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Abstrakt 

Daň je zákonem určená povinná platba, která jde do rozpočtu autority, coţ můţe být např. 

stát. Daně jsou placené při určitých okolnostech, událostech, např. pravidelně v určitých 

intervalech nebo při změně vlastnictví (daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, daň z nabytí 

nemovitých věcí, atd.). Důvodem existence daní je nutnost získat finanční prostředky, které 

jsou vyuţívány pro veřejný sektor k financování funkcí státu a veřejné správy. 
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Abstract 

A tax is a law designated compulsory payment that goes into the authority budget, which may 

be for example a state. Taxes are paid under certain circumstances, events eg. in regular 

intervals or when change of ownership (income tax, value added tax, acquisition of 

immovable property tax,...). The reason of taxes is the need to raise funds that are used for the 

public sector to finance the state functions and public administration.  
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1 ÚVOD 

Daňová problematika je téma, se kterým se setkávají nejen ekonomové, podnikatelé, či 

právníci, ale i kaţdý běţný občan. O daních je diskutováno v rádiích, televizi nebo se o nich 

píše v různých článcích, které vycházejí jak v novinách, tak na internetu. Často jsou v těchto 

zprávách viděni politici, jak projednávají, zda sníţit nebo zvýšit daně na určité zboţí, nebo 

zda zvýhodnit, či nezvýhodnit určitou skupinu poplatníků. Děje se tak, protoţe chod státu je 

financován z velké většiny právě z daní, které jsou nepostradatelným příjmem pro státní 

rozpočet, proto se neustále daňová problematika řeší a i nadále se bude řešit, tak aby byl 

výběr a správa daní co nejefektivnější. 

I přesto, ţe jsou daně velmi frekventovaným tématem, neznamená to, ţe se v něm 

většina občanů orientuje. Kaţdý občan se setkává s celou řadou různých druhů daní, avšak 

kaţdoročně nejdiskutovanější je právě daň z příjmu. Neustálé změny zákona o dani z příjmu a 

značná komplikovanost právní úpravy vedou k tomu, ţe jsou čím dál více vyhledávány různé 

sluţby daňových poradců, které vyuţívají nejen právnické, ale i fyzické osoby.  

Základní orientace v dani z příjmu, jakoţto i v celkovém tématu daní patří 

k všeobecnému vzdělání, které by měl ovládat kaţdý občan, a měla by mu být věnovaná větší 

pozornost. Tyto důvody vedly k výběru tématu daňové problematiky pro bakalářskou práci, 

neboť bliţší seznámení s tímto tématem nebude vyuţito jen pro zpracování práce, ale bude 

přínosem i v kaţdodenním ţivotě. 

Cílem bakalářské práce je shrnout daňovou teorii, která je aplikovaná na praktické 

příklady týkající se průmyslového podniku. 

Práce vychází z mnoha zdrojů, jsou to zejména zákony, průvodci daňovým systémem, 

daňové či účetní portály a také je čerpáno z webových stránek Ministerstva financí České 

republiky. Všechny tyto poznatky jsou shrnuty do daňové teorie a následně pouţity na 

příkladech.  

Z počátku se práce zaměří na vymezení základních pojmů daňové teorie, bude 

vysvětlena funkce a podstata daní, správa daní a poplatků apod. Následně rozebere soustavu 

daní ČR, která je mířena, jak na daně přímé, tak na daně nepřímé. Další kapitola bude 

zaměřena na výpočty daní, se kterými se setkává kaţdý průmyslový podnik, jako je daň 

z příjmu fyzických osob, protoţe odvádí daň za své zaměstnance, dále daň z příjmu 

právnických osob a následně řeší i problematiku DPH, jelikoţ prodává zboţí, které je právě 
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zatíţeno touto sazbou (je zde předpoklad, ţe průmyslové podniky mají větší obrat neţ 1 

milión, tudíţ jsou plátci DPH).  
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2 DAŇOVÁ TEORIE 

Daňová teorie je ustanovena v Daňovém řádu, Zákon č. 280/2009 Sb. Zákon upravuje 

postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají 

při správě daní. 

Daň je zákonem určená, povinná a vynutitelná platba, která jde do pokladny autority. 

Platba je jednostranná, coţ znamená, ţe plátce je povinen jí zaplatit bez nároku na plnění ze 

strany vyhlašující autority. Plátce daně nemůţe ovlivnit, na co utrţené peníze z daní budou 

pouţity. Daně jsou placené opakovaně v určitých pravidelných intervalech nebo při různých 

událostech. V dnešní době jsou daně placeny v peněţité formě, dříve byly placeny 

v naturáliích či robotou. 

Důvodem, proč se vybírají daně je nutnost získat prostředky k financování chodu státu 

a veřejné správy. Dělí se na základní a doplňkové [1], [8 ], [19].  

1) Základní jsou nutné pro existenci státu, řadíme zde:  

 veřejnou správu, kde patří řídící orgány ústřední, regionální, místní a jejich 

zaměstnanci, 

 orgány, které jsou potřebné pro vynucování dodrţování pravidel, jako je policie, 

soudnictví, vězeňství, armáda a obrana obecně. 

2) Doplňkové, které jsou vedlejší, v některých zemích jsou ponechány iniciativě: 

 udrţování infrastruktury, 

 přerozdělování bohatství, kde je řazena sociální péče, starobní důchody, podpora 

v nezaměstnanosti apod. Sociální oblast tvoří nejvyšší výdaje státu. Dále zde patří i 

zdravotní péče, vzdělání a ochrana ţivotního prostředí.  

Pro konkrétní představu je uveden přehled výdajů státního rozpočtu (viz Obr. 1). 
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Obr. 1 Výdaje státního rozpočtu v roce 2012 [14] 

Výše daně je většinou určena jako podíl určité základní hodnoty v procentech. 

Základní hodnota je nazývána daňový základ, můţe jí být cena zboţí, příjem (mzda), velikost 

majetku, záleţí na typu daně, který chceme počítat. Dále můţe být výška daně určena pevnou 

částkou nebo vypočítaná jiným způsobem např. spotřební daň na alkohol v České republice je 

odvozena od mnoţství čistého lihu v alkoholickém nápoji. 

2.1 Typy daňového systému 

Daňový systém je v kaţdé zemi stanoven příslušným zákonem, jednotlivé zákony se 

v daních liší. V České republice známe 3 typy daňového systému a to lineární, regresivní 

a progresivní. Lineární je také nazýván jako konstantní a znamená, ţe procentuální sazba daně 

je pro všechny plátce stejná. Výše daně je tedy přímo úměrná výši daňového základu. 

V progresivním daňovém systému se jedná o to, ţe čím vyšší je daňový základ, tím vyšší je 

procentuální sazba. U regresivního daňového systému je to naopak, s rostoucím daňovým 

základem procentuální sazba klesá. [19], [1] 

U daně z příjmu je termín rovná daň, která zahrnuje lineární zdanění, ale odstraňuje 

všechny výjimky a úlevy. 
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2.2 Stručný přehled daňové soustavy ČR 

Daně se dělí na daně přímé a nepřímé. Přímou daň platí poplatník sám na vlastní účet. 

Nepřímou daň platí plátce daně na účet poplatníka, od kterého daň předem vybere a to 

například jako přiráţku k ceně. Daňová soustava v České republice byla tvořena zákonem č. 

212/1992 Sb.  

V současné právní úpravě jiţ neexistuje zákon, který by uzákonil daňovou soustavu a 

obsahoval výčet jednotlivých daní, ale jednotlivé daně jsou upraveny v samostatných 

zákonech.: Zákon o dani silniční, Zákon o dani z nemovitostí, Zákon o dani z přidané 

hodnoty, Zákon o daních z příjmů, apod. 

Daně přímé [10]: 

 daň z příjmů 

o daně přiznávané daňovým přiznáním 

 daň z příjmů fyzických osob 

 daň z příjmů právnických osob 

o daně sráţkové u zdroje 

 daň z dividend 

 daně majetkové 

o daň z nemovitých věcí 

 daň ze staveb 

 daň z pozemků 

o daň z nabytí nemovitých věcí 

o daň silniční 

Daně nepřímé 

 univerzální daň 

o daň z přidané hodnoty 

 selektivní daň 

o spotřební daň 

 daň z minerálních olejů 

 daň z lihu 

 daň z piva 

 daň z vína 

 daň z tabákových výrobků 
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o ekologická daň 

 daň z elektřiny 

 daň ze zemního plynu 

 daň z pevných paliv 

2.3 Správa daní a poplatků 

Jedná se o právo správce daně činit opatření potřebná ke správnému a úplnému 

zjištění, stanovení a splnění daňových povinností.  

Správci daně v ČR jsou: 

 územní finanční orgány (FÚ), 

 celní orgány (DPH, clo, …), 

 územní orgány státní správy. 

Účastníky daňového řízení jsou [7]: 

 správce daně, 

 daňové subjekty:  

o POPLATNÍK = osoba, jejíţ příjmy jsou přímo podrobeny dani, 

o PLÁTCE = osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci 

daně daň vybranou od poplatníků. [18] 

2.3.1 Daňová registrace 

 Poplatník je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného 

správce daně. Plátce je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně do 15 dnů od 

vzniku povinnosti sráţet daň. Pro registraci u finančního úřadu podávají přihlášky fyzické a 

právnické osoby, univerzální souhrnné formuláře pro daň z příjmu, daň z nemovitosti a 

silniční dani. Pro registraci u celních úřadů se podává přihláška k registraci ke spotřební dani 

pro fyzické osoby a právnické osoby, plátce daně je povinen se registrovat ke kaţdé spotřební 

dani samostatně.  

 Termíny daňového přiznáni jsou u ročního zdaňovacího období do 3 měsíců po 

uplynutí ročního zdaňovacího období. U poplatníka (musí být ověřeno auditorem) je to do 6 

měsíců. Jestliţe je období kratší neţ jeden rok tak do 25 dnů po jeho uplynutí. 

 Je několik způsobu jak lze podat daňové přiznánu, přes internet se zaručeným 

elektronickým podpisem. Přes internet bez zaručeného elektronického podpisu s nutností 
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předat správci tištěnou verzi. Daňové přiznání lze podat i osobně na příslušném finančním 

úřadu, další moţnost je podání poštou nebo přes datovou schránku. Platbu daně lze provést 

v hotovosti, bezhotovostně nebo přeplatkem na jiné dani.  
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3 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 

Zákonem, který stanovoval soustavu daní v právním řádu České republiky, byl zákon 

č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o soustavě daní byl 

zrušen. V současné době je daňová soustava tvořena jednotlivými zákony upravujícími 

konkrétní daně, které jsou vybírány na území České republiky, př.: daň z přidané hodnoty 

(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), daně 

spotřební (zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů) [9]. 

3.1 Charakteristika jednotlivých druhů přímých daní 

V této podkapitole jsou popsány jednotlivé druhy přímých daní a to daň z příjmů, daň 

z nemovitosti, daň z nabytí nemovitých věcí a daň silniční.  

3.1.1 Daň z příjmů 

 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů upravuje, ţe daň z příjmů fyzických osob 

platí lidé, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdrţují alespoň 

183 dnů v kalendářním roce, ale existují určité výjimky. Daň z příjmů právnických osob platí 

osoby, které nejsou osobami fyzickými [5]. 

 Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou dle § 6 příjmy ze závislé činnost, § 7 

příjmy z podnikání (osoby samostatně výdělečně činné), § 8 příjmy z kapitálového majetku 

coţ jsou úroky, § 9 příjmy z pronájmu (pokud se jedná o pravidelný pronájem), § 10 ostatní 

příjmy, kde se řadí výhry v loteriích, prodej bytu, … 

 Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a 

z nakládání s veškerým majetkem (příjmy) [5]. 

 Nejpozdějším termínem pro podání a zaplacení daně je do 31. března (v roce 2015 

posunuto na 1. dubna) u osob fyzických i právnických, pokud má plátce daňového poradce 

tak se termín prodluţuje do 30. června (v roce 2015 posunuto na 1. července), ale je nutno 

tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.  

 Většinou se na daně platí zálohy. Zálohy však neplatí poplatníci, jejichţ poslední 

známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Poplatníci, jejichţ poslední známá daňová 

povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy ve výši 40 % z 
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poslední známé povinnosti 2× ročně. Poplatníci, jejichţ daňová povinnost přesáhla 150 000 

Kč, platí zálohy ve výši 20 % z poslední známé daňové povinnosti 4× ročně.  

 Pro kaţdý druh příjmu se vyčíslí samostatně dílčí základ daně. Následně se všechny 

dílčí základy sečtou, tím vznikne základ daně. Přeplatek na dani z příjmu, který je vyšší neţ 

50 Kč se vrací. Jestliţe má zaměstnanec 2 a více zaměstnavatelů souběţně, tak si vyţádá od 

kaţdého zaměstnavatele potvrzení o příjmu a sestaví si daňové přiznání sám. Nezdanitelné 

části základu daně mohou být uplatněny pouze jedenkrát, proto zaměstnanec u zaměstnavatele 

podpisuje prohlášení.  

 U daně z příjmů právnických osob jsou předmětem daně příjmy nebo výnosy 

z veškeré činnosti právnické osoby.  

 Od 1. 1. 2014 byly zrušená daň dědická, daň darovací je zařazena do daní z příjmů a 

dále byla zrušená daň z nemovitostí, která se nyní jmenuje daň z nabytí nemovitých věcí [11].  

Daň dědická → již neexistuje 

 Předmětem dědické daně byl majetek nabytý v dědickém řízení. Poplatníkem daně byl 

vţdy dědic, který nabyl majetek dědictví nebo jeho část ze závěti. Základem daně byla cena 

majetku, která byla ohodnocena znaleckým posudkem.  

 Od roku 2014 byla zrušena daň dědická u všech fyzických i právnických osob, byl 

zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a 

to k 31. 12. 2013 (často nazýván jako „zákon o trojdani“) [11].  

 V případě darování a dědění mezi osobami zařazenými do I. a II. skupiny (v podstatě 

příbuzní v řadě přímé a pobočné) bylo také aplikováno osvobození od daně a nebyla ani 

povinnost podat daňové přiznání, pokud však člověk nebyl v příbuzenském vztahu I. a II. 

skupiny, byl povinen podat daňové přiznání, ať uţ u daně darovací, či dědické a počkat na 

vyměření platebního výměru od finančního úřadu. Celá problematika dědění a darování byla 

přesunuta ze zrušeného zákona o trojdani do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

(„ZDP“) [15].  

 Problematiku dědění se v daních jiţ nemusí řešit, protoţe zákon o daních z příjmů 

povaţuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu za osvobozený, a to jak pro 

fyzickou osobu (viz § 4a písm. a) ZDP), tak pro právnickou osobu (viz § 19b odst. 1 písm. a) 

ZDP). Notářský poplatek je tedy jediný odvod do státního rozpočtu v dědickém řízení. [11], 

[13] 
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Daň darovací 

 Poplatníkem daně byl obdarovaný (nabyvatel), coţ byla osoba, která bezúplatně 

nabývala majetku. Dárcem byla osoba, která majetek bezúplatně přenechávala. Předmětem 

daně bylo bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu. Základem daně byla cena 

majetku. V novém zákonu je darování nazváno jako bezúplatný příjem.  

 Darování, tedy nově bezúplatný příjem mezi přímými příbuzenskými vztahy je 

osvobozeno od daně, avšak ostatní darování podléhá stejné sazbě zdanění, jako je to u daně 

z příjmů. U právnických osob je zdanění 19 % a u fyzických 15 %. Navíc od roku 2014 se u 

darů uvádí bezúplatný příjem v řádném daňovém přiznání k dani z příjmů, a daň se tedy hradí 

automaticky bez vyměření. 

Od daně jsou osvobozeny dary [11], [13]: 

 od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, 

synovce nebo neteř, manţela, manţela dítěte, dítěte manţela, rodiče manţela nebo 

manţela rodičů, 

 od osoby, se kterou poplatník ţil nejméně po dobu jednoho roku před získáním 

bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o 

domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výţivou, 

 obmyšleného z majetku, který byl do svěřeneckého fondu vyčleněn nebo který zvýšil 

majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, 

 nabyté příleţitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč. [5], [21] 

3.1.2  Daň z nemovitých věcí 

 Nemovitostmi jsou charakterizovány všechny pozemky na území České republiky, 

které jsou vedeny v katastru nemovitostí a stavby spojené se zemí (mají pevný základ), které 

se nachází na území České republiky. Daň z nemovitostí se tudíţ dělí na daň z pozemků a daň 

ze staveb. 

 U daně z pozemků jsou předmětem pozemky na území České republiky vedené 

v katastru nemovitostí, mezi předměty daně se nezahrnují vodní plochy, lesní pozemky, 

pozemky určené pro obranu státu apod. Základem daně je celá půda, která je zjištěná 

násobením skutečné výměry pozemků v m
2
 průměrnou cenou půdy stanovené ve vyhlášce na 

1 m
2
. Osvobozené od daně jsou pozemky ve vlastnictví státu, např.: hřbitovy, pozemky 
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určené pro veřejnou dopravu,… Poplatníkem daně je vţdy vlastník, kromě výjimek, kdyţ je 

to stát, státní poplatník nebo osoba, která má právo trvalého uţívání.  

 Přiznání k dani z nemovitých věcí, musí podat kaţdý, kdo nabyl v loňském roce 

majetek jak koupí, tak darem. Přiznání musí podat a platit ten, kdo vlastní majetek k 1. lednu 

a to nejpozději k poslednímu lednu daného roku, tato daň se platí dopředu př.: pan Novák 

vlastní rodinný dům a je plátcem dani z nemovitých věcí za rok 2015, kterou musí podat 

nejpozději o 31. 1. 2015. Pokud se vlastník s přiznáním opozdí, následuje postih, a to ve 

formě úroků z prodlení, které dosahují 0,05 procenta stanovené daně za kaţdý den prodlení, 

zpoţdění s přiznáním do 5 dnů je bez postihu. Daň se platí do konce května téhoţ roku.  

 Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, které jsou 

zkolaudovány, byty včetně podílu na společných částech stavby, stavby způsobilé k uţívání 

na základ oznámení stavebního úřadu, apod. Základem daně ze staveb je výměra půdorysu 

nadzemní části v m
2
 dle stavu k 1. 1. zdaňovacího období. Osvobozené od daně jsou stavby 

slouţící veřejnosti, jako jsou: školy, knihovny, dále stavby, které jsou ve vlastnictví církve 

atd. Poplatníkem je vţdy vlastník, aţ na výjimku kdy je vlastníkem stát.  

3.1.3 Daň z nabytí nemovitých věcí  

Namísto daně z převodu nemovitostí byla zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 

Sb. zavedena daň z nabytí nemovitých věcí. Právními subjekty jsou převodce (prodávající) a 

nabyvatel (kupující).  

Předmětem daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti. Základem 

daně je cena nemovitosti platná v den nabytí nemovitosti a sazba daně je 4 % ze základu daně. 

Od této daně je osvobozena koupě nově postaveného domu či bytu. [21]  

3.1.4 Daň silniční  

 Tvoří finanční zdroje na výstavbu, rekonstrukci, opravy a údrţbu silniční sítě. 

Předmětem daně jsou motorová vozidla, která jsou určená k podnikání nebo k jiné samostatné 

výdělečné činnosti. Poplatníkem je provozovatel vozidla registrovaného v České republice a 

je zapsán v technickém průkazu vozidla. Daňoví přiznání k silniční dani se podává do 

31. ledna následujícího kalendářního roku po uplynutí zdaňovacího období.  

 Osvobozené od daně jsou vozidla na elektrický pohon, vozidla poţární ochrany, 

zdravotnické, apod. Základem daně je u osobních aut objem motorového vozidla a u návěsů a 

ostatních vozidel je to podle hmotnosti a počtu náprav. V některých případech pouţívají 
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zaměstnanci se souhlasem zaměstnavatele vlastní osobní auto na pracovní cesty pro 

zaměstnavatele, tudíţ daň platí zaměstnavatel.  

3.2 Účtovaní přímých daní a jejich vliv na výkaz zisku a ztrát a rozvahu 

 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti byla přímá majetková daň, vybíraná v 

České republice. Platila se při dědění, darování a převodu nemovitostí. Všechny její tři sloţky 

byly definovány v jednom společném zákoně, proto se jí také říkalo „trojdaň“. Majetková daň 

byla zrušena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. Majetkové daně se účtují na vrub 

příslušného účtu v účtové skupině 53, to znamená, ţe tyto daně jsou součástí nákladů. 

 předpis silniční daně 531/345, 

 předpis daně z nemovitosti 532/345, 

 předpis ostatních daní (z převodů nemovitostí)  538/345, 

 odvod zálohy na daně 345/221. 

 Daňově uznatelným nákladem je silniční daň a to za situace, ţe platba v daném 

daňovém období (roce) neproběhla. Dále pak daň z nemovitostí a z nabytí nemovitostí, jedná 

se o daňový náklad, pouze pokud byla daň v příslušném roce zaplacena. V opačném případě 

jde o daňově neuznatelnou poloţku. [11], [13] 

3.3 Charakteristika jednotlivých druhů nepřímých daní 

 Jedná se o platby, které jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků nebo sluţeb. Nejsou 

tedy vázané na jednotlivé fyzické a právnické osoby, které vytvářejí hodnoty. Poplatníkem 

nepřímých daní je spotřebitel, který je platí v ceně výrobků a sluţeb, ale do státního rozpočtu 

je odvádí někdo jiný [1].  

3.3.1 Daň z přidané hodnoty (DPH) 

  Pojem přidaná hodnota znamená, ţe do ceny zboţí vchází hodnota materiálu a dalších 

činitelů, coţ je cena vstupů. Vstupy jsou ceny, které fakturují dodavatelé bez DPH. Další 

podnik, který zboţí koupí k hodnotě vstupu přidá další hodnoty, z podniku tudíţ vychází 

hodnota vyšší, neţ vstoupila. Výstupem je cena, kterou podnik fakturuje bez DPH 

odběratelům, konečným spotřebitelům.  
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 DPH je nepřímá daň z prodeje výrobků a sluţeb. Přímo neovlivňuje hospodaření 

podniků, nevchází ani do jejich nákladů, ani do jejich výnosů. Podniky jsou jen výběrčími 

daně (plátci), kteří od svých odběratelů daň vybírají (poplatníci). Daň je odváděna plátci do 

státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu.  

 Osobami povinnými k dani jsou právnické a fyzické osoby, které samostatně 

uskutečňují ekonomické činnosti. Mohou jimi taky být veřejnoprávní subjekty (stát, kraj, 

obec), které nebyly zaloţeny či zřízeny za účelem podnikání [12].  

 Plátcem daně jsou osoby, jejichţ obrat překročil zákonem stanovenou výši. Pokud tato 

výše není překročena, jedná se o osobu osvobozenou od daně. Dále se jimi mohou stát FO a 

PO, které se zaregistrují dobrovolně. Registrace je nutná nejpozději do 15 dní kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl obrat překročen. Správci daně přidělují 

plátcům daně DIČ, který se skládá z kódu země České republiky a identifikátoru, u FO je to 

rodné číslo a u PO je to IČ. Poplatníky jsou všichni, kteří nakupují zboţí nebo sluţby od 

plátců daně. Plátcem daně se musí povinně stát subjekt, jehoţ obrat přesáhne 1 000 000 Kč za 

rok nebo se mohou FO a PO registrovat dobrovolně a to nejpozději do 15 dnů, od doby kdy 

byl obrat překročen [6].  

 Základem daně je cena zboţí nebo sluţby, která neobsahuje daň. DPH je rozdíl vstupů 

a výstupů. Sazby daní byly do konce roku 2014: základní 21 % a sníţená byla 15 %. Do 

sníţené sazby patřily knihy, kojenecká výţiva, léky, apod. Od roku 2015 jsou nově 3 sazby 

DPH a to stávající základní 21 %, sníţená 15 % a druhá sníţená sazba 10 %.  

 Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdanitelného plnění podat daňové přiznání a 

to i v případě, ţe mu nevznikla daňová povinnost. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je 

den, kdy se dodávka zboţí nebo sluţeb povaţuje za provedenou. Nejčastěji se jedná o den 

dodání, u sluţby je to den poskytnutí sluţby a v obchodě den zaplacení.  

 Předmětem, daně je zboţí, poskytování sluţeb a pořízení zboţí z členských států EU a 

třetích zemí. Předmětem daně nejsou bezplatně poskytnuté reklamní předměty opatřené logem 

do 500,- manka a škody a aktivace majetku a sluţeb.  

 Z hlediska uplatňování DPH můţeme rozlišit různá zdanitelná plnění a to: tuzemská 

plnění, plnění v rámci členský zemí EU (intrakomunitární dodávky), dovoz a vývoz (ve 

vztahu ke třetím zemím).  

 U tuzemských plnění se jedná o to, ţe dodavatel je plátce DPH z ČR a odběratel je 

buď plátce či neplátce z ČR. Dodavatel je povinen svá plnění zdanit a daň odvést FÚ bez 

ohledu na to, komu plnění poskytuje [12].  
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 Plnění v rámci členských zemí EU se dělí na dodání do členského státu a pořízení 

zboţí z jiného členského státu. U dodání zboţí do členského státu je dodavatel plátce DPH 

z ČR a odběratel neplátce DPH z EU. Tuzemský plátce bude dodávat odběratel zboţí za cenu, 

která bude včetně DPH a pro zdanění pouţije tuzemskou sazbu daně, coţ znamená, ţe se musí 

registrovat v příslušném členském státě a tam i přiznává. Pokud by tuzemský plátce dodával 

odběrateli, který je plátce DPH v zemích EU, byla by tato dodávka osvobozena od DPH 

s nárokem na odpočet a daň by musel odvést odběratel. U pořízení zboţí z jiného členského 

státu je to tak, ţe dodavatel je plátce DPH v EU a odběratel je plátce z ČR, pořízení je 

předmětem DPH, daň musí přiznat český plátce (příjemce) v rámci svého daňového přiznání. 

 Vývoz sluţeb je ve většině případů osvobozeným plněním s nárokem na odpočet 

DPH, dovoz sluţeb není předmětem DPH. [19] 

3.3.2 Spotřební daň  

 Předmětem daně jsou výrobky vyrobené v tuzemsku a výrobky do tuzemska dovezené. 

Daňová povinnost vzniká v okamţiku výroby nebo dovozem výrobků. Zdaňuje se v té zemí, 

kde dochází ke konečné spotřebě daného výrobku, tedy ve chvíli propuštění do volného 

oběhu. Správcem daně je celní úřad. V době mezi vznikem daňové povinnosti a povinností 

daň přiznat a zaplatit, je výrobek v reţimu osvobození od daně. Tento reţim je umoţněn 

vyuţíváním daňových skladů coţ znamená, ţe daň se vybírá co nejblíţe místu, kde došlo ke 

spotřebě. Takţe jsou výrobky v období mezi dnem výroby a dnem spotřeby dopravovány a 

skladovány nezdaněné. [10] 

 Nárok na vrácení spotřební daně je v okamţiku, kdy je výrobek propuštěn do celního 

reţimu vývoz, dále u výrobků vstupujících do výroby výrobků, které budou spotřební daní 

zatíţeny př.: víno při výrobě koňaku.  

 Plátcem daně jsou všechny FO a PO, které provozují daňové sklady a dodávají 

výrobky ke konečné spotřebě, dováţejí vybrané výrobky a neuplatní reţim podmíněného 

osvobození. Musí se registrovat nejpozději ke dni vzniku daňové povinnosti. Pzn.: plátci daně 

nejsou osoby, které vyrobí do 200 l piva pro vlastní spotřebu za rok nebo osoby, které vyrábí 

tiché víno a jehoţ mnoţství nepřekročí 2 000 l za rok. [16] 

 Sazby daně jsou stanoveny rozdílně pro kaţdý výrobek podle měrných jednotek. 

Spotřební daň se započítává do základu daně pro výpočet DPH. Základem daně je mnoţství 

vybraného výrobku v měrných jednotkách, u tabákových výrobků cena pro konečného 

spotřebitele. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, daňové přiznání se podává do 25. dne 
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po skončení období za kaţdou daň samostatně. Daň je splatná do 40. dne po skončení 

zdaňovacího období. [15], [16] 

Daň z minerálních olejů 

 Předmětem daně jsou motorové benzíny, letecké pohonné hmoty a maziva olovnaté i 

bezolovnaté dále se zde řadí střední a těţké plynové a topné oleje, zkapalněné plyny 

pouţívané jako pohonné hmoty s výjimkou bioplynů.  

Daň z lihu 

 Předmětem daně je líh a destiláty ovocné z pěstitelského pálení. Osvobozený od daně 

je líh, který vstupuje do výrobků při výrobě kosmetických, potravinářských výrobkům pro 

výrobu léčiv a dále také syntetický a technický líh.  

Daň z piva 

 Předmětem daně je slabý alkoholický nápoj, který obsahuje více neţ 0,5 % 

objemových alkoholu, který vznikl zkvašením mladiny. Koncentrace alkoholu v pivu se 

vyjadřuje v procentech jako procentový obsah extraktu původní mladiny před zkvašením. U 

daně z piva jsou dvě skupiny sazeb: 

 sníţené, které jsou pro malé nezávislé pivovary, 

 pro ostatní PO a FO. 

Daň z vína 

 Předmětem daně z vína jsou vína, které obsahují více neţ 1,2 % objemových alkoholu, 

nejvyšší hranice je však 22 %.  

Daň z tabákových výrobků 

 Předmětem daně jsou cigarety, doutníky, dýmové, cigaretové, šňupavé a ţvýkací 

tabáky a také tabákový odpad.  

 Výše daně se počítá jako součet pevné částky daně násobený počtem kusů nebo 

počtem kilogramů a procentní části daně z ceny obvyklé, daň má určité minimum nesmí být 

niţší neţ tato minimální sazba. [15], [16] 

3.3.3 Ekologická daň  

Předmět daně je rozdílný, záleţí na druhu energie, která je odebírána. Zdaňovacím 

obdobím pro ekologickou daň je kalendářní měsíc. Plátce daně má povinnost podat návrh na 

registraci k dani u celního úřadu nejpozději v den, ve kterém vznikla povinnosti daň přiznat a 
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zaplatit. Plátci jsou povinni předloţit daňové přiznání a zaplatit daň do 25. dne po skončení 

zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.  

Daň z elektřiny 

 Plátcem daně z elektřiny je dodavatel, který na určitém daňovém území dodal 

elektřinu konečnému spotřebiteli, dále je to provozovatel distribuční soustavy a provozovatel 

přenosové soustavy, apod.  

 Od daně z elektřiny je osvobozena elektřina, která je ekologicky šetrná, vyrobená v 

dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována); atd.  

 Výše daňové povinnosti je 28,30 Kč/MWh. Základem daně je mnoţství elektřiny 

v MW. [15], [16] 

Daň z pevných paliv 

 Plátcem daně z pevných paliv je dodavatel, který na daňovém území dodal pevná 

paliva konečnému spotřebiteli, fyzická nebo právnická osoba, která pouţila pevná paliva 

osvobozená od daně k jiným účelům, neţ na které se osvobození od daně vztahuje, apod. 

 Od daně jsou osvobozena paliva, která jsou určena k výrobě elektřiny, k výrobě koksu, 

v chemických, metalurgických či mineralogických procesech atd. 

 Výše daňové povinnosti činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Základem 

daně je mnoţství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním vzorku. [15], [16] 

Daň ze zemního plynu 

Plátcem daně ze zemního plynu je dodavatel, který na daňovém území dodal plyn 

konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a 

provozovatel podzemního zásobníku plynu, apod. 

Od daně je osvobozen například plyn určený: pro výrobu tepla v domácnostech 

k výrobě elektřiny, atd. 

Výše daňové povinnosti je stanovena v § 6 zákona 261/2007 Sb. a liší se podle druhu plynu. 

Základem daně je mnoţství plynu v MWh spalného tepla, nelze-li vyjádřit spalné teplo plynu 

v MWh, stanoví se spalné teplo ve výši 15 MWh na tunu plynu. [15], [16] 

3.4 Účtovaní nepřímých daní a jejich vliv na výkaz zisku a ztrát a 

rozvahu 

Nepřímou daň vybírají plátci daně od spotřebitelů, kteří ji platí v ceně výrobků, které 

si kupují. Patří zde např. daň z přidané hodnoty, spotřební daň,… 
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DPH [3]: 

 došla faktura za materiál 112 / 321, 

 + DPH 343 / 321, 

 vydaná faktura za prodané výrobky 311 / 601, 

 + DPH 311 / 343, 

 úhrada DPH finančnímu úřadu (daňová povinnost) 343 / 221, 

 úhrada nadměrného odpočtu  221 / 343. 

Spotřební daň: 

 prodáno 50 lahví alkoholu: 

o cena dodávky bez spotřební daně 311 / 601, 

o spotřební daň  311 / 345, 

o DPH (cena dodávky + spotřební daň) 311 / 343. 

3.5 Změny v daňovém zákoně od 1. 1. 2014 

Byl zrušen zákon o tzv. „trojdani“. Daň se platila při dědění, darování a převodu 

nemovitostí. Všechny její tři sloţky byly definovány v jednom společném zákoně, proto se jí 

také říkalo „trojdaň“. Zrušena byla zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. a duplicitně 

zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. ke dni 1. ledna 2014. Daň dědická byla úplně 

zrušena, daň darovací přesunuta pod daň z příjmu a daň z převodu nemovitosti přejmenovaná 

na daň z nabytí nemovitostí. [11], [13] 

Další změny od 1. 1. 2015 

 Zavedení druhé sníţené sazby u DPH, nyní je tedy DPH ve výši 21 %, 15 % a 10 %, 

záleţí na druhu zboţí. 

Zaměstnavatel bude mít moţnost sníţit daňový základ o náklady související se 

zřízením a provozováním zařízení péče o dítě předškolního věku tzv. podnikové školky, mezi 

tyto náklady se řadí nájemné na prostory, energie, úklid, … 

Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte 

ve školce nebo předškolním zařízení, tato platba se nazývá tzv.: „školkovné“. Výše slevy na 

dani se odvozuje od výše minimální mzdy rodiče, sleva jde jiţ uplatnit i za rok 2014. Za rok 

2014 mohou rodiče uplatnit slevu na dani za „školkovné“ aţ do výše 8 500 Kč, v roce 2015 
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tato částka bude navýšena aţ na 9 200 Kč. Slevu můţe uplatnit pouze jeden z rodičů a to po 

skončení kalendářního roku buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. 

Dále se nově zavádí sleva na druhé a další dítě ţijící ve společné domácnosti, a to 15 

804 Kč na druhé dítě a 17 004 Kč na třetí a další dítě. Sleva na 1. dítě je 13 404 Kč. 

Mezi nové povinnosti zaměstnavatelů patří vyţadovat potvrzení o poskytování 

daňového zvýhodnění v případě zaměstnanců, kteří vyţivují děti ve společné domácnosti a 

ţádají o daňové zvýhodnění na děti.  

Další z bodů v daňovém zákoně, který se zpřísňuje, je uplatnění daňového zvýhodnění 

u ţivotního pojištění. Odečíst z daňového základu částku zaplacenou na ţivotním pojištění uţ 

nebude moţné uplatnit u soukromého ţivotního pojištění, pokud však pojistná smlouva 

umoţňuje částečné výběry peněz, které byly vloţeny. Pokud však poplatník chce zachovat 

daňové zvýhodnění, musí podepsat dodatek ke smlouvě a to nejpozději do 1. dubna 2015. 

Jestliţe bude smlouva vypovězena předčasně, musí pojištěný podat daňové přiznání a v něm 

dodanit příjem, který byl osvobozený od daně, to znamená příspěvky zaměstnavatele za 

předchozích 10 let (týká se ale jen příspěvků poskytnutých od ledna 2015) a také dodanit 

odečty uplatněné v předchozích 10 letech.  

Nově bude správce daně akceptovat podání, u nichţ zákon stanoví povinnou 

elektronickou formu, i pokud budou podána jinak neţ elektronicky. Za nesplnění elektronické 

formy podání novela daňového řádu zavádí pokutu ve výši 2 000 Kč. [16], [22] 
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4 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY VÝPOČTU DANÍ 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na vybrané 3 druhy daní a to daň z příjmu 

právnických osob, daň z příjmu fyzických osob a daní z přidané hodny. Na těchto 3 daních se 

v České republice vybere do státního rozpočtu největší mnoţství financí a dále přímo 

ovlivňují hospodaření průmyslového podniku, proto se práce zaměřuje právě na ně. 

 Na Obr. 2 je jasně znázorněno kolik procent se z celkového mnoţství utrţených 

financí vybere v různých kategoriích daní, je evidentní, ţe největší obnos do státního rozpočtu 

přináší DPH 40,9 %, následuje daň z příjmu fyzických osob s 18,8 %, dále je to spotřební daň 

s 18,3 %, kde je největší suma za daň z minerálních olejů, a následně daň z příjmu 

právnických osob s 16 %. Další daně jsou z celkového mnoţství pouze v jednotkách procent.  

 

 

Obr. 2 Struktura inkasa daní v ČR [2] 

V následující tabulce (viz Tab. 1) jsou procenta z předchozího grafu převedeny do 

reálné hodnoty a to od roku 2006 do roku 2014. Je jasně vidět, ţe stát vybírá rok od roku více 

peněz na daních, např.: příjmy do státního rozpočtu z daní v roce 2013 dosáhly 770 mld. Kč, 

celkové příjmy státního rozpočtu v roce 2013 byly 1090 mld. Kč, coţ znamená, ţe daně dělají 

70,6 % příjmů státního rozpočtu. [20] 
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Tab. 1 Výběr daní 2006-2014 [2] 

 

4.1 DPH 

Daň z přidané hodnoty je jeden z nejdůleţitějších příjmů státního rozpočtu. Platí jí všichni 

při většině běţných nákupů zboţí a sluţeb. V České republice byla zavedena 1. 1. 1993, 

nahradila dříve pouţívanou daň z obratu.[6]  

Na následující tabulce (viz Tab. 2) je uveden vývoj DPH v historii České republiky. Od 

1. 1. 2015 vešly v platnost změny v daňovém zákonu, jedna ze změn je zavedení druhé 

sníţené sazby DPH, coţ je vůbec poprvé, doposud byla pouţívána pouze jedna sníţená sazba, 

více o zavedení a vyuţití druhé sníţené sazby je v zákonu č. 262/2014 Sb. 
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Tab. 2 Vývoj české sazby DPH  

období základní sazba snížená sazba druhá snížená sazba 

1. 1. 1993 - 31. 12. 1994 23 % 5 % - 

   1. 1. 1995 - 30. 04. 2004 22 % 5 % -  

1. 5. 2004 - 31. 12. 2007 19 % 5 % - 

1. 1. 2008 - 31. 12. 2009 19 % 9 % - 

1. 1. 2010 - 31. 12. 2011 20 % 10 % - 

1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 20 % 14 % - 

1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 21 % 15 % - 

   1. 1. 2015 - dosud 21 % 15 % 10 % 

 

Do druhé sníţené sazby řadíme léky, knihy, vybranou kojeneckou výţivu, více v 

příloze č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb. V první sníţené sazbě je část zboţí např.: potraviny 

včetně nápojů (kromě alkoholických nápojů), krmiva pro zvířata, rostliny, semínka, ţivé 

dřeviny, některé zdravotnické prostředky, …, zbylé zboţí, které se řadí do sníţené sazby, 

nalezneme v příloze č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb., ze sluţeb jsou to opravy zdravotnických 

prostředků, ubytovací sluţby, pozemní hromadná doprava, sociální péče apod. zbytek v 

příloze č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. Základní sazba se vztahuje na většinu zboţí a sluţeb [6], 

[12].  

4.1.1 Výpočet základu daně z přidané hodnoty  

 Výpočet daně z přidané hodnoty se provádí pomocí koeficientů, cena s DPH se 

vynásobí daným koeficientem [3]:  

 u 21% DPH je to 0,1736, 

 u 15% DPH je to 0,1304, 

 u 10% DPH je to 0,0909. 

Příklad: 

Cena s 21 % DPH je 121 000 Kč.  

DPH = 121 000 Kč ∙ 0,1736 = 21 006 Kč 

základ daně = 121 000 Kč – 21 006 Kč = 99 994 Kč 
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Koeficient se u DPH 21 % vypočítá jako: 
  

   
 ̇       . Koeficient se zaokrouhluje na 

4 desetinná místa. Koeficient pro 15 % DPH a 10 % DPH se vypočítá obdobně, akorát se 

vymění čitatel ve zlomku, buď za číslo 15, nebo 10 záleţí, který koeficient je počítán.  

Předchozí příklad lze vypočítat i matematicky a to za pomocí trojčlenky:  

            
   

   
         Kč základ daně je 100 000 Kč a 21% daň je 21 000 Kč. Je 

evidentní, ţe mezi matematickým výpočtem a výpočtem za pomocí koeficientu je rozdíl 6 Kč 

ve prospěch státu (odvedeme na dani o 6 Kč více při výpočtu s koeficientem). V České 

republice se základ daně počítá dle zákona 235/2004 Sb. § 37, odstavec 2) pomocí 

koeficientu. [3] 

 Částka s DPH ze základu částky se počítá standardně matematicky př.: u 21% DPH: 

základ 100 Kč ∙1,21 = 121 Kč 

4.1.2 Příklad na odpočet DPH 

DPH je nepřímou daní to znamená, ţe do státní pokladny ji neodvádějí přímo 

poplatníci, kteří ji platí ve svých nákupech. Odvádí ji tzv. plátci daně, coţ jsou z velké části 

zejména prodejci zdaňovaných produktů, kteří se v tuto chvílí stávají výběrčí této daně. Často 

se stává, ţe samotný plátce daně, se stane zároveň daňový poplatníkem. V tomto případě by 

byli znevýhodněni všichni obchodníci oproti výrobcům. Produkty by kupovali jiţ zatíţené 

daní od výrobce a následně by jejich prodej měli opět, podruhé, zatíţit svou vlastní daní 

připočtenou k prodejní ceně. [4] 

Zákon má tento případ ošetřený. Plátce daně, který se dostane do role poplatníka DPH, 

má moţnost odečíst si daň zaplacenou dodavateli od daně vybrané od svých odběratelů 

(poplatníků). Neboli daň, kterou poplatník zaplatil při nákupech svých vstupů dodavatelům 

(DPH na vstupu) si můţe odpočítat od daně, kterou obdrţí za své výstupy (produkty) od 

svých odběratelů (poplatníků) – DPH na výstupu. Situaci přehledně vyjadřuje následující 

obrázek 3. 
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Obr. 3 Schéma uplatnění odpočtu DPH [4] 

Příklad: 

Obchodní společnost je plátce daně, dne 28. 2. 2014 nakoupila sochory v hodnotě 

434 010 Kč.  

A) Daňový doklad byl plátci doručen s dodávkou zboţí. Dodavatel za měsíc únor odvedl 

DPH, a odběratel si za měsíc únor uplatnil nárok na odpočet. 

DPH 21 % = 434 010 Kč ∙ 0,1736 = 75 344 Kč, 

základ daně = 434 010 Kč – 75 344 Kč = 358 666 Kč. 

Dodavatel odvedl DPH za měsíc únor ve výši 75 344 Kč a odběratel uplatnil u FÚ nárok na 

odpočet, tudíţ mu byla vrácena daň, kterou zaplatil u dodavatele, při nákupu. V konečném 

důsledku, to má vliv na rozvahu pozitivní, je totiţ sníţená daňová povinnost.  

 

B) Daňový doklad byl plátci doručen s dodávkou zboţí. Dodavatel za měsíc únor odvedl 

DPH, a odběratel za měsíc únor neuplatnil nárok na odpočet. 

DPH 21 % = 434 010 Kč ∙ 0,1736 = 75 344 Kč, 

základ daně = 434 010 Kč – 75 344 Kč = 358 666 Kč. 

Dodavatel odvedl DPH za měsíc únor ve výši 75 344 Kč a odběratel neuplatnil nárok na 

odpočet, tudíţ zaplatil při nákupu zboţí DPH dodavateli a dále prodal dál zboţí, které také 

bylo zatíţeno DPH. Celkový vliv je takový, ţe daňová povinnost, kterou bude muset odvést 

odběratel, bude od 75 344 Kč vyšší neţ by mohla být.  

 

C) Daňový doklad nebyl plátci doručen s dodávkou zboţí. Dodavatel není v registru DPH 

(neplatí státu DPH). Odběratel si neověřil, ţe dodavatel není v registru a uplatnil nárok na 

odpočet DPH.  
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DPH 21 % = 434 010 Kč ∙ 0,1736 = 75 344 Kč, 

základ daně = 434 010 Kč – 75 344 Kč = 358 666 Kč. 

Dodavatel neodvedl DPH, jelikoţ není registrovaný jako plátce, tudíţ není moţné, aby 

odběratel uplatňoval nárok na odpočet daně, protoţe ţádná daň odvedena nebyla.  

4.1.3 Účtování DPH 

Daň z přidané hodnoty má účet 343. Pohledávky k finančnímu úřadu se 

zaznamenávají na stranu „má dáti“ (MD) a závazky k finančnímu úřadu na stranu „dal“ (D). 

Převaţuje-li na konci období zůstatek na straně MD, jde o nadměrný odpočet. Pokud 

převaţuje zůstatek na straně D, jedná se o daňovou povinnost. [6] 

Příklad účtování na účtu 343: 

 došla faktura za materiál 112 / 321, 

 + DPH 343 / 321, 

 vydaná faktura za prodané výrobky 311 / 601, 

 + DPH 311 / 343, 

 úhrada DPH finančnímu úřadu (daňová povinnost) 343 / 221, 

 úhrada nadměrného odpočtu  221 / 343. 

4.2 Daně z příjmů  

Daň z příjmů je jedna z nejdůleţitějších daní, které přispívají do státního rozpočtu.  

4.2.1 Výpočet základu daně  

Do základu daně z příjmů FO vstupují příjmy, které jsou v zákoně č. 586/1992 Sb. 

uvedeny jako předmět daně z příjmu, které jsou [16]: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkčních poţitků (§ 6 ZDP), 

 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP), 

 příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), 

 příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP), 

 ostatní příjmy (§ 10 ZDP). 

Základ daně z příjmů můţeme vypočítat, buď podle daňové evidence, nebo výdajového 

paušálu. Daňová evidence má obsahovat údaje o příjmech a výdajích, a dále výpis majetků a 
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závazků. Daňová evidence zahrnuje přehled zdanitelných a nezdanitelných příjmů, 

zdanitelných a nezdanitelných výdajů se základním rozdělením na pohyby z pokladny a z 

banky. Dále daňová evidence poskytuje přehled o stavu a pohybu majetku a závazků. Sem 

můţe spadat evidence dlouhodobého majetku, zásob, knihy pohledávek a závazků, evidence 

rezerv, úvěrů a půjček, mzdová evidence, evidence příjmu a výdajů. 

 Vypočítat základ daně lze i pomocí výdajového paušálu, § 7 odstavec 7 Zákona o 

daních z příjmů umoţňuje fyzickým osobám uplatnit výdaje procentem z příjmů, takzvaným 

výdajovým paušálem. Podstata výdajového paušálu je zjednodušit výpočet základu daně 

z příjmů a současně zjednodušit dokladovou evidenci. Pokud je pouţit výdajový paušál pro 

výpočet základu daně z příjmů plynoucí z podnikání, je podnikatel povinen vést záznamy o 

příjmech a evidenci případných pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikáním nebo jinou 

samostatnou výdělečnou činností. [21] 

Postup výpočtu základu daně z příjmů FO pomocí výdajového paušálu 

Prvním krokem je součet všech dosaţených zdanitelných příjmů (těch příjmů, které 

jsou předmětem daně z příjmů z podnikání FO) a podle předmětu podnikání je pouţita 

procentní sazba, která je stanovena v § 7/7 Zákoně o daních z příjmů pro výpočet výdajů. 

Procenta výdajů jsou pro kaţdé odvětví jiná: 

 80 % z příjmů zemědělského podnikatele a z příjmů řemeslných ţivností, 

 60 % z příjmů ze ţivností, mimo ţivností řemeslných, 

 40 % z příjmů poplatníků podnikajících podle zvláštních předpisů (jedná se o příjmy 

např. advokátů, daňových poradců, lékařů aj.), 

 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. [7] 

Daňové náklady 

Výši daňové povinnosti zjistíme ze základu daně, coţ je rozdíl mezi příjmy a náklady. U 

nákladů rozlišujeme, zda jsou daňově uznatelné či nikoliv.  

V zákonu o daních z příjmů jsou v § 24 vypsány výdaje daňově uznatelné, tj. výdaje 

vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů a v § 25 výdaje nedaňové, které finanční 

úřad pro daňové účely neuznává. Výdaje daňově uznatelné sniţují základ daně, coţ znamená, 

ţe výše zaplacená na dani se také sniţuje. 

Výdaje daňově uznatelné (uplatnitelné) např.:  

 mzdy a pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance, 
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 nájemné, 

 nákupy materiálu a zboţí, 

 odpisy majetku, 

 provozní náklady, 

 rezervy a opravné poloţky podle zákona o rezervách, 

 škody vzniklé v důsledku ţivelných pohrom, 

 škody způsobené neznámým pachatelem (potvrzení Policie ČR), 

 výdaje na pracovní cesty a další.  

Výdaje daňově neuznatelné (neuplatnitelné) např.: 

 daň dědická, darovací, z příjmů, 

 manka a škody převyšující náhrady, 

 odvod DPH, 

 osobní spotřeba podnikatele, 

 penále a úroky nesmluvní, 

 platba sociálního a zdravotního pojistného OSVČ, 

 technické zhodnocení, 

 výdaje na pořízení hmotného majetku, 

 výdaje na reprezentaci a další. [17] 

Základ daně se tedy vypočítá jako příjmy, od kterých jsou odečteny výdaje, dále jsou od 

základu daně odečteny odčitatelné poloţky, které se týkají určité PO či FO. Z tohoto základu 

daně, který je poníţen o odčitatelné poloţky (viz Tab. 3) se vypočítá 15% daň z příjmu, která 

můţe být dále poníţena o slevy na dani.  
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Tab. 3 Odčitatelné poloţky a slevy na dani 2015 [7] 

ODČITATELNÁ POLOŽKA 2015 
 

SLEVA NA DANI 2015 

Hypotéka 
– aţ 45 000 Kč  

Poplatník 
– 24 840 Kč 

Penzijní 

připojištění 

– aţ 12 000 Kč  
Dítě 

Školkovné 

– 13 404 Kč 

– aţ 8 500 Kč 

Ţivotní pojištění 
– aţ 12 000 Kč  

Manţel/ka 
– 24 840 Kč 

Příspěvky odborům 
– aţ 3 000 Kč  

Student 
– 4 020 Kč 

Dary 
– 15 % ze základu 

daně 

 
Invalidita I. či II. stupně 

– 2 520 Kč 

Darování krve 
– aţ 2 000 Kč  

Invalidita III. stupně 
– 5 040 Kč 

Vzdělávání 
– aţ 10 000 Kč  

Průkaz ZTP/P 
– 16 140 Kč 

Daňová ztráta dle ZDP 
 

Zaměstnanec se zdravotním 

postiţením 

dle § 35 ZDP 

 

Opravy vs. technické zhodnocení  

Oprava věci je výdajem, který lze uplatnit v daném zdaňovacím období celý, bez 

ohledu na to, jak vysoká byla vynaloţená částka, oproti tomu technické zhodnocení je nutno 

odpisovat. 

Mezi poplatníkem a správcem daně často vznikají problémy ohledně zařazení 

příslušného nákladu do kategorie oprav nebo technického zhodnocení. Pro vyjasnění je 

uveden příklad, v případě, ţe subjekt vynaloţí 100 000 Kč na opravu fasády, která je poničená 

v důsledku vandalismu a správce daně usoudí, ţe pouţitím kvalitnější omítky došlo k 

technickému zhodnocení, dojde pravděpodobně ke sporu. Tomu lze předejít ţádostí o závazné 

posouzení, kdy správce daně vyměří a poradí plátci jak postupovat. [5] 

V případě, ţe stotisícovou investici potřebuje subjekt zahrnout do nákladů v daném 

zdaňovacím období celou, snaţí se to udělat tak, aby se jednalo o opravu, v opačném případě 

bude moci po dobu dalších několika let uplatňovat daňové odpisy z této částky. 

Poplatník si při takové investici předem spočítá, zda takový náklad potřebuje uplatnit 

najednou nebo zda zvolí metodu odpisování.  
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Umělé výdaje 

Jedním z velkých problémů v daňovém systému jsou výdaje uměle vymyšlené za 

účelem sníţení základu daně. Mezi takto vymyšlené výdaje můţeme zařadit i výdaje, které 

byly skutečně vynaloţeny. Modelový příkladem můţe být situace, kdy manaţer na základě 

výše očekávaného zisku rozhodl, ţe starou výpočetní techniku (PC, notebooky, projektory,…) 

daruje firma školám a nakoupí se pro firemní účely nové [5]. Tím dojde ke zvýšení hodnoty 

obchodního majetku a sníţení daňové povinnosti poplatníka hned ve dvou případech. 

V těchto případech jde o jednu ze státem schválených moţností jak si poníţit základ daně. 

Příčina nařizovaných daňových kontrol je uplatňování výdajů, které jsou vymyšlené, a tím 

pádem, jsou doklady za tyto výdaje daňovým subjektem zfalšovány. 

4.2.2 Daň z příjmu FO 

U fyzických osob dělí Zákon předmět daně podle původu příjmů na pět základních 

dílčích kategorií a to na: příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti (zejména 

z podnikání), příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy. 

Sazba daně z příjmů fyzických osob je v České republice 15 %. Daň z příjmu se 

neodvádí jen ze mzdy, ale i z dalších příjmů jako jsou dary, výdělky z podnikání apod. U 

zaměstnance je brána jako základ daně tzv. super hrubá mzda. Super hrubá mzda je hrubá 

mzda pracovníka, která je zvýšena o sociální (25 % z hrubé mzdy) a zdravotní (9 % z hrubé 

mzdy) pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel. Hrubá mzda je 

mzda nesníţená o částky pojistného na sociální zabezpečení (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní 

pojištění (3,5 % z hrubé mzdy), kterou je povinen sráţet a odvádět za zaměstnance 

zaměstnavatel. Dále se od hrubé mzdy odečítá daň, kterou také odvádí za zaměstnance 

zaměstnavatel a vzniká jiţ čistá mzda, kterou zaměstnanec dostane. [9], [21] 

Příklad výpočtu a zaúčtování mzdy: 

Pan Novák je novým zaměstnancem firmy XYZ a nastoupil na pozici slévače, jeho 

hrubý nástupní měsíční příjem je 18 000 Kč. Pan Novák je ţenatý a má jedno dítě, na které 

uplatňuje slevu. [22] 

Účtování a výpočet: 

hrubá mzda:  521/331 (HM) 18 000 Kč, 

zdravotní pojištění: 331/336 (HM . 4,5 %) 810 Kč, 

sociální pojištění: 331/336 (HM . 6,5 %) 1 170 Kč, 

sráţka daně: 331/341,  
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ZP placené zaměstnavatelem: 524/336 (HM . 9 %) 1 620 Kč, 

SP placené zaměstnavatelem: 524/336 (HM . 25 %) 4 500 Kč, 

VPD výplata mzdy: 331/211 (HM – ZP – SP – daň), 

VBÚ odvod: a) ZP 336/221 (ZP + ZPP), 

 b) SP 336/221 (SP + SPP), 

 c) daň ze mzdy 341/221. [22] 

 

Výpočet: 

super hrubá mzda:  HM + ZPP + SPP = 18 000 Kč + 1 620 Kč + 4 500 Kč = 

24 120 Kč. 

Super hrubá mzda se zaokrouhluje vţdy na celé stokoruny nahoru a tvoří základ pro výpočet 

daně z příjmu. 

SHM: 24 120 Kč =̇ 24 200 Kč, 

daň z příjmu: 24 200 Kč ∙15 % = 3 630 Kč, 

sleva na poplatníka: 2 070 Kč, 

sleva na 1 dítě: 1 117 Kč, 

záloha na dani po slevě: 3 630 Kč - 2 070 Kč – 1 117 Kč = 443 Kč, 

sraţení ZP zaměstnanci: 810 Kč, 

sraţení SP zaměstnanci: 1 170 Kč, 

čistá mzda k výplatě: HM - záloha na dani po slevách - ZP - SP  

 = 18 000 Kč – 443 Kč – 1 170 Kč – 810 Kč = 15 577 Kč. 

 

 Pan Novák dostane od svého zaměstnavatele čistou mzdu 15 577 Kč, celkové náklady, 

které platí zaměstnavatel, za zaměstnání pana Nováka jsou 24 120 Kč, coţ je rozdíl 8 543 Kč, 

tyto peníze odcházejí státu. Z tohoto příkladu vyplývá, ţe zaměstnanec dostane 

přibliţně  65 % z celkových nákladů, které zaměstnavatel musí za svého zaměstnance zaplatit.  

V některých případech se stává, ţe nastane daňový bonus, coţ je přeplatek na dani, 

kdyby byla uznána taková výše slevy, která by překryla zálohu na dani, tento přeplatek 

zaměstnanec dostane zpět, účtuje se dle 221/341. [22] 

Alternativní způsob odměňování 

Alternativní formou odměny za práci jsou stravenky, které jsou pro příjemce 

osvobozeny od daně z příjmů. Další výhodou je, ţe nejsou zahrnovány jako příjem do 
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výpočtu odvodů na ZP a SP. Pro plátce odměny (mzdy) jde o v plné výši uznatelný náklad. 

Jediná nevýhoda stravenek je, ţe je omezená směnitelnost za statky. [22] 

4.2.3 Výpočet daně u OSVČ: 

Všechny osoby samostatně výdělečně činné uplatňují daňové zvýhodnění aţ za celý 

kalendářní rok v daňovém přiznání. Zvýhodnění se neodečítá měsíčně, tak jak je to u 

zaměstnanců. Daňové zvýhodnění nemohou vyuţít osoby, které stanovují výdaje paušálem. 

Při prvním uplatnění daňového zvýhodnění na děti musí OSVČ přinést rodný list dětí, 

v dalších letech to jiţ dělat nemusí, jelikoţ FÚ si tyto listy zkopíruje a zařadí do své evidence.  

 

Praktický příklad: Ţivnostník pan Vlaštovka má příjmy za rok 2014 ve výši 586 223 Kč a 

výdaje 297 123 Kč. Pan Vlaštovka vede daňovou evidenci a uplatňuje daňové zvýhodnění za 

rok 2014 na dceru Kateřinu. [22] 

Postup: 

roční příjem: 586 223 Kč, 

roční výdaj: 297 123 Kč, 

základ daně: 586 223 Kč – 297 123 Kč = 289 100 Kč, 

daň z příjmu: 289 100 Kč ∙15 % = 43 365 Kč, 

sleva na poplatníka: 24 840 Kč, 

daňové zvýhodnění za dítě: 13 404 Kč, 

daňová povinnost: 43 365 Kč - 24 840 Kč - 13 404 Kč = 5 121Kč. 

 

Pan Vlaštovka sníţil svou daň po uplatnění slev o 38 244 Kč, tudíţ na dani zaplatí 5 121 Kč. 

4.2.4 Daň z příjmu PO 

Daň z příjmů právnických osob je jedna ze základních příjmových daní, která daní 

příjmy subjektů zaloţených za účelem podnikání. DPO se vztahuje i na ostatní subjekty jako 

různé nadace a občanská sdruţení. Schéma výpočtu základu daně z příjmů PO je vyobrazen 

na obrázku 4. 

 

 

 

 



31 

 

 

Výnosy za 

zdaňovací 

období 

celkem 

- náklady za 

zdaňovací období 

celkem 

 

+/- daň z příjmů 

právnických osob 

 

(účt. Skupina 

59x) 
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DO) 
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= 

základ 

daně 

Obr. 4 Schéma výpočtu základu daně z příjmů PO [7] 

Příklad výpočtu daně z příjmů právnických osob. 

Obráběcí firma XYZ s.r.o. provedla v roce 2014 tyto operace: 

daňové odpisy: 7 000 Kč, 

dar na vybudování dětského hřiště: 1 000 Kč, 

dar nadaci: 6 500 Kč, 

poskytla dar střední škole, který byl vyuţit pro koupi sportovního náčiní: 2 500 Kč, 

na výzkum nové technologie vydala: 37 000 Kč, 

prodala cenné papíry (nejde o cenné papíry dceřiné společnosti): 58 000 Kč, 

pořizovací cena prodaných cenných papírů byla: 16 000 Kč, 

prodala zboţí: 500 400 Kč, 

spotřebovala materiál v hodnotě: 240 000 Kč, 

uplatnila ztrátu za rok 2013: 60 000 Kč, 

vyplatila mzdy svým zaměstnancům ve výši: 50 000 Kč, 

vytvořila rezervu na opravu investičního majetku v hodnotě: 10 000 Kč, 

zaúčtovala manka a škody v celkové částce: 8 000 Kč, 
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výnosy = 500 400 Kč + 58 000 Kč = 558 400 Kč, 

náklady = 7 000 Kč + 1 000 Kč + 6 500 Kč + 2 500 Kč + 37 000 Kč + 16 000 Kč + 240 000 

Kč + 50 000 Kč + 10 000 Kč + 8 000 Kč = 378 000 Kč, 

výsledek hospodaření = 180 400 Kč. 

 

Upravení výsledků pro daňové účely: 

daňové odpisy: - 7 000 Kč, 

dary: + 10 000 Kč, 

manka a škody nebyla předepsána k úhradě:  + 8 000 Kč, 

pořizovací cena prodaných cenných papírů: + 16 000 Kč, 

výzkum: + 37 000 Kč, 

základ daně = 180 400 Kč – 7 000 Kč + 10 000 Kč + 8 000 Kč + 16 000 Kč + 37 000 Kč = 

244 400 Kč. 

 

Základ daně je ponížen o položky odčitatelné od základu daně (§ 34 ZDP): 

výzkum nové technologie dle § 34 odst. 4 ZDP: - 37 000 Kč, 

ztráta za rok 2013 dle § 34 odst. 1 ZDP: - 60 000 Kč, 

snížený základ daně = 244 400 Kč – 37 000 Kč – 60 000 Kč = 147 400 Kč. 

 

Základ daně je snížen o hodnotu darů (§ 20 odst. 8 ZDP): 

5 % z 147 400 Kč = 0,05 ∙ 147 400 = 7 370 Kč, 

upravený základ daně = 147 400 Kč – 7 370 Kč = 140 030 Kč. 

 

Zaokrouhlení základu daně (§ 21 odst. 1 ZDP): základ daně se zaokrouhluje na celé tisíce 

koruny dolů, 

upravený základ daně po zaokrouhlení = 140 000 Kč. 

 

Výpočet daňové povinnosti (§ 21 odst. 1 ZDP): sazba daně z příjmu právnických osob je od 

1.1.2011 19 %, 

daňová povinnost = 140 000 Kč   19   = 26 600 Kč. 

Firma XYZ s.r.o. zaplatí na dani 26 600 Kč.  
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5 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají daňové 

problematiky. V první části jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou součástí daňové teorie, 

patří zde rozbor funkcí daní, popis daňového systému, správa daní a poplatků a daňová 

registrace. Následující kapitola obsahuje podrobnější popis daňové soustavy České republiky, 

je rozdělena na dvě podkapitoly, první obsahuje daně přímé a druhá daně nepřímé. Poslední 

kapitola je zaměřena na praktický propočet daní, které se týkají průmyslového podniku. Dle 

grafu, který je ve čtvrté kapitole (viz Obr. 2), kde je vyobrazen graf inkasa daní v České 

republice byly vybrány tři daně, které se týkají jak průmyslového podniku, tak je z nich 

odváděno největší mnoţství financí do státního rozpočtu, a to daň z přidané hodnoty, daň 

z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob.  

Daň z přidané hodnoty je jeden z nejdůleţitějších příjmů pro státní rozpočet. Tvoří aţ 

40 % příjmů, které stát inkasuje z daní. Platí jí všichni při většině běţných nákupů zboţí a 

sluţeb. V České republice byla zavedena 1. 1. 1993, nahradila dříve pouţívanou daň z obratu. 

V letošním roce u DPH proběhla výrazná změna, jelikoţ vůbec poprvé byla zavedena i třetí 

daňová sazba. V bakalářské práci je uveden příklad, kde je názorně ukázán klasický výpočet 

DPH za pomocí koeficientů, je tu patrný rozdíl mezi výpočtem za pomocí koeficientu a 

matematickým výpočtem pomocí trojčlenky a to ve prospěch státu, coţ znamená, ţe na DPH 

zaplatíme státu víc.  

Dále je zde výpočet, se kterým se setkává snad většina průmyslových podniků, a to 

takový, ţe podnik nakoupí materiál, který zpracuje a následně prodá dál, v takovém případě, 

jestliţe je dodavatelský podnik registrovaným plátcem DPH má podnik nárok na odpočet 

DPH, protoţe by jej platil dvakrát, poprvé dodavateli v ceně dodaného materiálu a podruhé 

státu za prodaný výrobek. Problémem je, ţe si firma vţdy musí ověřit, zda je dodavatelská 

firma v registru plátců DPH, pokud se tam nachází, má nárok na odpočet a tudíţ se mu sníţí o 

tuto částku daňová povinnost, kterou má k státu. Pokud se tam dodavatel nenachází, firma tím 

pádem nemůţe uplatňovat nárok na odpočet. Další variantou je, ţe si firma neuplatní nárok na 

odpočet daně, tím pádem jí státu odvede dvakrát a zbytečně si zvýší daňovou povinnost ke 

státu. 

Následně se bakalářská práce zabývá daní z příjmu fyzických osob, kde jsou 

vypočítány mzdy se všemi odvody, které se týkají zálohy na dani, sociálního i zdravotního 

pojištění placeného, jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem. Kaţdý podnik má nespočet 
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zaměstnanců, za které musí platit tyto odvody. Jeden ze způsobu jak sníţit odvod státu je 

vyplácení zaměstnancům část platu ve stravenkách. Výhodou tohoto způsobu je, ţe stravenky 

jsou příjem pro zaměstnance, ale nepočítají se do základu, z kterého se počítá, jak daň, tak i 

odvody na sociální a zdravotní pojištění, které je placené zaměstnavatelem i zaměstnancem. 

Jedinou nevýhodou je, ţe stravenky mají omezenou směnitelnost a to pouze za jídlo.  

V poslední řadě je v práci popsána platba a výpočet daně z příjmu právnických osob, 

kdy je vypočítán základ daně, který je poníţen o daňově uznatelné poloţky, a následně je 

vypočítána daňová povinnost. Jedny ze sporných daňově uznatelných nákladů, na které je 

v práci upozorněno, je rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením. Oba tyto náklady jsou 

daňově uznatelné, ale oprava se dává do nákladu najednou jako celek, ale technické 

zhodnocení je odepisováno několik let.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DPFO daň z příjmu fyzické osoby 

DPH daň z přidané hodnoty 

DPPO daň z příjmu právnické osoby 

FO fyzická osoba 

FÚ finanční úřad 

HM hrubá mzda 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

PO  právnická osoba 

PD příjmový doklad 

SHM super hrubá mzda  

SP sociální pojištění 

SPP sociální pojištění placené zaměstnavatelem 

VBÚ výpis z běţného účtu  

VPD výdajový pokladní doklad 

ZP zdravotní pojištění 

ZPP zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 


