz/fotovoltaika 

[14] http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/nezpusobile-vydaje-neuznatelne-

naklady 

[15] NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, 2. 

vydání . Praha: ASPI, 2005. 236 s. IBSN 80-7357-142-0 

[16] SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezeni dvojího zdanění 

a zákon o dani z příjmů, 2. vydání . Praha: ASPI, 2008. 328 s. IBSN 978-80-

7357-354-6 

[17]  http://www.mesec.cz/clanky/treaty-shopping-optimalizujte-sve-dane-legalne/ 

[18]  http://www.akont.cz/cz/225.danove-vabeni-jmenem-kypr 



   

68 

[19]  http://www.danovyraj.cz/index.php?id_document=2306 

[20] MINČIČ, M. O podstatě rovné daně. 1. vydání Praha: CEP, 2001. 89 s.  

[21] IBSN 80-902795-4-6 

[22] Charles A. Cain, M.A., A.C.I.B., T.E.P., Zdroj: http://www.akont.cz/cz/vyznam-

slova-offshore 

[23] http://www.ceskeslunce.cz/solarni-mapa.html 

[24] http://fvs.spsemoh.cz/index.php?page=graphs&graph=year 

[25] http://finweb.ihned.cz/c3-23252210-006000_d-raj-mozna-ne-oaza-jiste 

[26] http://www.ct24.cz/ekonomika/poradna/51140-co-si-mohou-z-dani-odecist-

pravnicke-osoby/ 

[27] http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=253985&sysinf

.vypis.rozsah=aktualni&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sys

inf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=d8a4e43b0c1d66b2ad1591c952d1ade

8&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=2212&sysinf.spis.@soud=Krajs

k%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnost=15.05.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

69 

SEZNAM TABULEK A SYMBOLŮ 
 
TABULKY: 
 

Tab. 6.1 Výroba fotovoltanické elektrárny v Balticích...............................................46 

Tab. 6.2: Návratnosti a výnosnosti fotovoltanické elektrárny v Banticích.................52 

Tab. 7.1: Sumarizace daňové analýzy.........................................................................53 

Tab. 7.2: Finacování projektu.....................................................................................54 

Tab. 7.3: Cizí finanční zdroje.....................................................................................54 

Tab. 7.4: Náklady předinvestiční a investiční fáze.....................................................58 

Tab. 7.5: Náklady uznatelné a neuznatelné................................................................58 

Tab. 7.6: Financování projektu...................................................................................60 

 

SYMBOLY: 
 

Obr. 1.1: Schéma druhů sazeb daně...........................................................................15 

Obr. 1.2: Schéma daně daňového systému ČR..........................................................18 

Obr. 3.1: Organizační struktura.................................................................................33   

Obr. 4.1: Metodika řešení praktické části..................................................................34 

Obr. 5.1 Popis vyplácení dividendy...........................................................................37 

Obr. 5.2: Schéma transformace společnosti...............................................................40 

Obr. 5.3: Schéma fungování nové společností...........................................................41 

Obr. 5.4: Model vyplácení dividendy........................................................................43 

Obr. 5.5 Model výhod offshore (daňově výhodná destinace)na Kypru.....................43 

Obr. 6.1: Sluneční mapa.............................................................................................45 

 



   

70 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

PŘÍLOHA č. 1    Finanční analýza společnosti Agrall, a. s. …………………………71 

PŘÍLOHA č. 2 Smlouva o zamezení dvojího zdanění vs. z. č. 586/1992 Sb…..........103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

PŘÍLOHA Č. 1   

FINANČNÍ ANALÝZA 

 

1  HISTORIE SPOLEČNOSTI A JEJÍ CHARAKTERISTIKA  
 
1.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Název: AGRALL, zemědělská technika, a. s.                                                                    

 
Zapsáno :do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně 30. ledna 

1997 

 
Sídlo: Společnosti sídlí v prostorách bývalého mechanizačního střediska JZD Práče v 

Banticích u Znojma 

 
Identifikační číslo: 253 25 329 

 
Předmět podnikání:  

- výroba a opravy zemědělských strojů 

-  zprostředkovatelská činnost 

-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

-  pronájem a půjčování věcí movitých 

 

Statutární orgán – představenstvo 

Předseda představenstva:         Ing. Josef Trávníček, r.č. 661031/1114 

                                                 Znojmo, Vinohrady 51, PSČ 669 02 

                                                 den vzniku funkce:  4.června 2004 

                                                 den vzniku členství v představenstvu:  30.ledna 1997 

Místopředseda představenstva: Ing. Rudolf Kvapil, r.č. 470827/440 

                                                  Přímětice 423, PSČ 669 04 

                                                 den vzniku funkce:  4.června 2004 

                                                 den vzniku členství v představenstvu:  30.ledna 1997 
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Člen představenstva:                Ing. Zdeněk Mrňa, r.č. 500522/138 

                                                 Znojmo, Loucká 2682/40, PSČ 669 05 

                                                 den vzniku členství v představenstvu:  4.června 2004 

Za společnost jedná představenstvo tak, že jedná samostatně buď předseda nebo 

místopředseda představenstva 

 

Dozorčí rada: 

 

Člen:                                      Hans-Jörg Mast, nar. 10.4.1957  

                                               Stromberger Strasse 25, 33378 Rheda-Wiedenbruck  

                                               Spolková republika Německo 

                                               den vzniku funkce:  5.dubna 2000 

Člen:                                       Werner Pohnitzer, nar. 9.6.1941  

                                                M.Felser Strasse 45, A-3830 Waidhofen an der Thaya  

                                                Rakouská republika 

                                                den vzniku funkce:  5.dubna 2000 

Člen:                                        Ing. Tomáš Kvapil, r.č. 701014/4713 

                                                Znojmo, Legionářská 34a, PSČ 669 02 

                                                den vzniku členství v dozorčí radě:  4.června 2004 

Akcie:                                     50 ks  akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  500 000,- Kč 

 

Základní kapitál:                  25 000 000,- Kč,- Kč 

 

1.2 HISTORIE SPOLEČNOSTI V DATECH 

Firma - Agrall zemědělská technika a.s. - vznikla a byla zapsána do obchodního 

rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně 30. ledna 1997. Jejím předchůdcem 

byla společnost Agrall s.r.o., která na našem území působila od října 1991.  

V roce 1991 vznikla firma Agrall, s. r. o. – dva jednatelé Ing. Trávníček, Ing. Kvapil. 

Obchodní podíl 50 :50. V té době se firma zabývala prodejem zemědělských strojů, dílů 

a servisem. 
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V roce 1996 – klíčový rok pro firmu Agrall s. r. o. – získání finanční podpory na 

osmileté financování na kombajny od Waldviertler Sparkasse 

V roce 1997 – transformace společnosti Agrall, s. r. o. na Agrall zemědělská      

technika, a. s. 

Rok 1999 změna obchodního podílu. Ing. Trávníček, Ing. Kvapil 60:40 

1.2.1 Představení společnosti 

Akciová společnost – dva akcionáři 

Agrall, zemědělská technika, a. s. vznik zapsáním do obchodního rejstříku u Krajského 

obchodního soudu v Brně 30. ledna 1997. 

Dva majitelé firmy Ing. Josef Trávníček 60 % podílu akcií, Ing. Rudolf Kvapil 40 % 

podílu akcií. 

1.11. 1999 se firma Agrall zemědělská technika a.s. stala dovozcem zemědělských 

strojů firmy Claas, zastupujeme v celé ČR také firmu Agrocom GmbH&Co., 

Agrarsystem KG, a švédského výrobce strojů na zpracování půdy a setí Väderstad.  

Firma úzce spolupracuje s různými významnými finančními firmami (Waldviertler 

Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec, S Morava leasing, GE Money Bank a.s.-

dříve GE Capital Bank a.s.), s jejichž pomocí zajišťuje různé formy financování pro 

nové i starší stroje.  

Pro zabezpečení lepší komunikace a služeb vznikla dceřinná společnost Agrall 

Havlíčkův Brod s.r.o., která od 1.1.2004 pracuje v prodejní síti a zajišťuje přímý styk 

se zákazníky v okresech Znojmo, Třebíč, Jihlava, Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Tím se 

stala firma Agrall zemědělská technika a.s. pouze výhradním dovozcem a může tak 

pomocí prodejní sítě nabízet více kvalitních služeb.  

Ve firmě je zaměstnáno 35 lidí a tržby v roce 2007 dosáhly 1060836 tis. 
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1.2.2 Ekonomická situace společnosti 
 

Ekonomická situace podniku: dle povinně uveřejňovaných účetních uzávěrek (rozvahy 

a výkazu zisků a ztrát) vykazovala firma v letech 2006 – 2007 - 2008 pokaždé obrat 

přes jednu miliardu Kč. Z toho vyplývá, že ekonomická situace je vyrovná, stabilní, bez 

větších výkyvů. Z účetnictví společnosti Agrall, a. s., konkrétně z uzávěrek lze vyčíst, 

že společnost nemá závazky po splatnosti, což svědčí o dobré platební morálce a 

platební schopnosti. Finanční prostředky zajišťuje společnost vlastními výkony, 

dotacemi z EU, pomocí úvěrů a leasingových programů. 

Agrall, a. s. je společnost, která se nebrání novým trendům investičních možností, které 

ji rozšíří portfolio podnikání, sníží daňové zatížení a přispěje k rozvoji města, ve kterém 

provozuje své podnikaní. 

 

Ekonomický rozbor společnosti Agrall zemědělská technika, a. s. 

 

Roky 2006 – 2007 lze považovat za mimořádně úspěšný, neboť společnost dosáhla opět 

navýšeného obratu a zisku. Těchto výsledků bylo dosaženo i díky tomu, že se u 

zákazník začíná prosazovat nový produkt – traktor CLAAS. 

Za velmi důležité společnost považuje zvýšení podílu na trhu u nejdůležitějších 

podniků, tj. sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a již zmiňované traktory ClAAS. Z toho 

je zřejmé, že společnost svoji pozici na trhu v roce 2007 upevnila. 

V roce 2008, jak potvrzují výsledky, opět došlo k navýšení obratu a to zejména 

s ohledem na zvýšení podílu strojů CLAAS na trhu v ČR.  

Pro rok 2009 společnost plánuje udržení stávajícího obratu, který díky ekonomické krizi 

dosahovaní zkomplikuje. Nástrojem pro jeho opětovné navýšení je expanze společnosti 

na Slovensko, kde díky špatnému hospodaření dosavadního výhradního zástupce 

převezme výhradní zastoupení značky CLAAS. Z tohoto jednání lze usoudit 

vyrovnanosti v prodeji v jednotlivých nepříznivých období v obou státech. 

Prioritním cílem pro rok 2009 tak zůstává upevnění vztahu se zahraničními dodavateli a 

další posilování podílu na trhu v jednotlivých kategoriích společnosti nabízených služeb 

v ČR, tak i výše zmíněné Slovenské republice. 

V roce 2008 nebyly vynaloženy náklady na výzkum a vývoj. V oblasti životního 

prostředí jsou dodržovány příslušné právní předpisy a nebyla činěna žádná speciální 
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opatření. Oblasti pracovně-právní věnuje společnost zvýšenou pozornost, zejména 

uspokojování mzdových nároků zaměstnanců. Také v této oblasti společnost dodržuje 

veškeré právní předpisy upravující tuto oblast, zejména Zákoník práce.  

 

Ekonomický rozbor dceřiné společnosti AGRI-TECH, s. r. o. 

 

Společnost AGRI-TECH, s. r. o. vznikla 11. února 1999 

 

Byla založena dvěma společníky. Firmou AGRALL, zemědělská technika, a. s. a 

firmou CLASSIC, s. r. o. V roce 2000 se stává 100 % majitelem firmy AGRI-TECH, s. 

r. o.firma AGRALL, zemědělská technika, a. s. 

 

Společnost působí jako regionální prodejce zemědělských strojů v pronajatých 

prostorách v Pomořanech, okr. Vyškov. Působí na okresech Brno venkov, Vyškov, 

Blansko, Svitavy, Břeclav, Žďár nad Sázavou, Prostějov. Společnost prodává výhradně 

stroje od německého výrobce CLASS a švédské firmy Vardestad. 

 

V počátcích měla společnost problémy s minimálním kapitálem firmy, který se však 

díky výborným prodejním výsledkům jak ukazuje výsledek roku 2007 a 2008, kde má 

společnost dostatečný počet zákazníků stabilizoval.  

Cílem společnosti je vyvinout maximální úsilí při získávání nových a udržování 

stávajících zákazníků. Všechny kroky společnosti jsou směřovány ke zlepšení 

stávajících podílů na trhu a maximální snaze poskytnout komplexní služby pro 

zákazníky. Tímto opatřením chce firma překonat určité výkyvy v prodeji zemědělských 

strojů způsobené nevyrovnanou situací v sektoru zemědělské výroby.  

 

Ekonomický rozbor dceřiné společnosti AGRALL Havlíčkův Brod, s. r. o. 

 

Společnost AGRALL Havlíčkův Brod s. r. o. byla založena 3. října 2003 jediným 

společníkem, firmou AGRALL, zemědělská technika, a. s. 
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Společnost působí jako regionální prodejce zemědělské techniky. Firma prodává na 

okresech Znojmo, Třebíč, Jihlava, Pelhřimov a Havlíčkův Brod. 

Rok 2007 byl pro AGRALL, Havlíčkův Brod, s. r. o. zlomový, firma se přestěhovala do 

vlastních prostor v objektu u Kasáren v Havlíčkově Brodě.  

Cílem společnosti je vyvinout maximální úsilí při získávání nových a udržení 

stávajících zákazníků. 

 

1.2.3 Údaje o konsolidačním celku 

 

Rok 2007 je čtvrtým rokem, kdy konsolidující účetní jednotka sestavila kolidovanou 

účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu. 

 

Konsolidovaný výsledek hospodaření za rok 2007 je zisk ve výši 86 191 000 Kč. Proti 

minulému období se jedná o nárůst o 23 703 000 kč. Tento významný nárůst zisku za 

konsolidovanou skupinu je v rozhodující míře způsoben významným nárůstem obratu u 

společností zahrnutých do konsolidace. Přesto má mateřská společnost zcela rozhodující 

a dominantní vliv na konsolidované výsledky hospodaření za rok 2007. 

Bilanční suma za konsolidovaný celek k 31.12. 2007 činila 562 317 000 Kč. Proti 

stejnému období minulého roku lze vypozorovat významný, více než 20 % nárůst 

bilanční sumy za konsolidovanou skupinu a to zejména v důsledku nárůstu zásob a 

zboží a krátkodobých pohledávek, což vyplývá ze zvýšeného obratu za rok 2007. 

Vlastní kapitál konsolidovaného celku kryje celkovou bilanční sumu téměř 80 % a 

k 31.12. 2007 činí 439 479 000 |Kč. Výše vlastních zdrojů poskytuje konsolidačnímu 

celku finanční stabilitu jak v krátkodobém tak i střednědobém horizontu. 

Cílem pro další období je dosažení výsledku hospodaření a ekonomických ukazatelů 

jako v roce 2007, byť s ohledem na rychle se měnící podmínky na finančním trhu a 

ekonomik vyspělých států ovlivňující růst, se tento cíl nemusí podařit naplnit.  
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2. ZHODNOCENÍ KVALITY POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH 

ZDROJŮ O PODNIKU A VÝSLEDCÍCH JEHO ČINNOSTI 

 

Informačními zdroji, které jsme použily pro zpracování finanční analýzy společnosti 

AGRALL, zemědělská technika, a. s. jsou: 

 

� rozvaha 

 

� výkaz zisků a ztrát 

 

� přehled o peněžních tocích 

 

� zpráva nezávislého auditora 

 

� konsolidovaná výroční zpráva 

 

� daňové přiznání 

 

a to v plném rozsahu za uplynulé tři roky – 2005, 2006, 2007. 

 

 
 
 

ROK 2007 
1 094 155 000 

ROK 2006 
840 878 000 

ROK 2005 
703 588 000 

Vývoj tržeb 
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3. STRUČNÁ FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY 

3.1. ANALÝZA STAVOVÝCH VELIČIN 

3.1.1 Horizontální analýza (%) – AKTIVA 

 

  Horizontální analýza aktiv v (%) 

  TAB. 3.1: Horizontální analýza aktiv v (%) 

Údaje jsou v tis.Kč,resp.v 
% 

2005 2006 2007 
2005-
2006 

% 
2006-
2007 

% 

Aktiva celkem 337 636 434 041 543110 96405 28,55 109069 25,13 

Stálá aktiva 70 544 94364 95166 23820 33,77 802 0,85 

DHM 68081 91655 92351 23574 34,63 696 0,76 

DNM 2 463 2709 2815 246 9,99 106 3,91 

Dlouhodobý fin.maj. 300 300 300 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 264813 339185 446957 31909 10,38 107772 31,77 

Zásoby 30 902 44114 54644 13212 42,75 10530 23,87 

Materiál 0 0 0 0 0 0 0 

NV a polotovary 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobky 0 0 0 0 0 0 0 

Zvířata 0 0 0 0 0 0 0 

Zboží 30 902 44114 54644 13212 42,75 10530 23,87 

Dlouhodobé pohledávky 3 110 1 030 0 -2080 -66,89 -1030 0 

Pohledávky z obch.vztahů 0 52064 106128 52064 0 54064 103,84 

Pohled.za společ.,členy dr. 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté 
zálohy 

0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 77193 61949 112453 
-

15944 
-19,75 50504 81,53 

Pohledávky z obch.vztahů 72095 52064 105692 
-

20031 
-27,78 53628 103,00 

Stát-daňové pohledávky 3 127 5074 0 1947 62,26 -5074 0 

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 

27 266 965 239 885,19 699 262.78 

Dohadné účty aktivní 1944 2325 980 381 19,60 -1345 -57,85 

Jiné pohledávky 0 2220 4816 2220 0 2596 116,94 

Krátkodobý finan.majetek 196 071 231829 279424 35758 18,24 47595 20,53 
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Peníze 514 567 1168 53 10,31 601 106,00 

Účty v bankách 195557 231262 278256 35705 18,26 46994 20,32 

Časové rozlišení 2279 3201 3802 922 40,46 601 18,76 

Náklady příštích období 635 1667 1090 1032 162,52 -577 -34,61 

 

 

Graf 3.1: Horizontální vývoj aktiv a jejich struktury v letech 2005-2007 
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Výpočet horizontální analýzy aktiv 
 
Rozdíl mezi jednotlivými sledovanými roky. 
Procentuální vypočet např.  ((2006/2005) * 100)) – 100 
                                   Např.  ((434 041/337 636) * 100)) – 100 = 28,55 
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3.1.2 Horizontální analýza (%) – PASIVA 

 

Horizontální analýza pasiv v (%) 

TAB. 3.2: Horizontální analýza pasiv v (%) 

Údaje jsou v tis.Kč,resp.v % 2005 2006 2007 
2005-
2006 

% 
2006-
2007 

% 

Pasiva celkem 367749 419569 521533 51820 14,09 101964 24,30 

Vlastní kapitál 295019 329211 405994 34192 35,32 76783 23,32 

Základní kapitál 25 000 25000 25000 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 

RF,NF a ostatní F 5000 5000 5000 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření min.let 216202 245019 299210 28817 13,33 54191 22,12 

Výsledek hospodaření běžné obd. 48817 54192 76784 5375 11,01 22592 41,69 

Cizí zdroje 70216 87859 111871 17643 25,13 2412 27,33 

Rezervy 21028 18234 15551 -2794 -13,29 -2683 -14,71 

Dlouhodobé závazky 0 0 123 0 0 123 0 

Krátkodobé závazky 30077 52903 81864 22826 75,09 28961 54,74 

Závazky z obch.vztahů 21309 34946 42630 13637 64,00 7684 22,00 

Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 0 0 

Závazky k zaměstnancům 1226 2338 2345 1112 90,70 7 0,30 

Závazky ze sociálního a 
zdrav.poj. 

865 1737 1747 872 100,81 10 0,56 

Stát – daňové závazky,dotace 4889 9864 29468 4975 101,76 19604 198,74 

Krátkodobé přijaté zálohy 59 339 3118 280 474,60 2779 819,76 

Dohadné účty pasivní 1715 3657 2548 1942 113,24 -1109 -30,33 

Jiné závazky 14 22 8 8 57,14 -14 -63,64 

Bankovní úvěry a výpomoci 19111 16722 14333 -2389 -12,50 -2389 -14,29 

Bankovní úvěry dlouhodobé 19111 16722 14333 -2389 -12,50 -2389 -14,29 

Běžné bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 0 
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Graf 3.2: Horizontální vývoj pasiv a jejich struktury v letech 2005-2007 
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Výpočet horizontální analýzy pasiv 
 
Rozdíl mezi jednotlivými sledovanými roky. 
Procentuální vypočet např.  ((2006/2005) * 100)) – 100 
                                   Např  ((419569/367749) * 100)) – 100 = 14, 09 
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3.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝHA (%) – AKTIVA 

3.2.1 Vertikální analýza (%) – AKTIVA 

 
V případě vertikální analýzy posuzujeme jednotlivé složky majetku a kapitálu naší 

společnosti. Zajímá nás tedy struktura aktiv a pasiv. 

 
Vertikální analýza aktiv v (%) 

TAB. 3.3: Vertikální analýza aktiv v (%) 

Údaje jsou v tis.Kč,resp.v 
% 

2005 2006 2007 
2005

% 
2006
% 

2007
% 

Aktiva celkem 337 636 434 041 543110 100 100 100 

Stálá aktiva 70 544 94364 95166 21 22 18 

DHM 68081 91655 92351 20 21 17 

DNM 2 463 2709 2815 1 1 1 

Dlouhodobý fin.maj. 300 300 300 0 0 0 

Oběžná aktiva 264813 339185 446957 78 77 81 

Zásoby 30 902 44114 54644 12 13 12 

Zboží 30 902 44114 54644 12 13 12 

Dlouhodobé pohledávky 3 110 1 030 0 1 0 0 

Pohledávky z obch.vztahů 0 52064 106128 0 15 24 

Pohled.za společ.,členy dr. 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté 
zálohy 

0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 77193 61949 112453 29 18 25 

Pohledávky z obch.vztahů 72095 52064 105692 27 15 24 

Stát-daňové pohledávky 3 127 5074 0 0 2 0 

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 

27 266 965 0 0 0 

Dohadné účty aktivní 1944 2325 980 0 1 0 

Jiné pohledávky 0 2220 4816 0 1 1 

Krátkodobý finan.majetek 196 071 231829 279424 74 68 63 

-Peníze 514 567 1168 0 0 0 

Účty v bankách 195557 231262 278256 74 68 0 

Časové rozlišení 2279 3201 3802 1 1 1 

Náklady příštích období 635 1667 1090 28 52 29 
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Graf 3.3: Vertikální rozložení aktiv v roce 2005 
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Graf 3.4 : Vertikální rozložení aktiv v roce 2006 
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Graf 3.5 : Vertikální rozložení aktiv v roce 2007 
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Výpočet vertikální analýzy aktiv 
 
 
Procentuální vypočet např.  (Stálá aktiva / Aktiva celkem) * 100 
                                   Např  (70 544 / 337 636) * 100) – 100 = 21 
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3.2.2 Vertikální analýza (%) – PASIVA 

 

Vertikální analýza pasiv v (%) 

TAB.3.4: Vertikální analýza pasiv  v (%) 

Údaje jsou v tis.Kč,resp.v % 2005 2006 2007 2005% 2006% 2007% 

Pasiva celkem 367749 419569 521533 100 100 100 

Vlastní kapitál 295019 329211 405994 80 78 78 

Základní kapitál 25 000 25000 25000 7 6 5 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

RF,NF a ostatní F 5000 5000 5000 1 1 1 

Výsledek hospodaření min.let 216202 245019 299210 59 58 57 

Výsledek hospodaření běžné obd. 48817 54192 76784 13 13 15 

Cizí zdroje 70216 87859 111871 20 22 22 

Rezervy 21028 18234 15551 30 21 14 

Dlouhodobé závazky 0 0 123 0 0 0 

Krátkodobé závazky 30077 52903 81864 43 60 73 

Závazky z obch.vztahů 21309 34946 42630 30 40 38 

Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 0 

Závazky k zaměstnancům 1226 2338 2345 2 3 2 

Závazky ze sociálního a zdrav.poj. 865 1737 1747 1 2 2 

Stát – daňové závazky,dotace 4889 9864 29468 7 11 26 

Krátkodobé přijaté zálohy 59 339 3118 0 0 3 

Dohadné účty pasivní 1715 3657 2548 2 4 2 

Jiné závazky 14 22 8 0 0 0 

Bankovní úvěry a výpomoci 19111 16722 14333 27 19 13 

Bankovní úvěry dlouhodobé 19111 16722 14333 27 19 13 

Běžné bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 
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 Graf 3.6 : Vertikální rozložení pasiv v roce 2005 
 

7%

43%

0%
27%

23%

Základní kapitál Krátkodobé závazky

Dlouhodobé závazky Bankovní úvěry

Ostatní pasiva

 
 

 
 
Graf 3.7: Vertikální rozložení pasiv v roce 2006 
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Graf 3.8: Vertikální rozložení pasiv v roce 2007 
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Výpočet vertikální analýzy pasiv 
 
 
Procentuální vypočet např.  (Vlastní kapitál / Pasiva celkem) * 100 
                                   Např  (295019 / 367749) * 100 = 80 
 
 
 
Horizontální analýza rozvahy  vykazuje u aktiv v letech 2005-2007 – průměrný vzrůst 

stálých aktiv přibližně o 27 procentních bodů. U pasiv je nárůst cizího kapitálu jako u 

stálých aktiv ve sledovaných letech. Vertikální analýza aktiv ukazuje, že procentuální 

rozložení aktiv je v letech 2005-2007 vyrovnané, přes 70 % tvoří dlouhodobá aktiva,cca 

10 % zásoby a cca 20 % krátkodobé pohledávky. Vertikální analýza pasiv ukazuje, že 

většinu cca 80 % tvoří základní kapitál, cizí zdroje tvoří přibližně 20 %. 
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4. ANALÝZA TOKOVÝCH UKAZATELŮ  
     (VÝSLEDOVKA A CASH FLOW) 
 
4.1 VÝSLEDOVKA 
 

Analýza tokových ukazatelů – výsledovka v (%) 

TAB. 4.1 Analýza tokových ukazatelů – výsledovka v (%) 

Údaje jsou v tis. Kč,respektive v % 2006-2005 % 2007-2006 % 
Tržby za prodej zboží 129872 84 242445 77 

Náklady vynaložené na prodej zboží 119388 83 214185 76 
Obchodní marže 10484 92 28260 82 

Výkony 2703 61 1890 79 
Výkonová spotřeba 3598 84 -5832 -75 

Přidaná hodnota 9589 91 35982 75 
Osobní náklady 3035 90 5386 86 

Tržby z prodeje DM a mat. 4787 69 8870 62 
Provozní hospodářský výsledek 4060 94 33318 70 
Daň z příjmů za běžnou činnost -1049 -6 7491 68 

Hospodářský výsledek za běžnou činn. 5375 90 22592 71 
Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek  za úč.období 5375 90 22592 71 

 
       

4.2 CASH FLOW 
 

Analýza tokových ukazatelů - cash flow  

TAB. 4.2 Analýza tokových ukazatelů – cash flow 

Údaje jsou v tis. Kč 2005 2006 2007 
Tržby  

703588 
 
840878 

 
1094155 

Náklady  
-659037 

 
-802861 

 
-1031505 

Zisk/Ztráta  
44551 

 
38017 

 
62650 

 

Z analýzy cash flow je viditelný třetinový pokles ve druhém sledovaném období, ale 

následný dvojnásobný růst ve třetím období. 
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5. ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

5.1 ANALÝZA LIKVIDITY 

 

Analýza likvidity 

TAB. 5.1 Analýza poměrových ukazatelů – likvidita v (%) 

 2005 2006 2007 
Okamžitá likvidita 6,52 4,38 3,41 
Pohotová likvidita 7,77 5.58 4,80 
Běžná likvidita 8,80 6,41 5,46 

 
 Graf 5.1. Analýza likvidity 
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Výpočet Okamžité likvidity:       
 
                                        Krátkodobý finanční majetek              196 071        
1.Okamžitá likvidita  =    =   =  6,52 
                                            Krátkodobé závazky                          30 077     
 
Výpočet Pohotové likvidity:       
 
                                          Oběžná aktiva - Zásoby              264 813 – 30 903       
2.Pohotová likvidita  =    =   =  7,77 
                                            Krátkodobé závazky                          30 077     
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Výpočet Běžné likvidity:       
 
                                        Oběžná aktiva - Zásoby                       264 813         
3.Běžná likvidita  =       =   =  8,80 
                                            Krátkodobé závazky                          30 077     
 
 

Likvidita každým rokem klesá, ale z pohledu finančních institucí několika násobně 

převyšuje standardy. U Pohotové likvidity se z oběžných aktiv vylučují zásoby, jako 

nejméně likvidní část. Hodnoty menší než 1 považují banky za nepřijatelné. U běžné 

likvidity se pohybují bankovní standardy 2 – 3 což je finanční zdraví podniků. Hodnoty 

menší než 1 jsou bankami nepřijatelné. V našem případě hodnoty několikanásobně 

převýšily standard, což z hlediska podniku není tolik optimální – z doporučení se nabízí 

optimální investování, což je předmětem bakalářské práce 
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5.2 ANALÝZA ZADLUŽENOSTI 
 

Analýza zadluženosti 

TAB. 5.2 Analýza poměrových ukazatelů – zadluženost v (%) 

 2005 2006 2007 
Celková zadluženost 0,21 0,22 0,21 
Koeficient samofinancování 0,87 0,76 0,74 
Doba splácení dluhů 2,40 2,71 7,35 

 
 

Graf 5.2: Analýza zadluženosti 
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Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a kapitálem,nebo jejich 
složkami. 
 
Výpočet zadluženosti podniku: 
                                                   
                                          Cizí zdroje               70 216 
1. Celková zadluženost =  =     = 0,21 
                                          Aktiva celkem       337 636 
 
 
Ukazatel se často nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, neboť v případě likvidace 

firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. Věřitelé proto preferují nízký 

ukazatel zadluženosti. Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 70 %, věřitelé 

vždy váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. V případě sledovaného 

podniku se pohybují hodnoty kolem 20 %, což je optimální procento zadlužení.                                               



 92 

                                                       Vlastní kapitál          295 019 
2. Koeficient samofinancování =   =  = 0,87 
                                                                                                            Aktiva celkem                      337 636 
 
Dává přehled o finanční struktuře podniku - do jaké míry jsou aktiva financovaná 

vlastním kapitálem. Požadovaná hodnota je podle „Zlatých pravidel financování“ 

alespoň 50%. 

 
                                 Cizí zdroje - finanční majetek               70 216 --  196 071 
3. Doba splácení =  =   = 2,40 
          dluhu                        Provozní cash-flow                             44 551 
                                     (Potenciální disp. cash-flow)   
  
Ukazatel udává po kolika letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti splatit 

své dluhy. (3-8 let)   

                                         
Celková zadluženost se pohybuje přibližně okolo 20% ve všech sledovaných obdobích. 

Koeficient samofinancování mírně klesá, ale drží se kolem 80 %. Doba splácení dluhů 

je v letech 2005-2007 se z hlediska nového úvěru v roce 2007 zvýšila ze 2,5 roku na 7 

let.     
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5.3 ANALÝZA ŘÍZENÍ AKTIV 
 

TAB. 5.3 Analýza poměrových ukazatelů – řízení aktiv 

 2005 2006 2007 
Obrat celkových aktiv 2,08 1,94 2,01 
Obrat stálých aktiv 9,97 9,31 11,50 
Obrat zásob 22,77 19,06 20,02 
Obrat pohledávek 39,50 26,52 37,00 
Doba obratu 15,81 18,89 17,98 

 
 

 
 Graf 5.3: Analýza řízení aktiv 
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Měříme jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. 

Přebytek aktiv (nízké využití) = vysoké náklady 

Nedostatečná aktiva (úzké profily) = odmítání zakázek – snižování disponibilních 

výnosů 

 
                                                 Tržby                703 588  
Obrat celkových aktiv =   =   =  2,08 
                                             Aktiva celkem      337 636 
   
  
 Udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za daný časový interval (zpravidla za 

rok). Doporučená hodnota 1,6 – 3. Společnost Agrall, a. s. vykazuje doporučené 

hodnoty ve všech sledovaných letech.  
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                                         Tržby               703 588   
Obrat stálých aktiv =   =    = 9,97     
                                       Stálá aktiva          70 544 
 
 Měří využití stálých aktiv. Požadované hodnoty by měly být vyšší jak u ukazatele 
využití celkových aktiv. 
  
U oběžných aktiv nás zajímá zejména doba obratu zásob a obchodních pohledávek. 
 

                                           Tržby         703 588                                       
 Počet obratů zásob =    =   = 22,77  
                                          Zásoby         30 902  
 
 
U pohledávek zkoumáme pouze dobu obratu krátkodobých pohledávek 
 
  
                                               Krátkodobé pohledávky 
Doba obratu pohledávek =   
                                                        Denní tržby  
 
 
   360 . Krátkodobé pohledávky             360 . 77 193 
 =   =       = 39,50    30 902                 
                     Tržby                                      703 588                         
 
Doba obratu pohledávek  je do značné míry závislá na tržní pozici výrobků a služeb 
analyzovaného podniku.     
 
                                          Zásoby                 360 . Zásoby             360 . 30 902 
Doba obratu zásob =  ——————— = ——————— =  ——————  = 15,81  
          ( ve dnech)            Denní tržby                 Tržby                        703 588 
 
  

Obrat celkových aktiv se  průměrně společnost pohybuje kolem hodnoty 2,  z čehož 

vyplývá, že počet obrátek celkových aktiv v tržbách za všechna sledovaná období se 

pohybuje v doporučených hodnotách. Obrat stálých aktiv je vyrovnaně vysoký, což 

svědčí o vysoké likviditě zásob. Obrat zásob se pohybuje v rozmezí 19 - 22, obrat 

pohledávek ve srovnávaném období nejdříve klesl a potom se vrátil přibližně na stejnou 

hodnotu. Obrat zásob je pohybuje v rozmezí 15 až 18 dní. 
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5.4 ANALÝZA RENTABILITY 
 

Analýza rentability 

TAB. 5.4 Analýza poměrových ukazatelů – rentabilita v (%) 

 2005 2006 2007 
ROI 0,18 0,23 0,26 
ROA 0,16 0,15 0,14 
ROE 0,17 0,22 0,25 
Finanční páka 1,14 1,32 1,34 

 
 
Graf 5.4: Analýza rentability 
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Ukazatele rentability poměřují zisk získaný podnikáním s výší zdrojů v podniku, jichž 

bylo užito k jeho dosažení. 

 
                     EBIT                               
ROI =  =  0,18 
             Celkový kapitál                                  
                     
 
               VH po zdanění                  
ROA =   =  0,16                                                                     
               Celková aktiva                   
 
 
              VH po zdanění                     
ROE =   =    0,17  
               Vlastní kapitál                               
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Podmínkou přijatelných hodnot ROE je kladné působení finanční páky.    

Pokud je finanční páka kladná je ROE>ROA.   

 
                              Aktiva celkem                337 636 
Finanční páka =  =    = 0,14 
                              Vlastní kapitál                295 019 
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6. BANKROTNÍ MODELY 

6.1 ALTMANŮV INDEX FINANČNÍHO ZDRAVÍ (ZSCORE) 

 

TAB. 6.1 Altmanův index finančního zdraví (metodika z roku 1983) 

Altmanův index finančního zdraví (metodika z roku 1983) 
Rok Ukazatel Čistý 

prac.kap. 
 Aktiva 
celkem 

Neroz.HV 
min.období 
Aktiva celkem 

    EBIT__ 
Aktiva 
celkem 

Zákl.kapitál 
  Cizí zdroje 

Tržby 
Aktiva 
celkem 

Výše ukazatele 0,70 0,64 0,20 0,36 2,08  
 
2005 

Součet 
váž.hodnot 

 

                                             3,9 
Výše ukazatele 0,66 0,56 0,17 0,28 1,94  

 
2006 

Součet váž. 
Hodnot 

 

                                            3,53 
Výše ukazatele 0,67 0,55 0,19 0,22 2,01  

2007 
 

Součet váž.hodnot  
                                   3,64 

 
 
 
Graf  6.1: Altmanův index finančního zdraví 
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Altmanův index finančního zdraví, tzv. Zscore se pohybuje v porovnávaném období 

v rozmezí 3,53-3,90, což nenaznačuje finanční potíže. 

 
6.2 INDEX IN 95 
 
2005 
IN95=  1,86 
 
2006 
IN95= 1,77 
 
2007 
IN95= 2,87 

 
Graf 6.2: Index IN 95 
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IN95 = O,22* A/CZ + 0,11* EBIT/Ú +8,33* EBIT/A +  
              0,52* VÝN/A + 0,10* OA/(KZ+KBÚ) – 16,80* ZPL/VÝN 
 
A--------celková aktiva 
CZ------cizí zdroje 
EBIT---zisk před úroky a zdaněním 
Ú--------nákladové úroky 
VÝN----výnosy (výkaz Z/Z: řádky 1+4+19+21+23+25+27+30+32+36+37 
                             +39+41+43+45+53) 
OA------oběžná aktiva 
KZ------krátkodobé závazky 
KBÚ----krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 
ZPL-----závazky po lhůtě splatnosti (příloha úč. uzávěrky) 
 
 
IN95(2006) = - 0,017 *4,94 + 0,78 + 4,54 * 0,17 + 0,481 
                       - 0,084 + 0,78 + 0,998 + 0,073 = 1,77 
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Kriteriální hodnoty: 

IN95 < 1 podnik ve finanční tísni 

IN95 = 1-2 šedá zóna – nelze určit zda je ve finanční tísni,nebo ne  

IN95 > 2 podnik bez finančních problémů. 

 

Ze srovnání indexu IN95 vyplynulo, že v každém roce činnosti podnik tvořil 

hodnotu a v těchto hodnotách se ani nepřiblížil šedé zóně. 
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7. SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE 

 

Horizontální analýza rozvahy  vykazuje u aktiv v letech 2005-2007 – průměrný vzrůst 

stálých aktiv přibližně o 27 procentních bodů. U pasiv je nárůst cizího kapitálu jako u 

stálých aktiv ve sledovaných letech. Vertikální analýza aktiv ukazuje, že procentuální 

rozložení aktiv je v letech 2005-2007 vyrovnané, přes 70 % tvoří dlouhodobá aktiva,cca 

10 % zásoby a cca 20 % krátkodobé pohledávky. Vertikální analýza pasiv ukazuje, že 

většinu cca 80 % tvoří základní kapitál, cizí zdroje tvoří přibližně 20 %. 

 

Z analýzy cash flow je viditelný třetinový pokles ve druhém sledovaném období, ale 

následný dvojnásobný růst ve třetím období. 

 

Likvidita každým rokem klesá, ale z pohledu finančních institucí několika násobně 

převyšuje standardy. 

 

Celková zadluženost se pohybuje přibližně okolo 20% ve všech sledovaných obdobích. 

Koeficient samofinancování mírně klesá, ale drží se kolem 80 %. Doba splácení dluhů 

je v letech 2005-2007 se z hlediska nového úvěru v roce 2007 zvýšila ze 2,5 roku na 7 

let. Úrokové krytí je ve sledovaných letech velmi vysoké, obzvláště v roce 2007 je nad 

rámec rozmezí standardů u dobře fungujících firem. 

 

Obrat celkových aktiv se  průměrně společnost pohybuje kolem hodnoty 2,  z čehož 

vyplývá, že počet obrátek celkových aktiv v tržbách za všechna sledovaná období se 

pohybuje v doporučených hodnotách. Obrat stálých aktiv je vyrovnaně vysoký, což 

svědčí o vysoké likviditě zásob. Obrat zásob se pohybuje v rozmezí 19 - 22, obrat 

pohledávek ve srovnávaném období nejdříve klesl a potom se vrátil přibližně na stejnou 

hodnotu. Obrat zásob je pohybuje v rozmezí 15 až 18 dní. 

 

Altmanův index finančního zdraví, tzv. Zscore se pohybuje v porovnávaném období 

v rozmezí 3,53 - 3,90, což nenaznačuje finanční potíže. 
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Ze srovnání indexu IN95 vyplynulo, že v každém roce činnosti podnik tvořil hodnotu a 

v těchto hodnotách se ani nepřiblížil šedé zóně. 

 

Společnost Agrall, zemědělská technika, a. s. vykazuje každoroční nárůst s mírnými 

výkyvy. Vykazuje dobrých výsledků hospodaření. Podle získaných informací 

společnost dosáhla obratu v roce 2008 kolem 1,5 miliardy Kč, což nasvědčuje, že 

vzestupný trend prodeje stále pokračuje. Rok 2008 je extrémní v historii společnosti, 

vzhledem ke světové ekonomické krizi je předpoklad, že pro rok 2009 se zisky sníží 

přibližně o 35 %.  
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8. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

 

Důležitým výstupem pro bakalářskou práci je výše zpracovaná podrobná finanční 

analýza, z níž získané informace napomohly k optimalizování společnosti  Důležitým 

poznatkem je zjištěný poměrový ukazatel likvidity, který je velmi vysoký. Z hlediska 

bankovních institucí je nadstandardně přijatelný, ale v důsledku cash flow  je 

neflexibilní. Proto jedním z optimalizačních nástrojů, které je v práci voleno je efektivní 

investování, které společnosti zlepší její cash flow a zároveň vytvoří žádoucí hodnoty 

likvidity pro bankovní instituce.  

Již zmíněná celosvětová finanční krize může zkomplikovat budoucí hospodaření 

společnosti. Dalším z vyrovnávacích atributů je také daňová optimalizace, která je 

uvedena v praktické části bakalářské práce a v ní konkrétně zmíněný vstup na 

Slovensko, čímž bude harmonizující sinusoidní trend vývoje prodeje (viz. Graf 8.1:  

odhadovaný trend prodeje v ČR a na SK). Další z mnoha postřehů na zlepšení je 

zpracováno v praktické části bakalářské práce. 

 

Graf 8.1:  odhadovaný trend prodeje v ČR a na SK 
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PŘÍLOHA Č. 2   

VÝŇATEK ZE SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ 

DLE SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A 

VÝŇATEK ZE ZÁKONA DANĚ Z PŘÍJMŮ (Z. Č. 586/1992 SB.) 

SMLOUVA 

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 

o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku 

v oboru daní z příjmu a z majetku 

Česká republika a Slovenská republika, přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,se dohodly 

takto: 

 
Článek 10  

Dividendy 

1.    Dividendy vyplácené společností, která je rezidentem jednoho smluvního státu, 

rezidentu druhého smluvního státu mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 

2.    Tyto dividendy však mohou být rovněž zdaněny ve smluvním státě, jehož je 

společnost, která je vyplácí, rezidentem, a to podle právních předpisů tohoto státu, 

avšak jestliže skutečný vlastník dividend je rezidentem druhého smluvního státu, daň 

takto uložená nepřesáhne: 

a)    5 procent hrubé částky dividend, jestliže skutečným vlastníkem je společnost (jiná 

než osobní obchodní společnost), která přímo vlastní nejméně 10 procent kapitálu 

společnosti vyplácející dividendy; 

b)    15 procent hrubé částky dividend ve všech ostatních případech. 

Příslušné úřady smluvních států upraví vzájemnou dohodou způsob aplikace těchto 

omezení. Tento odstavec se nedotýká zdanění zisků společnosti, z nichž jsou dividendy 

vypláceny. 
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3.    Výraz „dividendy" použitý v tomto článku označuje příjmy z akcií nebo jiných 

práv, s výjimkou pohledávek, s podílem na zisku, jakož i jiné příjmy, které jsou 

podrobeny stejnému daňovému režimu jako příjmy z akcií podle právních předpisů 

státu, jehož je společnost, která rozděluje zisk nebo vyplácí takovýto příjem, 

rezidentem. 

4.   Ustanovení odstavců l a 2 se nepoužijí, jestliže skutečný vlastník dividend, který je 

rezidentem jednoho smluvního státu, vykonává v druhém smluvním státě, jehož je 

rezidentem společnost vyplácející dividendy, svoji činnost prostřednictvím stálé 

provozovny, která je tam umístěna, a jestliže účast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se 

skutečně váže k této stálé provozovně. V takovém případě se použijí ustanovení     

článku 7. 

5.   Jestliže společnost, která je rezidentem jednoho smluvního státu, dosahuje zisky 

nebo příjmy z druhého smluvního státu, nemůže tento druhý stát zdanit dividendy 

vyplácené společností, s výjimkou, kdy jsou tyto dividendy vypláceny rezidentu tohoto 

druhého státu nebo když se účast, pro kterou se dividendy vyplácejí, skutečně váže ke 

stálé provozovně, která je umístěna v tomto druhém státě, ani podrobit nerozdělené 

zisky společnosti dani z nerozdělených zisků společnosti, i když vyplácené dividendy 

nebo nerozdělené zisky pozůstávají zcela nebo zčásti ze zisků nebo z příjmů majících 

zdroj v tomto druhém státě.  

 

 

Zákon č. 586/1992 Sb., § 19 odst. 1, písm zi) 

Příjmy z dividend a jiných podílů na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která je 

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

je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. , a stálé provozovně mateřské společnosti, která 

je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a je umístěna na území České republiky. Toto 

se nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku, vypořádací podíly a podíly vyplácené 

dceřinou společností, která je v likvidaci. 

Aplikační přednost 
z. č. 586/1992 Sb. 

§ 19 odst. 1, písm zi) 


