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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je popis procesu výpočtu účetního hospodářského výsledku a jeho 

transformace na základ daně. Na základě získaných poznatků analyzovat daňovou povinnost 

výrobního podniku a navrhnout možnosti optimalizace daňové povinnosti. V teoretické části 

je charakterizován výsledek hospodaření a popis transformace na základ daně. Praktická část 

se zaměřuje na analýzu daňové povinnosti vybrané společnosti s popsáním položek, které 

ovlivňují základ daně a s návrhem daňové optimalizace. 
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Abstract 

The aim of the bachelor thesis is to describe the process of the economic result calculation 

and its transformation to the tax base. Based on this knowledge to analyze the tax liability of 

the manufacturing company and purpose the possibilities for the optimization of the tax 

liabilities. The economic result and the tax base transformation is characterized in the 

theoretical part. The practical part focuses on the tax base analysis,the description of the items 

which affect the tax base of the selected company and the proposal for the tax optimization. 
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1 ÚVOD 

Povinností každé společnosti je podávat věrný a pravdivý obraz o majetkové a finanční situaci 

společnosti. Vést od svého vzniku podrobné záznamy o svých výnosech, kterých dosáhla ze 

svých aktivit a taky o svých nákladech, které byly potřeba vynaložit na dosáhnutí, 

zabezpečení a udržení příjmů. Tuto povinnost, která ji vyplývá ze zákona, vykonává na 

základě vedení účetních výkazů. 

Cílem společnosti by mělo být dosahování co největší efektivnosti podnikání, což je optimální 

využití zdrojů na dosáhnutí cílů. Základním ukazatelem výnosnosti společnosti je výsledek 

hospodaření. Výsledek hospodaření je nezbytný nejen pro sestavení účetní závěrky, ale je i 

významnou informací pro externí subjekty, zejména pro bankovní instituce v případě 

požadovaní úvěrů. Informace účetní závěrky uživatelé naleznou v rozvaze a výkazu zisku a 

ztráty. V něm se uvádí, jak je výsledek hospodaření za sledované období tvořen, z jakých 

výnosů a nákladů se jeho struktura sestavila. Kladný rozdíl výnosů a nákladů představuje zisk 

a naopak záporný rozdíl pak ztrátu. Z výkazu zisku a ztráty lze zjistit opodstatnění úspěšnosti 

nebo neúspěšnosti společnosti. 

Výslednou výši výsledku hospodaření ovlivňuje daň z příjmů. Daň z příjmů právnických osob 

musí odvádět státu každá právnická osoba, která dosáhla ze své činnosti kladný výsledek 

hospodaření. Základ daně dostaneme úpravou hospodářského výsledku o zvyšující a snižující 

položky. Prostřednictvím odpočitatelných položek lze základ daně ještě snížit, a z něho se pak 

pomocí příslušné sazby daně vypočítá daň z příjmů právnických osob. Společnosti se snaží na 

konci účetního období snížit hospodářský výsledek na co nejnižší základ daně a 

minimalizovat svou daňovou povinnost v souladu s platnou legislativou. Při vhodně zvolené 

daňové optimalizaci lze ušetřit nemalé množství finančních prostředků společnosti. 

Výsledek hospodaření po zdanění nazýváme čistý zisk. Společnost, aby dosáhla zisku, by si 

měla vybudovat dobré jméno poskytováním kvalitních výrobků a služeb, zajistit 

informovanost o své činnosti a prosadit se na trhu mezi konkurencí. Pomocí průzkumů trhu se 

společnost dokáže lépe přizpůsobit okolí a zvýšit své výnosy. 

Cílem bakalářské práce je s využitím teoretických poznatků analyzovat a popsat průběh 

transformace účetního hospodářského výsledku na základ daně, vypočítat výslednou daňovou 

povinnost a navrhnout možnosti daňové optimalizace ve vybraném podniku. 
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První část bakalářské práce je věnována informacím o vybraném podniku NUTRICIA    

DEVA a. s., jejíž hlavním předmětem podnikání je výroba kojenecké a dětské výživy 

ovocného typu. 

Druhá část je zaměřena na význam, funkci, regulaci, předmět a uživatele účetnictví v České 

republice, dále se věnuje stanovení účetního hospodářského výsledku a charakteristice 

nákladů a výnosů z provozní a finanční činnosti. 

Následuje část, která teoreticky popisuje úpravu účetního hospodářského výsledku na základ 

daně z příjmů. Úprava základu daně se provádí pomocí zvyšujících a snižujících položek 

hospodářského výsledku. Daň z příjmů právnických osob patří mezi jeden z nejdůležitějších 

zdrojů státního rozpočtu České republiky. 

Analýzou transformace účetního hospodářského výsledku na základ daně a výpočet daňové 

povinnosti včetně návrhů možností optimalizace daňové povinnosti vybraného podniku se 

věnuje poslední část bakalářské práce.  
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2 INFORMACE O VYBRANÉM PODNIKU 

Společnost NUTRICIA DEVA a. s. je jedna z nejstarších výrobců kojenecké a dětské výživy 

ovocného typu a prvním závodem na výrobu nemléčné kojenecké výživy ve střední                 

a východní Evropě. Společnost se stala v roce 2007 součástí koncernu Groupe Danone. 

To přineslo nové možnosti a otevřelo cesty k novým zákazníkům po celém světě. 

Společnost je od 1. 1. 1995 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci 

Králové. Svou činnost provozuje již od roku 1950, tenkrát pod názvem DEVA a. s. Sídlí 

v Novém Městě nad Metují. 

Základní kapitál činí 202 000 000 Kč a je rozdělen na 202 000 kusů akcií na jméno vydaných 

v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie činí 1 000 Kč. Mezi vlastníky společnosti 

patří NUTRICIA INTERNATIONAL B. V. a DANONE BABY MEDICAL NUTRITION 

NEDERLAND B. V. Na základní kapitálu se podílejí ve výši 59,20 % a 40,80 %. 

Hlavním předmětem činnosti je výroba dětské výživy a její prodej. Společnost prodává své 

výrobky nejen na domácím trhu, ale i na trhu zahraničním. Spolupracuje se státy, které jsou 

členy Evropské unie (Velká Británie, Belgie, Nizozemí, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Polsko, 

Finsko, Irsko, Portugalsko, Itálie, Francie), ale i se státy mimo Evropskou unii (Turecko, 

Švýcarsko, Rusko). 

Je držitelem certifikátů FSSC 22000:2010, ISO 2200:2005, životního prostřední EMS          

ISO 14001:2004 a BIO certifikát 011848. 

Pro společnost NUTRICIA DEVA a.s. je zdravotní nezávadnost a kvalita výrobků na nejvyšší 

příčce. Produkuje bezpečné výrobky, které svými organoleptickými vlastnostmi, nutričními 

hodnotami a vysokým standardem balení uspokojí všechny náročné kupující. 

Vysoká kvalita výrobků je dosažena [16]: 

 výběrem a kontrolou všech jejich dodavatelů a pěstitelů čerstvého ovoce, 

 složením výrobků vyráběných z čerstvých jablek, ovocných protlaků a koncentrátů 

bez použití konzervačních činidel a umělých sladidel, 

 zvýšením nutriční hodnoty přídavkem vitaminu C, 

 pasterací výrobků a dodržováním pravidel správné hygienické a výrobní praxe, 
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 používáním skleněných obalů, které jsou naprosto zdravotně nezávadné, nepropustné 

pro jiné chemické látky a jsou ekologicky výhodné. 

Společnost NUTRICIA DEVA a. s. je akciovou společností. Vzhledem k tomu, že její 

celková aktiva činí více než 40 000 000 Kč, roční čistý obrat je více než 80 000 000 Kč          

a průměrný stav zaměstnanců je více než 50, je povinna se podle zákona o účetnictví podrobit 

povinnému auditu. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oceňuje společnost v pořizovacích cenách včetně 

nákladů spojené s pořízením. Dlouhodobý majetek nad 30 tisíc Kč je odepisován na základě 

očekávané doby životnosti oprávněného majetku. Náklady na technické zhodnocení majetku 

zvětšují jeho pořizovací cenu, a opravy a údržba se účtují do nákladů. Očekávána životnost 

odepisovaného majetku, kterou si společnost určila, je uvedena v tabulce 1. 

Tab. 1 Přehled očekávané živnosti majetku [12] 

Název Počet let odepisování 

Stavby 25 - 30 

Stroje, přístroje a zařízení 10 

Dopravní prostředky 4 

Inventář 4 

Jiný dlouhodobý majetek 3 - 4 

Software 4 

Ocenitelná práva 6 

Společnost vykazuje dlouhodobý majetek ve výši 734 794 tis. Kč, z toho nehmotného ve výši 

45 978 Kč. Odpisy jsou v hodnotě 401 942 Kč. 

Oběžný majetek obsahuje tři položky. Tou největší položkou jsou krátkodobé pohledávky ve 

výši 101 853 tis. Kč, následují zásoby v hodnotě 25 665 tis. Kč a krátkodobý finanční majetek 

ve výši 3 196 tis. Kč, který tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek je 

snižováno prostřednictvím opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. 
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Vlastní kapitál společností v hodnotě 228 917 tis. Kč tvoří základní kapitál zapsaný 

v obchodním rejstříku, kapitálové fondy, rezervní a ostatní fondy. Ostatní fondy představují 

sociální fond využívající k financování některých zaměstnaneckých požitků. Po té výsledek 

hospodaření z minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období. 

Cizí zdroje společnosti v celkové výši 228 585 tis. Kč obsahují rezervy, které společnost tvoří 

na ztráty a rizika v situacích, kdy lze určit titul, výši a termín plnění při dostání věcné              

a časové souvislosti s vysokou mírou pravděpodobností. Dlouhodobé a krátkodobé závazky 

má společnost ve jmenovitých hodnotách. To samé platí i pro dlouhodobé a krátkodobé 

úvěry. 

Vize společnosti zní: „Být nejlepším výrobcem dětské výživy a jedničkou pro zákazníky na 

evropském trhu z hlediska ceny, kvality, bezpečnosti a služeb.“ [16] 
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3 VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ 

Pro své řízení a rozhodování potřebuje každý podnikatelský subjekt (účetní jednotka) 

informace. Jedním ze zdrojů, který tyto informace podává, je účetnictví. Účetnictví poskytuje 

věrný a poctivý obraz o hospodaření účetní jednotky na základě zásady podvojnosti na daných 

účtech účtového rozvrhu. Slouží jako důkazní prostředek a vedení musí být správné, úplné, 

srozumitelné, přehledné a prokazatelné. 

Účetnictví vedou podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku (tedy všechny zapsané fyzické 

osoby a právnické osoby) a to ode dne svého vzniku do dne svého zániku. Účetní období je 

podle zákona o účetnictví definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Účetní 

období je shodný s kalendářním nebo hospodářským rokem. Podle zákona může být účetní 

období delší než 12 měsíců a to v případě, že účetní jednotka vzniká v období 3 měsíců před 

koncem kalendářního roku, nebo při zániku v období 3 měsíců po skončení kalendářního nebo 

hospodářského roku. Toto období se pak připočítává k předcházejícímu nebo následujícímu 

roku [8].  

 

3.1 Funkce účetnictví 

Základní funkcí účetnictví je poskytování všem svým uživatelům spolehlivé informace o tom, 

jak je daný podnik ekonomicky schopný. Od účetnictví se požaduje, aby poskytovalo 

informace o finanční situaci podniku a o jeho výsledku hospodaření za dané časové období. 

Mezi funkce účetnictví patří: 

 Informační funkce – poskytuje uživatelům spolehlivé informace o stavu podniku, 

jeho hospodaření a peněžní situaci. 

 Dispoziční funkce – informace slouží jako podklad pro další rozhodování o řízení 

podniku. 

 Kontrolní funkce – informace slouží pro kontrolu stavu majetku a přispívá k ochraně 

majetku. 

 Důkazní funkce – účetnictví slouží jako prostředek předkládání informací při vedení 

sporů. 

 Daňová funkce – účetní jednotka nabývá podklady pro výpočet daňových povinností. 
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3.1 Regulace účetnictví v České republice 

Regulací se rozumí řízení chování podle určitých pravidel a omezení. Účetnictví v České 

republice je regulováno: 

 zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 500/2002 Sb., se kterou se provádějí některá ustanovení zákona                  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky 

účtující v soustavě podvojného účetnictví, 

 českými účetními standardy (ČÚS). 

Zákon o účetnictví je rozdělen do sedmi částí. Upravuje účetní jednotky, účetní období, 

předmět účetnictví, rozsah vedení účetnictví, základní požadavky na vedení účetnictví, účetní 

závěrku, výroční zprávu, zásady pro oceňování, inventarizace, archivaci účetních dokladů, 

formální náležitost účetních záznamů, podmínky pro ověření účetní závěrky auditorem a 

v neposlední řadě sankce vyplývající ze správních deliktů [3]. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. obsahuje ustanovení o uspořádání a označování položek 

individuální účetní závěrky, obsah některých položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty               

a přílohy, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích, směrnou 

účtovou osnovu v rámci finančního účetnictví podnikatelů, přijatelné účetní metody a jejich 

použití, uspořádání a označování položek konsolidované účetní závěrky nebo také metody 

konsolidace. 

České účetní standardy konkretizují způsoby účtování podle jednotlivých skupin pasiv, aktiv, 

výnosů a nákladů. Poskytují detail účetních postupů včetně konkrétních souvztažností. Je 

vydáno celkem 23 standardů. 

 

3.2 Předmět účetnictví 

Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce stav a pohyb veškerého majetku 

(aktiva) a zdrojů krytí majetku (pasiva), náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Účetnictví 

používá soustavu účtů, na které provádí záznamy podvojnými zápisy. Účetní záznamy se 

zapisují do účetních knih, jako jsou hlavní kniha, deník, knihy analytických účtů                      

a podrozvahových účtů. Pro naplnění předmětu účetnictví musí být účetnictví vedeno správně, 
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úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně. Účetní jednotky musí vést účetnictví od svého 

vzniku a po celou dobu svého trvání. 

 

3.3 Uživatelé a účetnictví 

Podle toho jaké má účetnictví funkce se lze podívat i z pohledu uživatele. Každý uživatel má 

nějaké informační nezbytnosti a ty chce uspokojit. Někteří potřebují přístup k informacím 

v jiném čase, množství či struktuře. 

Mezi uživatele účetních informací patří [13]: 

1. Interní (vnitřní) uživatelé:  

 vedení podniku, 

 zaměstnanci, 

 vlastníci podniku. 

2. Externí (vnější) uživatelé: 

 banky, finanční úřady, 

 konkurence, 

 statistický úřad, 

 pojišťovny, 

 soudy a policie. 

 

3.4 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek je důležitým ukazatelem úrovně hospodaření účetní jednotky. Zjišťuje 

se koncem účetního období na účtu 710 – Účet zisku a ztrát převodem zůstatků jednotlivých 

nákladových a výnosových účtů na tento závěrkový učet. Nejdříve se prošetřuje hospodářský 

výsledek před zdaněním (tzv. hrubý účetní hospodářský výsledek), a to porovnáním zůstatků 

nákladových a výnosových účtů vynaložených v daném účetním období [18]. Informace         

o hospodářském výsledku podává výkaz zisku a ztráty. Ten je součástí závěrky účetní 

jednotky společně s rozvahou, přehledem o peněžních tocích, přehledem o změnách vlastního 

kapitálu a přílohy. 
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Výsledek hospodaření se zjišťuje ve dvou rovinách, které odpovídají struktuře členění 

nákladů a výnosů v účtové osnově (viz Tab. 2): 

a) provozní výsledek hospodaření se rovná účtová skupina 60 a 64 mínus účtová skupina 

50 až 55, 58, 

b) finanční výsledek hospodaření: účtová skupina 66 mínus účtová skupina 56 až 57. 

Tab. 2 Výpočet výsledku hospodaření 

Provozní hospodářský výsledek (provozní výnosy - provozní náklady) 

+ 

Finanční hospodářský výsledek (finanční výnosy - finanční náklady) 

= 

Účetní hospodářský výsledek před zdaněním 

Výsledkem hospodaření může být: 

 zisk, jestliže výnosy jsou větší než náklady,  

 ztráta, jestliže náklady jsou větší než výnosy, 

 nulový hospodářský výsledek, jestliže náklady jsou stejné jako výnosy. 

Hospodářský výsledek (zisk) se stává zdrojem financování hospodářských prostředků. Jestliže 

podnik dosáhne zisku, znamená to pro něj zvýšení jeho majetku, zisk současně znamená další 

zdroj krytí majetku podniku. Aby zůstala zachována rovnováha obou stran rozvahy, 

zaznamenává se zisk na její pravou stranu právě z toho důvodu, že jde o zdroj krytí.  

 

3.4.1 Náklady 

Náklady představují peněžní vyjádření spotřeby, popř. opotřebení majetku účetní jednotky      

a práce pracovníků. Náklady nemusejí mít stejný počátek vzniku jako výdaje. Náklady se 

účtují podle směrné účtové osnovy na účty 5. účtové skupiny [15]. Tyto účty nemají počáteční 

stav, přírůstky se účtují na stranu MD a úbytky na stranu D (nebo mínusem na stranu MD). 

V návaznosti na vykazování účetního hospodářského výsledku náklady dělíme náklady na 

provozní a finanční. 
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Provozní náklady 

Za náklady v provozní oblasti jsou považovány ty, které jsou pravidelné, běžné a souvisejí 

s podnikatelskou činností. Jedná se o obsahově největší část nákladů a zpravidla i rozhodující 

část nákladů. Ve směrné účtové osnově jsou řazeny do účtových skupin 50 až 55. 

Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy 

Na účtech této účtové skupiny se účtuje v souvislosti na zvoleném způsobu účtování               

o zásobách. Představuje účty pro zachycení spotřeby materiálu, energie, úbytky zboží a 

spotřebu ostatních neskladovatelných dodávek (např. teplo, vodu pro technologické účely aj.).  

Účtová skupina 51 – Služby 

Zachycuje prvotní náklady, které vznikají při využívání služeb od jiných účetních jednotek. 

Jedná se o opravy a udržování, cestovní výdaje a ostatní služby, jako jsou spotřeba cenin, 

výkony spojů, úklidové služby, reklama, nájemné, školení aj.  

Výjimkou jsou náklady na reprezentaci, které slouží k zachycení jak interních tak i externích 

výkonů související s reprezentací účetní jednotky (např. pohoštění, občerstvení a dary).  

Účtová skupina 52 – Osobní náklady 

Tato skupina zachycuje všechny náklady na pracovníky. Osobní náklady lze rozdělit do tří 

skupin [13]:  

a) veškeré požitky ze závislé činnosti zaměstnanců včetně společníků a členů družstev 

(hrubá mzda), 

b) náklady, které souvisí se sociálním a zdravotním pojištěním zaměstnanců, které 

zaměstnavatel platí za své zaměstnance, 

c) ostatní nároky zaměstnanců, které nejsou odměnou za práci. Zejména jde o stravenky 

do 55%, penzijní a životní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance do výše 

stanovené zákonnými předpisy nebo nad rámec zákonné výše. 

Účtová skupina 53 – Daně a poplatky 

Zachycuje daně, odvody a podobné platby. Poplatníkem je účetní jednotka. V této účtové 

skupině nedochází k zachycení daně z příjmu. Pro tuto daň existuje samostatná účtová 

skupina. Mezi daně a poplatky patří daň silniční, daň z nemovitosti, daň spotřební, dědická, 

darovací, z převodu nemovitostí, poplatky místní, správní, soudní a ostatní (např. kolky). 
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Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady 

Jedná se o jiné pracovní náklady, které nejsou běžné a časté, ale jsou součástí provozního 

hospodářského výsledku (např. prodej neodepisovaného majetku, dary, smluvní pokuty a 

úroky z prodlení, prodej nespotřebovaného nakoupeného materiálu, penále a ostatní pokuty, 

odpisy pohledávek, majetková pojištění, pojištění ze zákona o odpovědnosti, členské 

příspěvky právnickým osobám a manka a škody). S účinností od 1. 1. 2016 jsou zde účtovány 

i mimořádného provozní náklady (mimořádná oblast byla v souladu se směrnicí EU z výkazu 

zisku a ztráty vynechána). 

Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky 

Tato skupina zahrnuje účty, které se týkají odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, tvorby a použití rezerv nebo jejich rozpuštění pro nepotřebnost podle zvláštních 

předpisů, zúčtování komplexních nákladů příštích období, tvorby opravných položek 

k jednotlivým součástím majetku. Dále jejich částečné nebo plné rozpuštění, pokud pominuly 

důvody pro jejich existenci. 

Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 

Jde o náklady či pokles nákladů v průběhu běžného účetního období z titulu úbytku nebo 

přírůstku zásob vlastní činnosti. Zásoby vlastní činnosti se týkají nedokončené výroby, 

výrobků, polotovarů a malých a ostatních zvířat a jejich skupin. Tento účet může mít i 

zápornou hodnotu. 

S účinností od 1. 1. 2016 se o přírůstcích nebo úbytcích zásob už neúčtuje jako o výnosech, 

ale je o nich účtováno pomocí daného účtu nákladů. O přírůstku zásob je účtováno 

ve prospěch účtu nákladové účtové skupiny 58, o úbytku zásob je pak účtováno na vrub 

tohoto účtu.  

Při změně stavu zásob vlastní činnosti totiž dochází k úpravě nákladů. Změna stavu zásob 

vlastní činnosti vychází z nákladového ocenění zásob. Při výnosovém účtování tato položka 

vstupovala do celkového obratu, který je nyní jedním z kritérií kategorizace účetních 

jednotek, tento ukazatel tak již nebude zkreslován [2]. 

Mění se i metoda účtování aktivace. O aktivaci není rovněž účtováno jako o výnosech, ale je 

o ni účtováno jako o snížení nákladů ve prospěch náležitého účtu této účtové skupiny.           

O přírůstcích a úbytcích je účtování stejné jako u změny stavu zásob vlastní činnosti. 
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Aktivací se rozumí zvýšení majetku vlastní činnosti. Jde o aktivaci materiálu a zboží, 

vnitropodnikových služeb, dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

Finanční náklady 

Za náklady ve finanční oblasti jsou považovány takové náklady, které souvisejí s finančním 

majetkem účetní jednotky. Finanční náklady zahrnují dvě účtové skupiny 56 a 57. 

Účtová skupina 56 – Finanční náklady 

Zachycují účetní případy o úbytcích cenných papírů a podílu v případě jejich prodeje, úroky 

z bankovního úvěru včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, kurzové rozdíly, náklady 

peněžního styku (zejména bankovní výlohy a pojistné). V neposlední řadě i manka a škody na 

finančním majetku (např. schodky na pokladně nebo ceninách) a také mimořádné finanční 

náklady. 

Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky k finančním nákladům 

Tvorba rezerv a opravných položek k finančním nákladům probíhá na stejném principu jako u 

provozních nákladů. Tato účtová skupina zahrnuje dva účty. Jeden účet se týká tvorby rezerv, 

uplatnění rezerv nebo jejich zrušení. A druhý účet zachycuje tvorbu a rozpuštění opravných 

položek. 

Účtová skupina 59 - Převodové účty 

Slouží k převodu nákladů mezi provozní a finanční činností. Účty mají pasivní zůstatky a na 

účet 710 se převádí s minusovým znaménkem jako oprava provozní nebo finanční činnosti. 

 

3.4.2 Výnosy 

Výnosy představují peněžní částky, které účetní jednotka získala ze všech svých činností za 

dané účetní období a nemuselo dojít k jejich úhradě. Proto se nesmí výnosy plést s tržbami a 

příjmy. Výnosy se účtují podle směrné účtové osnovy na účty 6. účtové skupiny. Tyto účty 

nemají počáteční stav, přírůstky se účtují na stranu D a úbytky na stranu MD (nebo mínusem 

na stranu D).  

Stejně jako náklady dělíme výnosy na provozní a finanční. 
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Provozní výnosy  

Jedná se o pravidelné výnosy související s běžnou pravidelně se opakující podnikatelskou 

činností účetní jednotky. Ve směrné účtové osnově jsou řazeny do účtových skupin 60 až 64. 

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 

Tato účtová skupina zahrnuje účty, které slouží k zachycení tržeb účetní jednotky za vlastní 

výkony. Vlastními výkony se rozumí výrobky, práce nebo služby, které účetní jednotka sama 

zrealizovala. Dále jsou zachyceny tržby za zboží, které účetní jednotka nakupuje a dále 

prodává.  

Účtová skupina 64 - Jiné provozní výnosy 

V této skupině se účtují výnosy, které souvisejí s provozní činností. Zejména jde o tržby 

z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, materiálu, úroky z prodlení                

a smluvní pokuty, výnosy z odepsaných pohledávek (tj. uhrazené pohledávky, které byly 

odepsány do nákladů a dále se neúčtovaly) a ostatní provozní výnosy (např. nároky na 

provizi, náhrady soudních výloh). S účinností od 1. 1. 2016 se do této skupiny přesouvají 

mimořádné provozní výnosy. Účtová skupina mimořádných výnosů byla ke dni 31. 12. 2015 

zrušena. 

Finanční výnosy 

Jedná se o výnosy, které plynou z finančních nároků podniku vůči vnějšímu okolí (např. 

bance, pojišťovně) zpravidla na základě podepsaných smluv a je na ně právní nárok. Finanční 

výnosy zahrnují účtovou skupinu 66. 

Účtová skupina 66 - Finanční výnosy 

Ve prospěch finančních výnosů v rámci této účtové skupiny se účtují zejména níže uvedené 

skutečnosti [13]: 

 tržby z prodeje podílů a cenných papírů,  

 úroky od peněžních ústavů či jiných dlužníků,  

 kurzové zisky vzniklé při přepočtu cizí měny na koruny,  

 přijaté dividendy, podíly zisku nebo nájemné z vlastnictví dlouhodobého finančního 

majetku,  

 úroky nebo dividendy z vlastnictví krátkodobého finančního majetku, 
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 výnosy z přecenění cenných papírů, přijaté náhrady škody vzniklé na finančním 

majetku, 

 mimořádné finanční výnosy. 

Účtová skupina 69 - Převodové účty 

Slouží k převodu výnosů mezi provozní a finanční činností obdobně jako u nákladů. 

Převodové účty mají aktivní zůstatky a na účet 710 se převádějí minusovým znaménkem jako 

oprava provozních nebo finančních výnosů. 

 

3.4.3 Položky upravující výsledek hospodaření 

Hlavním úkolem účetnictví je věrné zobrazení hospodářské a finanční situace podniku. Aby 

tato zásada byla dodržena, je nutné pro zjištění výsledku hospodaření vyloučit ty náklady           

a výnosy, které se sledovaným účetním období nesouvisejí jak časově tak i věcně (obsahově). 

Jedná se o:   

 časové rozlišení nákladů a výnosů, 

 opravné položky, 

 dohadné položky, 

 rezervy. 

Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Jsou to náklady, výdaje, příjmy a výnosy, které vznikly v jednom účetním období, ale časově 

i obsahově patří do následujícího účetního období. Časové rozlišení se účtují na účtech účtové 

skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv. 

Náklady příštích období - výdaje, které proběhnou v běžném účetním období, ale nákladově 

spadají do příštího účetního období (např. předplatné). 

Výdaje příštích období - náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, ale výdaj bude 

proveden až v příštím účetním obdobím (např. nájemné placené pozadu). 

Komplexní náklady příštích období - souhrn různých druhů nákladů vztahující se k výkonům 

realizovaných v příštích obdobích a určitému účelu (např. dlouhodobá propagace, náklady na 

přípravu a záběh nové výroby). 
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Výnosy příštích období - příjmy, které jsme přijali v běžném účetním období, ale výnosem se 

stane až v příštím období (např. přijaté předplatné, sumy přijatých paušálů předem na 

zamluvené servisní služby). 

Příjmy příštích období - obsahují částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně 

souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek 

za právnickými osobami [14] (např. dosud neinkasované úroky z termínovaných vkladů u 

bank související s běžným účetním období [8]). 

Opravné položky 

Opravné položky mají dočasnou změnu hodnoty majetku po určitou dobu. Tvorba opravných 

položek vede ke snížení hodnoty majetku v účetnictví a zároveň se vykážou ještě 

nerealizované ztráty. Nesmí mít aktivní zůstatek a nesmí se tvořit na zvýšení hodnoty 

majetku. 

Dohadné položky 

Dohadné položky jsou buď aktivní, nebo pasivní. Jedná se o pohledávky či závazky, u kterých 

není známa jejich přesná výše, ale věcně a časově patří do běžného účetního období. V praxi 

se nejčastěji jedná o nevyfakturované dodávky, zejména plynu, elektřiny, vodného, stočného, 

telefonů, dodaného, ale nevyfakturovaného zboží, materiálu, služeb, výrobků,              

polotovarů [14]. 

Rezervy 

Rezervy slouží k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, o kterých se ví, že nastanou, ale 

ještě není známo kdy a v jaké výši. Rezervy jsou účtovány do nákladů v běžném účetním 

období a zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období. Nesmějí mít aktivní 

zůstatek. Na rozdíl od opravných položek nesnižují hodnotu majetku, ale zvyšují hodnotu 

závazků. 
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4 TRANSFORMACE ÚČETNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

NA ZÁKLAD DANĚ 

Účetní jednotky mají na konci každého účetního období povinnost vypočítat svou daňovou 

povinnost, která vyplývá ze zákona o daních z příjmů. Účetní hospodářský výsledek před 

zdaněním je východiskem pro stanovení základu daně. Mezi základem daně a účetním 

hospodářským výsledkem je rozdíl [11]. Výsledek hospodaření před zdaněním je rozdíl mezi 

výnosovými účty 6. účtové třídy a nákladovými účty 5. účtové třídy, tedy všech kromě účtové 

skupiny 59.  Pro výpočet daňového základu, je třeba účetní hospodářský výsledek upravit o 

položky nákladů a výnosů, které do daňového základu nepatří. Tato úprava probíhá mimo 

účetnictví a je součástí daňového přiznání. Úpravu účetního hospodářského výsledku 

znázorňuje tabulka 3. 

Tab. 3 Úprava účetního hospodářského výsledku 

Účetní hospodářský výsledek před zdaněním 

+ Položky zvyšující hospodářský výsledek 

- Položky snižující hospodářský výsledek 

= Základ daně I 

- Odčitatelné položky (např. odpočet ztráty z minulých let) 

= Základ daně snížený 

- Odpočet darů (min. 2 000 Kč, max. 10 % pro výpočet základu daně II) 

= Základ daně II 

Zaokrouhlený základ daně (na celé tisíce směrem dolů) 

x Sazba daně (19 %) 

= Daň z příjmu právnických osob 

Podle zákona o daních z příjmů jsou až na některé výjimky předmětem daně výnosy z veškeré 

činnosti a z nakládání s veškerým majetkem [1].   
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Předmět daně je zákonem vymezen obecně, proto je potřeba ho snížit o výnosy, které nejsou 

předmětem daně, a které jsou od daně osvobozeny. Vynětí z předmětu stanovuje hranici, za 

kterou předmět daně nesahá. Vyjadřuje fakt, že určitá operace není předmětem daně. 

Osvobození od daně formuluje část předmětu, ze kterého se daň nevybírá. Daňový subjekt 

není povinen tuto část předmětu do základu daně zařadit. Znamená to, že si daňový subjekt 

nemůže tyto náklady s ním související uplatnit k této části předmětu. 

Co se týče zdaňovacího období, je u právnických osob více možností než u fyzických osob. 

Zdaňovací období může být [5]: 

 kalendářní rok, 

 hospodářský rok, 

 období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu 

jmění na společníka právnické osoby do konce kalendářního nebo hospodářského 

roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, 

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

12 měsíců. 

Sazba daně z příjmů právnických osob je v současnosti stanovena na 19 %. Daň se vypočítává 

jako součin základu daně sníženého o možné odpočty a upraveného zaokrouhlením na celé 

tisíce korun dolů a sazby daně. 

 

4.1 Položky zvyšující hospodářský výsledek 

Mezi položky zvyšující výsledek hospodaření patří zaúčtované daňově neuznatelné náklady       

a výnosy, které jsou zdanitelné, ale v účetnictví nejsou vykázány (např. nezaúčtované peněžní 

příjmy, dodanění neuhrazených závazků, chybně zaúčtované výnosy apod.). 

Náklady daňově neuznatelné 

Náklady daňově neuznatelné jsou náklady, které jsou zaúčtovány, ale jsou daňově 

neuznatelné. Tím pádem je nelze uplatnit při výpočtu daňové povinnosti. Podle zákona            

o daních z příjmů se nejedná o náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

Nejčastější případy nákladů daňově neuznatelných jsou uvedeny v tabulce 4. 
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Tab. 4 Náklady daňově neuznatelné [17] 

Nákladový účet Komentář 

Náklady na 

reprezentaci 

V plné výši (kromě neperlivé vody, která je daňově 

uznatelným nákladem). 

Zákonné sociální 

pojištění 

V případě nezaplaceného zdravotního a sociálního pojištění do 

konce následující měsíce po uplynutí zdaňovacího období. 

Daňovým nákladem se stane v době, kdy je uhrazeno. 

Ostatní sociální 

pojištění 
Pojištění nad rámec zákonné výše. 

Ostatní sociální 

náklady 
Pojištění nad rámec zákonné výše. 

Daň z nemovitosti Předepsaná, ale nezaplacená daň z nemovitých věcí. 

Ostatní daně a poplatky Předepsaná, ale nezaplacená daň z nabytí nemovitých věcí. 

Zůstatková cena 

prodaného DHNM 

Rozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou 

cenou. 

Dary V plné výši. 

Smluvní pokuty a 

penále 
Nezaplacené smluvní pokuty a penále. 

Ostatní pokuty a penále Nesmluvní pokuty a penále. 

Odpis pohledávek 
Pokud nesplňuje podmínky uvedené § 24/2/y zákona o daních 

z příjmů. 

Odpisy DHM a NHM Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. 

Rezervy V plné výši (nevyhovují podmínkám zákona o rezervách). 

Opravné položky V plné výši (nevyhovují podmínkám zákonu o rezervách). 

Manka a škody Částky mank přesahující náhrady za ně. 

Náklady na reprezentaci  

Jedná se o náklady na občerstvení, pohoštění a dary, ale reklamní a propagační předměty 

(hodnota předmětů nepřesahuje 500 Kč bez DPH za kus a nejsou s výjimkou tichého vína 

předmětem spotřební daně) se nepovažují za dary. 
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Ostatní sociální pojištění 

Jde například o životní a penzijní připojištění, které za své zaměstnance hradí účetní jednotka. 

Připojištění musí být zahrnuto v kolektivní nebo jiné obdobné smlouvě, aby příspěvek 

zaměstnavatele mohl být daňově uznatelný v plné výši. 

Ostatní sociální náklady nad rámec zákonné výše 

Může se jednat například o příspěvek na stravování nad 55% hodnoty jednoho jídla za jednu 

směnu. 

Ostatní daně a poplatky (mimo smluvních) 

Nedaňovým nákladem jsou daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí, které 

nebyly uhrazeny. V případě zaplacení se jedná o daňový náklad. 

Odpis pohledávek 

Účetní odpis pohledávky je nedaňovým nákladem podle zákona o daních z příjmů. Účetní 

jednotka se může kdykoliv předmětnou pohledávku odepsat do nákladů. A to hlavně pokud se 

jedná o nedobytnou pohledávku. Její vymáhání soudním řízením by bylo administrativně 

obtížné a náklady by byly vyšší než příjem z jejího inkasa. Účetní jednotka musí k prokázání 

nedobytnosti pohledávky dokázat, že udělala všechny možné kroky, aby pohledávka byla 

uhrazena. Důkazem o nedobytnosti pohledávky může být třeba provolání úpadku           

dlužníka [9]. 

Daňovým nákladem při odpisu pohledávky je u poplatníků vedoucí účetnictví, její jmenovitá 

hodnota (pokud jde o vlastní pohledávku) nebo pořizovací cena u pohledávky cizí (tj. nabyté 

vkladem, postoupením nebo při přeměně obchodní korporace). Jednotlivé případy, ve kterých 

je odpis pohledávky pro věřitele daňově účinným nákladem, jsou následující [5]: 

 pohledávka za dlužníkem, u něhož soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku, 

 pohledávka za dlužníkem, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí, 

 pohledávka za dlužníkem, který zemřel, 

 pohledávka za dlužníkem, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního 

nástupce, 

 pohledávka za dlužníkem, na jehož majetek je uplatňována veřejná dražba, 

 pohledávka za dlužníkem, jehož majetek je postižen exekucí, 
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 pohledávka do výše kryté použitím opravné položky. 

K pohledávce lze uplatňovat opravnou položku podle zákona o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmů. Odpis pohledávky do výše kryté zákonnou opravnou položkou je daňovým 

nákladem. Pokud z takové pohledávky část zůstane, je pak tato část daňově neuznatelným 

nákladem. 

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 

Účetní a daňové odpisy se od sebe liší. Účetní odpisy si účetní jednotka stanovuje sama          

a jedná se o skutečné opotřebení hmotného a nehmotného majetku. Daňové odpisy nejsou 

závislé na skutečném opotřebení a řídí se zákonem o daních z příjmů, který určuje přesná 

pravidla pro jejich výpočet a uplatnění. V případě, že účetní odpisy jsou vyšší než daňové, 

výsledek hospodaření při transformaci na základ daně se zvýší o tento rozdíl. V opačném 

případě, kdy účetní odpisy jsou nižší než daňové odpisy, výsledek hospodaření se sníží. 

Tvorba rezerv 

Tvorba rezerv je účetním nákladem a ten je zpravidla daňově neuznatelný. Účetní rezervy 

jsou tvořeny s cílem vypočítat hospodářský výsledek v souladu se zásadou obezřetnosti. 

Můžou být tvořeny na restrukturalizaci, rizika a ztráty z podnikání, daň z příjmu aj. 

Daňovými rezervami se rozumí rezerva v pojišťovnictví, bankovní rezerva, rezerva na 

pěstební činnost, rezerva na odbahnění rybníka, rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou, 

rezerva na vypořádání důlních škod, rezerva dle atomového zákona a nejčastější je rezerva na 

opravu hmotného majetku. 

Rezervu na opravu hmotného majetku může tvořit vlastník nejen na svůj majetek, ale i na ten, 

který má ve spoluvlastnictví. Zákonnou rezervu lze tvořit pouze na opravu hmotného majetku, 

jehož doba odepisování je větší než pět let. Rezervu nelze tvořit na technické zhodnocení, na 

majetek určený k likvidaci, na nově pořízený majetek, na opravy majetku v důsledku škody       

a na opravy majetku, které se pravidelně každým rokem opakují.  

Tvorba rezervy je daňově uznatelným nákladem, pokud peněžní prostředky v plné výši tvorby 

rezervy připadají na příslušné zdaňovací období a jsou převedeny na samostatný účet, který 

splňuje tyto podmínky [7]: 

 je založen v bance se sídlem na území členského státu EU, 
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 je veden v českých nebo v eurech, 

 je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv na opravy hmotného majetku. 

Tvorba opravných položek mimo zákonných 

Účetní opravné položky jsou daňově neuznatelné. Účetní jednotky je můžou tvořit téměř ke 

všem druhům majetku, kromě peněžních prostředků a majetku oceněného reálnou hodnotu. 

Zároveň platí, že jejich čerpání, které zvyšuje účetní hospodářský výsledek, nebude zdaněno 

(je snížen o tuto hodnotu základ daně). 

Manka a škody přesahující náhrady za ně  

Mankem se rozumí inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav je nižší než účetní stav. Škoda je 

chápana jako fyzické znehodnocení majetku ve vlastnictví účetní jednotky, pokud je 

v důsledku škody majetek vyřazen. Výjimkou jsou technologické a technické úbytky zásob, 

ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou hmotným   

majetkem [5]. Netýká se živelních pohrom a škod, které byly způsobené podle sdělení policie 

neznámým pachatelem. Ty se zahrnují do základu v plné výši. 

Výnosy nezahrnované do základu daně 

K účetnímu hospodářskému výsledku je třeba připočítat i výnosy, které je potřeba zdanit, ale 

nebyly z kteréhokoli důvodu v účetnictví proúčtovány (viz Tab. 5). 

Tab. 5 Výnosy nezahrnované do základu daně [17] 

Výnosový účet Komentář 

Výnosy z odepsaných pohledávek 
Pokud byla odepsaná pohledávka daňově 

uznatelným nákladem. 

Úroky Úroky, které již podlehly srážkové dani. 

Výnosy z dlouhodobého a krátkodobého 

finančního majetku 

Dividendy, které již podlehly srážkové 

dani. 

 

4.2 Položky snižující hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek je třeba snížit o daňové náklady, které nebyly zaúčtované, a o výnosy, 

které jsou v účetnictví uvedeny, ale nevstupují do základu daně. 



22 

 

Od účetního hospodářského výsledku se odečítají zaúčtované výnosy, které nebudou zdaněny 

v daňovém přiznání. Jde například o případy, kdy výnos není předmětem daně, osvobozené 

výnosy, výnosy zdaňované srážkovou daní, výnosy zdaňované po zaplacení aj. 

Dále se může hospodářský výsledek snížit o [10]: 

 Částky, o které nebyly správně zvýšeny výnosy. Toto se využívá v případě oprav již 

uzavřených účetnictví v následujícím účetním období.  

 Částky, které souvisí s rozpouštěním účetních rezerv a opravných položek. Ale pokud 

nebyly při jejich tvorbě nákladem pro daňové účely. 

 Částky zaplaceného tzv. polhůtního závazku, o který byl zvýšen hospodářský výsledek 

v předchozím zdaňovacím období. 

 

4.3 Odčitatelné položky 

Princip odčitatelných položek spočívá v tom, že má účetní jednotka při splnění zákonných 

podmínek v určitých případech mimo „běžného“ nákladu možnost si ještě o část stejného 

nákladu snížit základ daně [1].  

Od upraveného základu daně se může odečíst: 

 daňová ztráta, 

 náklady vynaložené na podporu výzkumu a vývoje, 

 odpočet na podporu odborného vzdělávání, 

 hodnoty bezúplatného plnění (dary). 

Daňová ztráta 

Jedná se o daňovou ztrátu, která vznikla v minulých letech a to nejdéle v pěti následujících 

zdaňovacích obdobích. Za samostatnou odčitatelnou položku se považuje každá daňová ztráta 

za jedno konkrétní zdaňovací období. A záleží jen na rozhodnutí poplatníka, v jakém pořadí a 

jakou ztrátu uplatní. Daňová ztráta ale nesmí být vyšší než částka základu daně.  

Náklady vynaložené na podporu výzkumu a vývoje 

Náklady vynaloženými na podporu výzkumu a vývoje se rozumí náklady, které byly při 

realizaci projektu vynaloženy na experimentální nebo teoretické práce, projekční a 
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konstrukční práce, výpočty, návrhy technologií nebo výrobu funkčního vzorku. Tyto náklady 

musí být daňově účinné a musí být vedeny odděleně od ostatních nákladů. 

Odpočet na podporu odborného vzdělávání 

Odpočet na podporu odborného vzdělávání se vypočítá jako součet odpočtu na podporu 

pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka 

nebo studenta v rámci odborného vzdělávání. Jestliže nelze tento odpočet odečíst z důvodu 

malého základu daně, je možné jej odečíst do třetího období následujícím po období vzniku. 

Dary 

Darem je takový majetek, který účetní jednotka obdarovanému dává bezúplatně (tzn., že 

neočekává žádnou protihodnotu). Dar je podle zákona o daních z příjmů daňově neuznatelný 

náklad. Účetní jednotka si může svůj základ daně ovšem snížit v úhrnu nejvýše 10% ze 

základu daně, kdy minimální hodnota daru činí 2 000,- Kč. Odpočet z titulu poskytnutí daru je 

ovlivněna okruhem příjemců daru, výší hodnoty daru, účelem poskytnutí ve zdaňovacím 

období. Jedná se o dary, které byly poskytnuty obcím, krajům, veřejně prospěšným 

poplatníkům pro účely financování, školství, vzdělávání, vědy, kultury, vývojových                

a výzkumných účelů, na ochranu zvířat atd. 

 

4.4 Daňová optimalizace 

Daňovou optimalizací se rozumí akt, kterým se daňový subjekt snaží v rámci platných zákonů 

minimalizovat své daňové povinnosti. Dosahuje tím zejména [10]: 

 daňovou úsporou, tzn., že daňový subjekt využije všech alternativních snížení základu 

daně a daně v rámci platných zákonů, 

 odložením daně do budoucna, např. využitím daňových rezerv, 

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

 využitím smluv o zamezení dvojího zdanění, 

 využitím daňových rájů apod. 

Předmětem legální daňové optimalizace je promyšlené využití všech daňově uznatelných 

nákladů pro výpočet základu daně. Při daňové optimalizaci hraje podstatnou roli volba 

způsobu uplatňování daňových odpisů, slev a položek odčitatelných od základu daně. 
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Možností, jak nepřijít o slevy na dani, daňovou ztrátu a odčitatelné položky od základu daně, 

které jsou nepřenositelné do dalšího zdaňovacího období je [4]: 

- zvýšit daňový základ tak, aby je bylo možno odečíst: 

 u lineárních odpisů neuplatnit celkovou výši, 

 pozastavit daňové odpisy, 

 neuplatnit ztráty, 

 nezačínat nové daňové rezervy, 

 neuplatnit daňové opravné položky pohledávek, 

 odepsat pohledávky, 

 postoupení pohledávky. 

 

- snížit daňový základ: 

 o opodstatněné zákonné daňové rezervy, 

 zrušit nevýznamné časové rozlišení dle vnitřní směrnice, 

 uplatnit daňové opravné položky pohledávek. 
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5 ANALÝZA HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU NA ZÁKLAD DANĚ A 

DAŇOVÉ POVINNOSTI VE VYBRANÉHO PODNIKU 

Pro výpočet základu daně se vychází z účetního hospodářského výsledku před zdanění. A to 

rozdílem nákladů a výnosů v účetnictví. U společnosti NUTRICIA DEVA a. s. dosahoval 

provozní výsledek hospodaření  kladných hodnot, kdežto finanční hospodářský 

výsledek záporných hodnot. Vzhledem k tomu, že záporná část hospodářského výsledku 

nebyla příliš vysoká, vykazovala společnost zisk. Výsledek hospodaření před zdaněním byl na 

konci zdaňovacího období ve výši 33 815 976 Kč. Pro výpočet základu daně je potřeba účetní 

hospodářský výsledek upravit podle nároků zákona o daních z příjmů. 

 

5.1 Položky zvyšující účetní hospodářský výsledek 

Mezi položky zvyšující hospodářský výsledek patří zaúčtované náklady, které nejsou 

uznatelné za náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, a nezaúčtované 

výnosy ale daňově uznatelné. Zákon o daních z příjmů upřesňuje, které náklady jsou daňově 

uznatelné a které nikoliv.  

Podstatnou položku při úpravách účetního hospodářského výsledku tvoří odpisy. Společnost 

účtuje účetní odpisy na základě očekávané doby životnosti majetku a tu stanovila rozdílně od 

doby odepisování určené v § 30 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Hmotný a nehmotný 

majetek zařazuje do dlouhodobého majetku při ocenění od 30 000 Kč. V tomto zdaňovacím 

období byly účetní odpisy vyšší o 8 783 931 Kč než daňové odpisy. Účetní hospodářský 

výsledek se o tento rozdíl navýší. 

Dalšími položkami, které navyšují účetní hospodářský výsledek, jsou položky, které jsou 

akceptovány až po jejich zaplacení. Zde patří hlavně pojistné na zákonné zdravotní pojištění    

a sociální zabezpečení, které jsou povinni zaměstnanci platit a zaměstnavatel je srazil, ale 

neodvedl je do konce následujícího měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Součástí této 

položky jsou také neuhrazené smluvní pokuty a penále. Výše těchto položek činí 375 558 Kč. 

Mezi položky zvyšující účetní hospodářský výsledek dále patří výnosy, které souvisí se 

zúčtovacím obdobím, ale z nějakého důvodu se o nich neúčtovalo. Jedná se o částky 

neoprávněně zkracující příjmy, které dosahují částky 293 710 Kč. 
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Dále společnost zvyšuje účetní hospodářský výsledek o daňově neuznatelné náklady uvedené 

v tabulce 6. Celková částka těchto nákladů činí 2 799 333 Kč.  

Tab. 6 Danově neuznatelné náklady [6] 

Položka Částka (v Kč) 

Spotřeba materiálu 204 597 

Cestovné nad limit 183 445 

Náklady na reprezentaci 1 010 295 

Zákonné sociální pojištění a ostatní sociální náklady   958 085 

Daně a poplatky 22 

Dary 89 000 

Odpis pohledávky 20 573 

Ostatní provozní náklady 190 875 

Rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny dlouhodobého majetku 142 441 

Celkem 2 799 333 

Největší položkou z daňově neuznatelných nákladů jsou náklady na reprezentaci. Jedná se      

o výdaje na pohoštění, občerstvení a nepeněžité dary v souladu s § 25 odst. 1 písm. t) zákona 

o daních z příjmů [19]. 

Svým zaměstnanců společnost dává řadu zaměstnaneckých benefitů, některé i nad rámec 

zákonem nařízených limitů. Pro zaměstnance je společností nabízena možnost závodního 

stravování, na které společnost svým zaměstnancům přispívá. Všechny náklady společnosti 

spojené s chodem závodní kuchyně jsou daňově uznatelné. Výjimkou jsou náklady na 

spotřebu potravin, které jsou v souladu s § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z 

příjmů daňově uznatelné jen do výše tržeb za obědy. Pokud je spotřeba potravin vyšší než 

tržby, je třeba o tento rozdíl výsledek hospodaření zvýšit. 

Společnost pořizuje silniční motorová vozidla v rámci operativního leasingu. Svým vedoucím 

poskytuje vozidla k bezplatnému užívání i pro soukromé účely. Pohonné hmoty spotřebované 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h24.2.zc&effect=5.8.2010
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v rámci soukromých jízd jsou daňově neuznatelné. Proto musí být o tyto náklady účetní 

hospodářský výsledek navýšen.  

Řádek s částkou 958 085 Kč v tabulce 6 zahrnuje povinné pojistné, které odvádí z mezd 

zaměstnavatel, ale nezaplatí jej v zákonném termínu, a ostatní sociální náklady. 

Společnost proplácí svým zaměstnancům vyslaných na pracovní cesty cestovné nad limit.  

Během roku společnost vyřadila majetek likvidací a prodejem, proto si mohla zůstatkovou 

cenu vyřazeného majetku započítat do nákladů. Jelikož společnost účtuje rozdílně účetní        

a daňové odpisy a účetní zůstatková cena je vyšší než daňová zůstatková cena, vzniklý rozdíl 

zůstatkové ceny navýší účetní hospodářský výsledek o částku 142 441 Kč. 

 

5.2 Položky snižující hospodářský výsledek 

Mezi položky snižující hospodářský výsledek patří daňové náklady, které nebyly zaúčtované, 

a výnosy, které jsou v účetnictví uvedeny, ale nevstupují do základu daně. 

Účetní hospodářský výsledek se sníží o částky nezahrnované do základu daně a to                  

v souvislosti s rozpuštěním dohadných položek na pojistné sociálního pojištění z bonusů 

podle programu odměňování zaměstnanců Group Performace Unit [6]. Jde o výnosy, které 

souvisejí s náklady daňově neuznatelnými v předchozím zdaňovacím období. Celková částka                    

činí 1 166 418 Kč.  

Na základě analýzy obrátkovosti zásob a jejich individuálního posouzení tvoří společnost 

opravné položky k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám. Dále tvoří opravné položky 

k pohledávkám. Prostřednictvím těchto opravných položek společnost snižuje odhad 

pochybných pohledávek na jejich realizační hodnotu, a to na základě posouzení rizika 

nedobytnosti a jejich věkové struktury. V daném zdaňovacím období provedla společnost 

jejich zúčtování a tím se účetní hospodářský výsledek sníží o částku 2 679 147 Kč. 

Mezi další položku snižující hospodářský výsledek jsou zahrnuté náklady, které souvisí se 

zdaňovacím obdobím, ale z nějakého důvodu nebylo o nich účtováno. V tomto případě se 

jedná o nezaúčtované faktury, které přišly po uzavření účetnictví, a nebyla možnost zaúčtovat 

dohadné položky. Tyto náklady tvoří částku ve výši 226 810 Kč. 
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5.3 Odečitatelné položky 

Společnost NUTRICIA DEVA a. s. podporuje řadu subjektů. Podporuje především místní 

aktivity, osoby s různým druhem postižením nebo sociálním znevýhodněním a mládež. 

Z nejvíce sponzorovaných subjektů lze jmenovat stacionář NONA v Novém Městě nad 

Metují - společnost zdravotně postižených dětí a Oblastní charitu v Červeném Kostelci. Dále 

podporují děti z Dětského domova v Sedloňově, Sportovní klub Nové Město nad Metují, 

Městský fotbalový klub a řadu jiných. Vzhledem k tomu, že všechny takto podporované 

subjekty jsou právnickými osobami mající sídlo v České republice a účel použití odpovídá 

účelům stanovených v zákoně o daních z příjmů, může si společnost nárokovat jejich odečtení 

od základu daně. Ve zdaňovacím období hodnota bezúplatného plnění je ve výši 89 000 Kč. 

Maximální hranice bezúplatného plnění je stanovena na 10 % ze základu daně. Společnost 

tuto hranici nepřekročila a tuto hodnotu si může odečíst v plné výši.  

 

5.4 Výpočet daňové povinnosti 

Účetní hospodářský výsledek je hlavním údajem při výpočtu základu daně společnosti. Ten je 

navýšen o daňově neuznatelné náklady, o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy a                

o položky, které jsou uznané až po zaplacení. V tomto případě se jedná o zákonné zdravotní 

pojištění a sociální pojištění, které společnost svým zaměstnancům srazila, ale neodvedla je 

do zákonem daného termínu. Po té následovalo připočítání nákladů a odečtení výnosů, které 

nebyly z různých důvodů zaúčtovány, ale souvisí s daným zdaňovacím obdobím.  Účetní 

hospodářský výsledek je dále snížen o nedaňové opravné položky a částky, které nebyly do 

základu daně zahrnuty v souvislosti s rozpuštěním dohadných položek. Před dalšími úpravami 

je základ daně ve výši 41 996 133 Kč. Základ daně je ještě upraven. Jelikož společnost 

darovala peníze na zákonem stanovené účely, může si od základu daně podle § 20 odst. 8 

zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu bezúplatného plnění ve výši 89 000 Kč. Takto 

snížený základ daně je zaokrouhlen na celé tisíce směrem dolů. Základem pro výpočet daňové 

povinnosti je částka 41 907 000 Kč. Následuje výpočet daně ve výši 19 %. Daňová povinnost 

společnosti činí 7 962 330 Kč. Protože výše daňové povinnosti je vyšší než 150 000 Kč 

stanovená zákonem o daních z příjmů, je společnost povinna odvádět čtvrtletně zálohy              

ve výši 25 %.   

V tabulce 7 je výpočet daňové povinnosti společnosti uveden. 
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Tab. 7 Výpočet daňové povinnosti 

Název Částka (v Kč) 

Účetní hospodářský výsledek 33 815 976 

+ Položky zvyšující hospodářský výsledek + 12 252 532 

 Daňově neuznatelné náklady 2 799 333 

 Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 8 783 931 

 Položky uznané po zaplacení 375 558 

 Nezaúčtované výnosy související se zdaňovacím obdobím 293 710 

- Položky snižující hospodářský výsledek - 4 072 375 

 Částky nezahrnované do základu daně 1 166 418 

 Nedaňové opravné položky 2 679 147 

 Nezaúčtované náklady související se zdaňovacím obdobím 226 810 

Základ daně I 41 996 133 

- Dary - 89 000 

Základ daně II 41 907 133 

Základ daně (zaokrouhlený na celé tisíce dolů) 41 907 000 

x Sazba daně  19 % 

Daň z příjmů právnických osob 7 962 330 

 

5.5 Návrhy daňové optimalizace 

Každá účetní jednotka se snaží svou daňovou povinnosti snížit, aby byla daní zatížena co 

nejméně. Společnost NUTRICIA DEVA a. s. by mohla použít i dalších zákonem povolených 

opatření daňové optimalizace. Mezi takové opatření přichází v úvahu: 

 Tvorba zákonných rezerv na opravu dlouhodobého majetku 

Společnost vlastní dlouhou dobu stavby, které tvoří velkou část dlouhodobého 

hmotného majetku. V budoucnu bude nepochybně potřeba tyto stavby opravit. 
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Rezervy na opravu dlouhodobého majetku jsou daňově uznatelnými náklady, tím by 

se základ daně snížil, a společnost by si odkládala peníze ve výši rezervy na nezávislý 

bankovní účet určený výhradně na opravy dlouhodobého majetku.  

 Bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely 

Společnost poskytuje bezúplatné plnění jistým subjektům. Kdyby společnost navýšila 

své bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely až do maximální možné částky 

stanovené zákonem, základ daně by se na jedné straně snížil, i přesto, že by společnost 

vynaložila více peněz státu. Na druhé straně by ale došlo k jisté propagaci a proto i k 

vzestupu podvědomí lidí o existenci společnosti. 

 Náklady na podporu výzkumu a vývoje 

Společnost by mohla využít odpočtu nákladů vynaložených na realizaci projektů, 

výzkumu a vývoje od základu daně. Podstatou tohoto zvýhodnění je, že stát dovoluje 

náklady na podporu výzkumu a vývoje započítat v základu daně rovnou dvakrát. 

Nejdříve v rámci daňově uznatelných nákladů a poté jako odpočet od základu daně. 

Podmínkou je, že nesmí být projekt financován z veřejných zdrojů. V dnešní době lze 

odečíst 100 % nákladů vynaložených v průběhu daného zdaňovacího období a 110 % 

z meziročního nárůstu nákladů. 

 Zaměstnanecké benefity 

Společnost je ke svým zaměstnancům velice štědrá. Některé z poskytovaných benefitů 

(např. poskytování nadstandardní zdravotní péče, náhrad cestovného nad rámec 

zákonem stanovených limitů, příspěvky na stravování nad limit, úhrada spotřeby 

benzinu pro jejich soukromé účely aj.) přesahují limity dané zákonem a ještě k tomu 

zvyšují i vyměřovací základ zaměstnanců. V rámci daňové optimalizace by bylo 

efektivní tyto benefity omezit a nahradit je jinou formou zvýhodnění s nižším 

daňovým zatížením jak společnosti, tak i zaměstnance. 

 Sleva na dani za zaměstnance se zdravotním postižením 

Při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižení si společnost může snížit 

daňovou povinnost o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se základním 

zdravotním postižením a v případě zaměstnance s těžším zdravotním postižením až        

o 60 000 Kč. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo teoreticky popsat transformaci účetního hospodářského výsledku 

na základ daně. Na základě získaných poznatků provést analýzu daňové povinnosti 

společnosti NUTRICIA DEVA a. s. a navrhnout možnosti, jak optimalizovat tuto daňovou 

povinnost. 

Teoretická část byla zaměřena na charakteristiku nákladů a výnosů důležitých pro zjištění 

hospodářského výsledku, dále pak na položky, které ovlivňují jak hospodářský výsledek, tak i 

základ daně a vymezení pojmu daňová optimalizace. Při zpracovávání teoretické části bylo 

vycházeno z doporučené literatury, české legislativy a také z internetových zdrojů. 

Společnost NUTRICIA DEVA a.s. měla kladný hospodářský výsledek pouze z provozní 

činnosti. Z finanční činnosti vykázala záporný hospodářský výsledek. Ale i přesto společnost 

dosáhla zisku. Samotný hospodářský výsledek nemůže být považován za daňový základ 

z důvodu věrného zobrazení reality účetnictví, ve kterém je o veškerých výnosech a 

nákladech účtováno. Kdežto v daňových předpisech jsou formulovány zdanitelné výnosy a 

pravidla pro daňovou uznatelnost nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Účetní 

hospodářský výsledek společnosti byl v rámci praktické části bakalářské práce upraven o 

zvyšující a snižující položky. Největší zvyšující položky hospodářského výsledku představují 

náklady na reprezentaci a rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. U snižujících položek jsou 

to nedaňové opravné položky. Dalšího snížení základu daně společnost uplatnila pomocí darů, 

které věnovala na veřejné prospěšné účely a tím splnila podmínku danou zákonem. 

Po výpočtu daňové povinnosti společnosti byly navrhnuty možnosti další daňové 

optimalizace. Mezi návrh, jak daňovou povinnost minimalizovat, patří tvorba zákonné rezervy 

na opravu dlouhodobého majetku. Jedná se o daňovou uznatelnou položku, kterou by si 

společnost jednak základ daně snížila, a jednak by si odkládala finanční prostředky na příští 

náklady spojené s opravami. Další návrhem daňové optimalizace je možnost snížit základ 

daně o náklady, které se týkají podpory výzkumu a vývoje. Efektivní by bylo tyto náklady 

monitorovat a k tomuto monitorování vytvořit dokumentaci požadovanou zákonem o daních 

z příjmů. Po té se uvedené náklady mohou použít jako odpočitatelná položka a ušetřit tak na 

dani. Navýšením bezúplatného plnění na veřejně prospěšné účely, úpravou zaměstnaneckých 

benefitů a zaměstnáním zdravotně postižených zaměstnanců připadají v úvahu další možnosti 

daňové optimalizace. 
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