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ANNOTATION 

 

 

 

 

This Bachelorship Thesis deals with the principles of the tax theory and history, but mainly the 

tax system of the economic subject of a legal entity. 

 

This Thesis describes the characteristics, purpose and determination of taxes, and introduces 

the content of tax laws of the Czech Republic.  It outlines the tax reform conducted at the 

beginning of 2008.  It compares certain changes related to legal entities.  

 

The purpose of my Thesis is familiarization with the tax laws applicable to a legal entity and 

analysis of taxes in this economic subject.  
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ANOTACE : 

 

 

 

 

Tato bakalářská práce se zabývá základy daňové teorie a historie ale především daňovým 

systémem ekonomického subjektu právnické osoby. 

 

V této práci je popisována charakteristika, účel a vymezení daní. Seznámení z obsahem 

daňových zákonů  v České republice. Nastíní daňovou reformu, která byla uskutečněna 

začátkem roku 2008. Porovná některé změny, týkající se právnické osoby.  

 

Cílem mé práce je seznámení s daňovými zákony, kterými se řídi právnická osoba a rozbor  

daní v tomto ekonomickém subjektu.  

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova : daň, daňové zákony, správce daně, základ daně, sazba daně, zdaňovací období, 

daňové úlevy, plátce daně, daňové přiznání 
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1 ÚVOD 

Daň má dlouhý historický vývoj. Dříve byla daň vybírána nespravedlivě a nepravidelně. Byla 

běžně placena v naturáliích, či ve formě roboty nebo vojenské služby. Dnes je daň placena v 

peněžní formě. 

Daňové principy prošly dlouhým vývojem. Ve svém vývoji se střetávaly s protichůdnými 

názory. Názory na daně byly, jsou a zajisté budou odrazem konkrétních historických, 

filosofických, ale i ekonomických názorů a podmínek. Současný názor na daňové principy je 

tedy výsledkem mnoho staletí tříbených názorů a jejich praktického ověřování v praxi, 

zároveň je to názor, který rozhodně není jednou provždy neměnný. 

Daně představují rozhodující část příjmů veřejných rozpočtů. Daně jsou stanoveny zákonem a 

jestliže občan nebo ekonomický subjekt daně neplatí, může stát trestat a to formou různých 

sankcí a pokut. 

Začátkem roku 2008 prochází daňový systém v České republice značnými změnami. Oblast 

daní a účetnictví je spojena s daňovou reformou s účinností od 1.1.2008. Tyto rozsáhlé změny 

přináší zákon č. 261 / 2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

V první části mé práce se zabývám charakteristikou právnické osoby. V druhé části se 

zabývám teoretickými východisky tj. zákonem o daních. 

Všichni platíme daně, jsou součástí našeho každodenního života. Jsme příjemci různých 

transferových plateb či spotřebiteli veřejných statků. Daně nás provázejí celý život, daně jsou 

problematika velice zajímavá například i svou těsnou vazbou na ekonomický i politický život 

každé země. 

Pochopení daňové teorie je nedílnou součástí pochopení současného daňového systému. Daně 

se dotýkají každého občana, měli bychom znát jaké druhy daní v České republice existují, 

zejména jak funguje daňový systém. Jelikož se právní úprava daňových zákonů každoročně 

mění, tak se tato práce zabývá obdobím od 1.1.2008, kdy vzešla v platnost  daňová reforma. 

V této práci nastíním některé změny, které se týkají právnické osoby. 
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2 CHARAKTERISTIKA PRÁVNICKÉ OSOBY 

2.1 Společnost s ručením omezeným 

 

Společnost  VVV MOST spol.s.r.o. byla založena společníky na základě společenské smlouvy 

ze dne 20.7.1990.Vznik společnosti ve smyslu § 62 Obchodního zákoníku je datován 

k 15.8.1990, kdy byla zapsána u Okresního soudu v Ústí nad Labem do obchodního rejstříku 

oddíl C, vložka č.32. 

Obchodní jméno společnosti : VVV MOST spol.s.r.o. 

Právní forma : společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti : Most, Topolová 1234, PSČ 434 01 

Zakladatel společnosti : skupina společníků firmy 

 

Právní subjektivita 

a) Právní poměry společnosti se řídí českým právním řádem 

b) Společnost je společností s ručením omezením podle Obchodního zákoníku. 

c) Společnost s ručením omezeným je vlastníkem majetku vloženého zakladateli. 

 

Orgány společnosti 

a) Valná hromada 

b) Jednatelé společnosti 

c) Dozorčí rada [4] 
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Schéma č. 1 Organizační struktura společnosti 

 

Ředitel spole čnosti  

 
 

 
Odbor 
ředitele  

 

30 
Odbor 
strojní 
výroby  

 

 
Odbor 
strojní 
údržby  

 

20 
Odbor 

dopravních 
pásů 

 

22 
Odbor 
údržby 

dopravních 
pásů 

10 
Odbor 

obchodu  

 
 

 
Ekonomick

ý odbor  

 

94 
Počítačová 

síť 

 
 

95 
Autodoprav

a 

 
 

96 
Expertízy a 

i-TES 

 
 

98 
Správa 

kancelá ří 
Sportovní  

 

15 
Marketing  

 
 

92 
Režijní 
činnosti 

 
 

31 
Oddělení 
výrobních 
činností  

 

34 
Oddělení 

montážních 
činností  

 

32 
Oddělení 
údržby 
stroj ů a 
zařízení 

33 
Oddělení 
stěračů 
HOSCH 

 

70 
Oddělení 

výzkumu a 
vývoje  

 

21 
Oddělení 
prodeje 

dopravních 
pásů 

23 
Oddělení 
výroby 

dopravních 
pásů 

11 
Obchod 

 
 

16 
Převodovky  

 
  

 

55 
Oddělení 
skladu  

 
 

91 
Oddělení 

ekonomick
ých služeb  

 

90 
Administrat
iva+firemní 

režie 

 

99 
Správa 

kancelá ří 
Topolová 

 

60 
Ekonomick
é analýzy 

 
 

50 
Stavební 
činnosti 

 
 

59 
Správa 
areálu 
Bylany 

 

25 
Výroba 
pásů 

s vlnovcový
mi okraji  



Jitka Pospíšilová                                                                                                   Daňový systém 

2009                                                                                                                                                       5  

2.2 Předmět podnikání 

1) Výzkumná a vývojová činnost v oblasti fyziky a chemie – aplikovaná fyzika. 

2) Provádění expertíz důlních dopravních zařízení při těžbě a úpravě nerostných surovin. 

3) Organizace servisní služby včetně renovací a údržby důlních dopravních zařízení, při 

těžbě a úpravě nerostných surovin. 

4) Poradenská služba včetně školení v oblasti údržby dopravních zařízení při těžbě 

nerostných surovin. 

5) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 

6) Vedení účetnictví. 

7) Stavba strojů s mechanickým pohonem.  

Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na expertizy týkající se problematiky dopravních 

pásů. Během následujících let byla činnost firmy postupně rozšiřována a v současné době 

nabízí komplexní služby v oblasti výroby a údržby pásových dopravníků, zařízení na třídění 

kameniva, štěrků a písků. Zajišťuje dodávku náhradních dílů a zařízení, které jsou součástí 

pásových dopravníků, nebo materiály, které se používají při jejich údržbě. Společnost 

zaměstnává zhruba 100 stálých zaměstnanců a průměrný roční obrat činí 160 až 180 miliónů 

Kč. [4] 

Hlavní nabízené služby a produkty. 

Dopravní pásy 

• prodej pryžotextilních, ocelokordových a PVC dopravních pásů 

• preventivní a nepřetržitá havarijní údržba, spojování a opravy dopravních pásů všech 

typů metodou vulkanizace za tepla a za studena  

• pogumování bubnů a kovových povrchů, výroba pryžových těsnění atd. 

• výroba profilových dopravních pásů a pásů s bočními vlnovci a příčkami[9] 
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Použití: Pryžové dopravní pásy jsou určeny především k dopravě kusových a sypkých 

materiálů. Nejčastěji se používají v těžebním, metalurgickém a chemickém průmyslu, 

v pískovnách, štěrkovnách, kamenolomech, cementárnách, a vápenkách, přístavech a 

v elektrárnách. Dopravní pásy se skládají z nosné kostry, horní a dolní pryžové krycí vrstvy a 

ochranného pryžového okraje 

Obchodní činnost 

• prodej nářadí a materiálů pro opravy dopravních pásů 

• prodej náhradních dílů a příslušenství pro pásovou dopravu - válečky, bubny, 

válečkové stolice, stěrače dopravních pásů, 

• motory, pohony, převodovky, detektory a separátory kovů, zdvíhací magnety atd. 

Dopravníky 

• výroba a projekce třídičů, drtičů a pásových dopravníků všech druhů a to i speciálních 

"U" dopravníků nebo dopravníků typu Flexowell 

• smluvní a havarijní servis zařízení a linek pro přepravu sypkých materiálů  

• opravy a repase pásových dopravníků a příslušenství 

Použití : Pásové příhradové dopravníky se používají pro dopravu sypkých hmot tam, kde je 

potřeba překlenout velké vzdálenosti s minimálním použitím podpěr. Umožňují  jednosměrné 

a  reverzační stejnoměrné, regulované podávání a dávkování sypkých materiálů.[9] 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA        

3.1 Daňová  historie 

 

Daňové principy (zásady) 

 

Daňové principy prošly dlouhým vývojem s různými a často protichůdnými názory. Názory na 

daně byly a jsou a zajisté budou vždy odrazem konkrétních historických, především 

filosofických, ale i ekonomických názorů a podmínek. Současný názor na daňové principy je 

tedy výsledkem mnoho staletí tříbených názorů a jejich praktického ověřování v praxi, 

zároveň je to názor, který rozhodně není jednou provždy neměnný.[2] 

 

Dnes např. již zcela uznávaný názor všeobecnosti daní ( tj. aby daně platili všichni občané bez 

rozdílu). Od starověku byly daně určeny jen „pro někoho“.'V Římském impériu byly daněmi 

zatíženy provincie jako výraz podřízenosti centrální moci, ve středověké Evropě byli od daní 

osvobozeni feudálové. Poprvé formuloval princip všeobecnosti daní až Adam Smith v 18. 

století. Tedy velmi dlouho poté, co daně vznikly.[2] 

 

Adam Smith (1723 – 1790) ve svém nejslavnějším ekonomickém díle Pojednání o podstatě a 

původu bohatství národů, zcela nově formuluje čtyři principy daňové soustavy (někdy 

nazývané daňový kánon), v mnohém platný dodnes. V době svého vzniku to byla zcela nová a 

svým způsobem revoluční myšlenka.[2] 
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3.2 Charakteristika daní a jejich účel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 2 Rozdělení daní 
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Dnes jsou základní principy : 

1. Všeobecnost. 

2. Spravedlnost (korektnost) daní. 

3. Efektivnost. 

4. Daňová výtěžnost. 

5. Stabilita daňového práva(daňová jistota). 

6. Právní průhlednost a perfektnost. 

 

Funkce daní : 

1. Funkce alokační umožňuje získat finanční prostředky pro financování veřejných 

statků. 

2. Redistribuční funkce, zejména progresivní daně pomáhají zmírňovat nerovnosti mezi 

ekonomickými subjekty. 

3. Stabilizační funkce je historicky nejmladší. Je využívána ke stabilizaci ekonomiky.  

 

Všeobecnost daní :  

Daňová povinnost se vztahuje na všechny členy společnosti. 

Spravedlivost daní : 

Daně se považují za spravedlivé, pokud je spravedlivá redistribuce bohatství, důchodů nebo 

spotřeby. Je-li spravedlivá daňová redistribuce celkového společenského užitku. 

Princip prospěchu je spravedlivý tehdy, když poplatník zaplacení daně utrpí újmu, která se 

rovná užitku, který má tento poplatník z veřejných statků.           

Princip platební schopnosti, požaduje aby poplatníci platili daně podle své skutečné         

platební schopnosti. Přitom by měla platit horizontální spravedlnost (ti co jsou na tom     

stejně, aby platili stejné daně) a vertikální spravedlnost ( ti co jsou na tom lépe, aby      

platili větší daně). 
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Efektivnost daní : 

Princip efektivnosti daní lze jednoduše shrnout jako požadavek, aby náklady na daňový 

systém byly co nejnižší. Daně mají  dva efekty a to důchodový a substituční. [2] 

 

Důchodový efekt :  

Daň vždy snižuje disponibilní důchod. Tento efekt mají všechny daně. Důchodové daně 

snižují disponibilní důchod přímo. Daně spotřební snižují disponibilní důchod nepřímo. 

Důsledkem pro poplatníky je snížení reálného příjmu nebo nutnost zvýšení pracovního úsilí, 

tak aby ztrátu kompenzovali. 

 

Substituční efekt :  

Vzniká jako důsledek zkreslení cen statků. Uložená daň zvyšuje cenu statku v poměru 

k nezdaněnému, a tím mění dosavadní poměry cen. Spotřebitel provádí  substituci vyhledává 

přednostně nezdaněné statky s nižší cenou nebo si potřeby statku odepře. 

Uvažujeme-li náklady na daňový systém spolu s požadavkem,  že mají být co nejnižší musíme 

je nejprve rozdělit na : 

1. Náklady administrativní. 

2. Nadměrné daňové břemeno. 

Náklady administrativní jsou náklady spojené s fungováním daňového systému, s tvorbou 

daňových zákonů, s vyměřováním a vybíráním daní. 

Administrativní náklady přímé jsou náklady na daňovou administrativu, náklady statistických 

úřadů, soudní moci při vymáhání daňových nedoplatků, náklady vlády a parlamentu na 

schvalování daňových zákonů. 

Administrativní náklady nepřímé nesou poplatníci sami. Náklady na podávání daňových 

přiznání, na daňové poradce, na daňové účetnictví.[2] 

Nadměrné břemeno daně je důsledkem substituce, kterou provádějí daňoví poplatníci, aby se 

vyhnuli placením daní. Substituce vede nejen ke snížení užitku poplatníka ale z ekonomického 

hlediska především k odklonu od efektivní alokace. 

 

 



Jitka Pospíšilová                                                                                                   Daňový systém 

2009                                                                                                                                                       11  

Daňové břemeno poplatníka : 

- daň 

- nadměrné daňové břemeno 

- administrativní náklady - přímé 

                                               - nepřímé 

 

Daň je platbou: 

• nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou – placení daní je nařízeno zákonem 

• nenávratnou – zaplacenou daň nelze požadovat zpět 

• neekvivalentní – neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň 

• neúčelovou – plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity 

• ve prospěch veřejného rozpočtu 

• obvykle opakovanou 

Účel daní 

Důvodem existence daní je nutnost získat prostředky na financování veřejného sektoru. K 

financování funkcí státu a veřejné správy, jako jsou: 

• armáda a vojenská obrana  

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

• tvorba a údržba infrastruktury 

• náklady na provoz veřejné správy 

• přerozdělování bohatství 

Státy používají daně zejména k částečnému či úplnému financování některých veřejných 

služeb, jako například: 

• starobní důchody a péče o staré osoby (tvoří obvykle největší náklad státu) 
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• zdravotní péče (obvykle druhý největší náklad státu) 

• vzdělávání 

• sociální péče 

• podpora v nezaměstnanosti 

• ochrana přírodního bohatství a životního prostředí 

• veřejná doprava 

 

Tyto služby mohou být z daní financovány buď úplně, nebo mohou daně pouze doplňovat 

individuální pojištění či spoření, které jsou však někdy nařízeny zákonem (tehdy do jisté míry 

tvoří další formu zdanění).Státy prostřednictvím změn parametrů daňového systému mohou 

ovlivňovat několik cílů.Přerozdělování bohatství mezi různě bohatými vrstvami obyvatelstva, 

kdysi byly vyšší vrstvy podporovány daněmi uvalenými na vrstvy nižší (například desátek), v 

moderní společnosti naopak stát zdaňuje pracující a podnikající, aby mohl vykonávat své 

funkce a politiku (například pomáhat sociálně slabým, tělesně postiženým, občanům v 

důchodovém věku apod.).Ovlivňování chodu makroekonomiky.Ovlivňování spotřeby různého 

zboží a služeb.Prostřednictvím daní stát mění výhodnost některých činností, některé zatěžuje a 

naopak jiné podporuje subvencemi.Míra používání těchto nástrojů se v různých státech liší. 

Podle některých ekonomických teorií deformují daně trh, čímž způsobují v ekonomice ztráty. 

[2] 

U každé daně je zákonem stanoveno :  

1. subjekt daně 

2. objekt daně 

3. daňová sazba, způsob výpočtu daně 

4. slevy na dani, případně osvobození od daně 

5. nezdanitelné minimum ze základu daně 

6. způsob placení, splatnost daně 

7. místo výběru daně 
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Vzhledem k tomu, že daňové příjmy jsou nejvýznamnějším příjmem veřejných rozpočtů, 

způsob výběru a lhůty splatnosti zásadně ovlivňují průběžné plnění příjmové části rozpočtů 

v průběhu rozpočtového období. 

 

Daně se vyměřují :  

- Na základě daňového přiznání od poplatníka nebo hlášení od plátce daně. 

- Srážkou u zdroje příjmů ( v případě, kdy se daň vypočítává zvláštní sazbou jako daň 

konečná). 

- Na základě daňového výměru. 

- Individuální dohodou mezi poplatníkem a správcem daně. 

Daně se platí jednorázově (celá částka se platí najednou), zálohami a následným vyrovnáním 

daňové povinnosti po ukončení zdaňovacího období (většinou na základě daňového přiznání), 

nebo splátkami již vyměřené daně. 

 

Velmi užitečné je třídění daní podle rozpočtového určení. Daně se rozdělují na daně sdílené a 

svěřené.Výnos sdílených daní je podle určitého klíče rozdělen mezi jednotlivé úrovně státní 

správy. 

V ČR patří mezi sdílené daně např. daň z příjmů právnických a fyzických osob a DPH.[2] 

Svěřené daně jsou ty, jejichž celý výnos plyne do určitého rozpočtu. V ČR jsou typickou 

svěřenou daní např. daň z nemovitosti (celý výnos plyne do oblastních rozpočtů) nebo daň 

dědická a darovací (celý výnos plyne do státního rozpočtu). 

Především pro účely mezinárodní srovnání různých zemí slouží klasifikace daní OECD. 

Rozděluje daně do šesti hlavních skupin a dalších podskupin. 

 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

2000  Příspěvky na sociální zabezpečení 

3000  Daně z mezd a pracovních sil 

4000  Daně majetkové 

5000 Daně za zboží a za služby 

6000 Ostatní daně[2] 
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3.3 Daňové zákony v České republice 

3.3.1 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu právnických osob  

 

Zákon o dani z příjmu byl již 87 x novelizován. Zásadní systémové změny byly obsahem 

pouze jedenácti novel. Zbývající novely jsou důsledkem jiných zákonných úprav a 

technického upřesnění. 

Hlavní změny byly provedeny zákonem č. 261 /2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Přináší rozsáhlé změny daňového systému. Součástí této novely jsou mimo jiné změny 

v oblasti zákona o dani z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění, zákona o rezervách, daně 

z přidané hodnoty, spotřební daně, zákona o dani z nemovitosti a dani z převodu nemovitostí, 

dědické dani a zavedení nových ekologických daní. Jelikož jde o velmi rozsáhlé změny 

zaměřím se v mé práci hlavně na změny sazeb, které proběhli v této novele a které se 

bezprostředně dotýkají této společnosti.  

Poplatníci (§ 17): 

1. Poplatníci daně z příjmu právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými 

osobami a i organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu. 

2. Od daně se osvobozuje ústřední banka ČR. 

3. Poplatníci, kteří mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení, mají 

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

ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 

4. Poplatníci, kteří nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou povinnost, která se 

vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR.  

5. Od daně jsou osvobozena veřejná nezisková ústavní zdravotní zařízení podle 

zvláštního právního předpisu. [3] 

 

Zdaňovací období (§17a):  

a) kalendářní rok 
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b) hospodářský rok 

c) účetní období, pokud je toto období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 

kalendářních měsíců      

d) období od rozhodného dne fúze, převodu jmění společníka nebo rozdělení obchodní 

společnosti do konce hospodářského či kalendářního roku, ve kterém byly změny 

zapsány v Obchodním rejstříku 

 

Předměte daně jsou dle §18  příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem.  

 

Předmětem daně nejsou : (§ 18) 

 

1. příjmy získané nabytím akcií 

2. příjmy získané s vydáním pohledávky a to do výše náhrad, do výše nároků na vydání 

základního podílu v nepeněžní formě 

3. příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivního odpadu 

4. příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem 

pro lidská práva [3] 

 

Co není předmětem daně je stanoveno zvláštními právními předpisy :  

- příjmy z dotací a příspěvků na převoz  

- podpora ze státního rozpočtu, kraje a obce 

- příjmy ze státních fondů a podpory 

- příjmy z úroků  vkladů na běžném účtu 

- z úplatných převodů a úplatném užívání státního majetku 

 

Od daně jsou například osvobozeny (§19) :  

- členské příspěvky přijaté zájmovými sdruženími PO, profesními komorami, odbory, 

politickými stranami 
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- výnosy kostelních sbírek 

- příjmy za církevní úkony a příspěvky členů církví a náboženské společnosti 

 

- příjmy státního fondu 

- příjmy Fondu dětí a mládeže 

- příjmy ze všech vsazených částek 

- příjmy z České konsolidační agentury 

 

Základem daně  podle § 23 je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou 

předmětem daně, a příjmů  osvobozených od daně,  převyšují výdaje (náklady), a to při 

respektování věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. 

Pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta). 

 

Sazba daně z příjmu právnických osob.  

Od 1.1.2008 sazba daně činí 21 % pokud není stanoveno jinak. Tato sazba se vztahuje na 

základ daně upravený o položky podle § 34 a § 20, který se zaokrouhluje na celé tisícovky 

dolů.Sazba daně činí 5 % u investičního fondu podílového fondu, penzijního fondu. Sazba 15 

% se vztahuje na samostatný základ daně podle § 20 a. Příjmy z dividend, podíly ze zisku, 

vypořádacích podílů, podíly na likvidačním zůstatku.[3] 

 Tabulka č.1 Vývoj sazby daně z příjmu 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
sazba 31% 31% 31% 31% 28% 26% 24% 24% 21% 20% 19% 

 

3.3.2 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH) ve znění 

platných předpisů. 

 

Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem. 
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Předmět daně (§2): 

1. Dodání zboží nebo převod nemovitostí anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu 

osobou povinnou k dani v rámci  uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění 

v tuzemsku. 

2. Poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické 

činnosti místem plnění v tuzemsku. 

3. Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

 

Osoba povinná k dani dle § 5 je fyzická osoba nebo právnická osoba, která samostatně 

uskutečňuje ekonomické činnosti.  

 

Osoba osvobozená od uplatňování daně. 

Osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku je 

osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne za nejbližších 12 

předcházejících  po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 ,- Kč.  

Pokud přesáhne 1 000 000 ,- Kč se stává plátcem od 1 dne třetího měsíce následujícím po 

měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.  

Registrace plátce :  

Osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů, ve kterém překročila stanovený limit. 

Zdaňovací období je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok 

nedosáhl 10 000 000 ,- Kč. Pokud přesáhne obrat 10 mil Kč stává se plátcem měsíčním. 

 Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání. 

Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek, vrátí se plátci do 

30-ti dnů od vyměření nadměrného odpočtu.[3] 

Vystavování daňových dokladů :  

Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně, je povinen vystavit 

daňový doklad a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

Daňový doklad obsahuje : 



Jitka Pospíšilová                                                                                                   Daňový systém 

2009                                                                                                                                                       18  

- obchodní firmu, sídlo, místo podnikání  -  dodavatel 

- daňové identifikační číslo plátce 

- obchodní firma, sídlo, místo podnikání - odběratel 

- daňové identifikační číslo plátce 

- evidenční číslo daňového dokladu 

- rozsah a předmět plnění 

- datum vystavení daňového dokladu 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby 

- jednotkovou cenu bez daně, slevu 

- základ daně 

- základní nebo sníženou sazbu daně 

 

Sazby daně 

1. základní sazba daně je ve výši 19 % 

2. snížená sazba daně je ve výši 9 %, od 1.1.2008  

 

U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně, platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. 

 

Osvobozená daň : 

- poštovní služby 

- rozhlasové a televizní vysílání 

- finanční činnosti 

- pojišťovací činnosti 

- převod a nájem pozemků, staveb , bytu  

- výchova, vzdělání 

- zdravotnické služby 

- sociální pomoc 

          -       provozování loterií  [3]  
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3.3.3  Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 

 

Předmětem daně silniční jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a 

provozovaná v ČR, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti, 

nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem z nichž plynoucí 

příjmy jsou předmětem daně z příjmů, u subjektu nezaloženým za účelem podnikání podle 

zvláštního právního předpisu. Bez ohledu na to zda jsou používána k podnikání, jsou 

předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určené výhradně 

k přepravě nákladu a registrovaná v ČR. [3] 

Předmětem daně nejsou : 

– pásové automobily 

– vozidla, kterým je přidělena zvláštní registrační značka 

Osvobození od daně: 

- vozidla s méně než 4 koly (kategorie L) 

- vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů 

- vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní dopravu 

- vozidla provozovaná ozbrojenými silami a vozidla civilní obrany 

- vozidla zametací, značkovač silnic a vozidla správců komunikací 

- vozidla na elektrický pohon 

Poplatníci daně jsou právnické a fyzické osoby: 

Poplatníkem daně jsou PO a FO, které  jsou provozovatelem vozidla registrovaného v ČR a 

jsou  zapsány v technickém průkazu. 

Poplatníkem je též zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci, za 

použití osobního vozidla, nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již 

provozovatelem vozidla 

 

Základ daně je : 

- zdvihový objem válců v cm3  u osobních automobilů 

- součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u 

návěsu. 
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- největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel 

(např.nákladní automobily) 

Roční sazba daně : 

Zjistí se pro každé vozidlo dle údajů v technických dokladech. V případě použití vlastního 

osobního vozidla zaměstnance pro zaměstnavatele činí sazba daně 25,- Kč za každý den 

použití osobního automobilu je-li to pro poplatníka(zaměstnavatele) výhodnější. 

 

 Poplatník platí zálohy na daně, které jsou splatné 14.4., 15.7., 15.10., 15.12. Zálohy se 

vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc. 

Daňové přiznání se podává poplatníkem nejpozději do 31.1. kalendářního roku následujícím 

po uplynutí zdaňovacího období.[3] 

 

3.3.4 Zákon č. 338 /1992 Sb., o dani z nemovitostí 

Tento zákon upravuje daň z nemovitosti, kterou tvoří : 

a) daň z pozemků 

b) daň ze staveb 

Daň z pozemků 

Předmětem daně jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. 

Předmětem daně nejsou : 

- v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami a to i v případě, že stavby 

nejsou předmětem daně ze staveb 

- lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné lesy zvláštního určení 

- vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu 

ryb 

- pozemky určené pro obranu státu 

Poplatníky daně z pozemku je vlastník pozemku.  

U pozemku ve vlastnictví státu je poplatníkem daně :  

         - organizační složka státu, státní organizace 

         - právnická osoba, která má právo trvalého užívání 
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U pronajatých pozemků je poplatníkem nájemce jde-li o pozemky : 

         - evidované v katastru nemovitostí 

         - spravované Pozemkovým fondem ČR nebo Správou státních hmotných rezerv 

         - nebo převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí 

 

Uživatel je poplatníkem v případě, že majitel není znám. 

Má-li povinnost platit daň z pozemku více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně.  

 Osvobození od daně (§ 4) jsou například:  

- pozemky ve vlastnictví státu 

- pozemky ve vlastnictví obce 

- pozemky užívané diplomovanými zástupci v ČR 

- pozemky spravované Pozemkovým fondem 

- pozemky sloužící školám, muzeím, galeriím 

- pozemky se hřbitovy 

- pozemky chráněné podle předpisů o ochraně přírody 

- háje, větrolamy, meze, hygienická oblast atd..  

 

Základ daně ( § 5): 

1. Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých 

travných porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou 

cenou půdy stanovenou na  1m2  ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto 

zákona.  

2. Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním chovem ryb je cena 

pozemku zjištěna podle platných předpisů k 1.1. zdaňovacího období. 

3. Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemků v m2 zjištěná k 1.1. 

zdaňovacího období. [3] 

Sazba daně činí u pozemků (§ 6): 

- orná půda , chmelnice, vinice                                 0,75 % 

- trvalé travnaté porosty, hospodářské lesy               0, 25 % 

Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2  : 



Jitka Pospíšilová                                                                                                   Daňový systém 

2009                                                                                                                                                       22  

- zastavěné plochy a nádvoří                                      0,10 Kč 

- stavební pozemky                                                     1,00 Kč 

Ostatní plochy pokud jsou předmětem daně               0,10 Kč  

 

  Daň ze staveb  

Předmětem  daně ze staveb jsou na území České republiky : 

- stavby pro které byl vydán kolaudační souhlas 

- stavby způsobilé k užívání 

- byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí 

 

Předmětem daně ze staveb nejsou stavby : 

- stavby přehrad 

- stavby jimiž se upravuje vodní tok 

- stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů, včetně úpraven vody 

- kanalizační stoky, včetně čistíren odpadních vod 

-    stavby na ochranu před povodněmi 

-    stavby k zavlažování,odvodňování 

-     stavby sloužící k veřejné dopravě 

 

Poplatníkem  daně je vlastníkem stavby. 

Osvobození od daně : 

- stavby ve vlastnictví státu 

- stavby spravované Pozemkovým fondem 

          -     stavby ve vlastnictví církví  

- obytné domy vrácené osobám z titulu restituce 

 -    stavby sloužící školám [3] 

 

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (zastavěná 

plocha) podle stavu k 1.1. zdaňovacího období. U stavby bez svislé nosné konstrukce se 
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půdorysem rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající se povrchu 

přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. U stavby se svislou nosnou konstrukcí se 

půdorysem rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek. 

 

Základem daně z bytu nebo se samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové 

plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 

podle stavu k 1. 1. zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20. [3] 

 

Sazba daně činí: 

 - u obytných domů                                  1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy 

 - příslušenství k obytným domům výměra přesahující 16m2 zastavěné plochy   1 Kč za 1 m2 

    

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 

Firma VVV MOST spol. s. r. o. se řídí při odvodu daní Daňovými zákony České republiky. 

Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, zákonem č. 16/1993 Sb. o dani silniční, zákonem č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitosti. Ekonomický útvar společnosti se zabývá výpočtem a odvodem daní a řídí se 

těmito zákony. Svým účetním poskytuje školení a semináře týkající se této problematiky. 

Zdaňovacím obdobím se považuje podle § 17 a zákona o daních z příjmu  kalendářní rok. 

Společnost  podléhá zákonnému auditu, z tohoto důvodu odevzdává daňové přiznání k dani z 

příjmu do 6 měsíců od konce zdaňovacího období tj. 30. 6..  

Tato právnická osoba je povinna vést účetnictví podle zákona o účetnictví, tj. účtovat 

v soustavě podvojného účetnictví v souladu s účetními předpisy ode dne svého vzniku až do 

dne svého zániku.  
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4.1. Rozbor daní ve firmě 

4.1.1 Daň z příjmu   

Finanční účetnictví eviduje aktiva podniku, jeho vlastní kapitál, dluhy podniku, výnosy, 

náklady a výsledek hospodaření.Vzniká účetní rozvaha a výkaz  zisků a ztrát (výsledovka). 

V oblasti nákladů zachycuje finanční účetnictví náklady v účtové třídě 5 – Náklady, to jsou 

náklady na spotřebu materiálu, energie, opravy, udržování. Dále pak  mzdové náklady, odpisy, 

finanční náklady. Porovnáním veškerých účtů nákladů a výnosů zjistíme účetní výsledek 

hospodaření, tj. výsledek hospodaření před zdaněním (hrubý účetní zisk). Abychom získali 

daňový základ, musíme účetní zisk upravit o položky nákladů a výnosů, které tam jsou 

zahrnuty nad rámec daňových předpisů (podle zákona o dani z příjmu). Tato úprava probíhá 

v daňovém přiznání mimo účetnictví. Z finančního účetnictví vychází daňové účetnictví, které 

podle daňových předpisů třídí veškeré náklady na daňově uznatelné to jsou náklady na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů a náklady a náklady daňově neuznatelné. 

Podobně je tomu s výnosy. Výnosy jsou tržby za vlastní výrobky, tržby za zboží a za služby, 

tržby z prodeje majetku dále úroky a kursové zisky. V účetnictví je zapisujeme v účtové třídě 

6 – Výnosy. O tyto rozdíly se upravuje hrubý zisk (rozdíl mezi výnosy a náklady), který se 

přebírá z účetnictví. Zjištěný daňový základ se ještě upraví o odpočitatelné položky, 

z upravené daně se vypočte daň, která se sníží o případné slevy na daních.Výsledkem je 

daňová povinnost. Jejím odečtením od hrubého účetního zisku se zjistí daňový výsledek 

hospodaření(daňový zisk nebo daňová ztráta), který po případné úpravě tvoří zisk k rozdělení. 

Výpočet daňové povinnosti probíhá mimo vlastní účetnictví a je obsahem daňového přiznání. 

Podnik,  kterým se zabývám, používá daňový program FORM studio, který se každý rok 

aktualizuje o veškeré změny, které probíhají v daňovém systému. Používá účet 341 - Daň 

z příjmu.  
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Snížení sazby daně z příjmů  

V tabulce č. 2 je zanesen vývoj daně od roku 2000 až po předpokládaný vývoj v roce 2010.  

Předpokládaný trend v dalších letech je snižování daňového zatížení.  

Tabulka č. 2 Vývoj sazby a platby daně z příjmu 

    

daň z příjmů sledované 
společnosti 

2000 31% 2545750 
2001 31% 1653180 
2002 31% 836110 
2003 31% 1946510 
2004 28% 673680 
2005 26% 737380 
2006 24% 6480 
2007 24% 1350240 
2008 21% audit k 30.6.2009 
2009 20% 0 
2010 19% 0 
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Graf č. 1 Snižující se vývoj daně z příjmů 
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Změna sazby daně z příjmů právnických osob. 

Rok 2007 … 24 %                         Rok 2008 … 21 % [3] 

 

 

Schéma č. 3 Transformace účetního výsledku na daňový základ. 

Daňový systém Účetní systém 

  výnosy za účetní období 

  (-) náklady za účetní období 

    

  (=)hrubý účetní zisk 
 
 

  

hrubý účetní  zisk   

(-)(+) náklady a výnosy nad rámec daňových předpisů   
(=) daňový základ   
daňová povinnost   
  (-)daňová povinnost 
  (=) disponibilní zisk 

 

Tabulka č. 3  Platba daně z příjmu za rok 2007 a odvod záloh na rok 2008. 

Daň z příjmu   zaplaceno 

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 
2007, má-li poplatník povinný audit nebo mu 

přiznání zpracovává a předkládá daňový 
poradce 

30.6.2008 
                                            
247908 

I.čtvrtletí - záloha 15.3.2008 337600 

II.čtvrtletí - záloha 15.6.2008 337600 

III. čtvrtletí - záloha 15.9.2008 337600 

IV.čtvrtletí - záloha 15.12.2008 337600 

 

Náklady daňově neuznatelné : 

- cestovné nad limit stanovený právním předpisem 
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- náklady na reprezentaci 

- odměny členům kolektivním orgánům společnosti (dozorčí rada, členové 

představenstva) 

- pojištění nad rámec zákonné výše 

- ostatní sociální náklady nad rámec zákonné výše 

- nesmluvní pokuty a penále 

- pohledávky odepsané bez soudního rozhodnutí 

- kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ( záporný se odečítá) 

- dary mimo rámec povolený daňovými předpisy 

- tvorba rezerv mimo zákonných 

- tvorba opravných položek mimo zákonných 

- manka a škody přesahující náhrady za ně 

 

Výnosy, které se od účetního zisku odečítají při daňovém základu: 

- výnosy zdaněné srážkou u zdroje výplaty ( dividendy, úroky, účasti) 

- výnosy osvobozené od daně 

 

 

Vypočtený daňový základ dále upravíme o položky, které lze dle zákona odečíst : 

- ztráta z předchozích zdaňovacích období 

- hodnota darů, které jsou určeny v zákoně o dani z příjmu (na účely školství, vzdělání 

a kultury, sociální, zdravotní, charitativní, ekologické, sportovní činnosti, ochrana 

zvířat aj.) 

Hodnota darů má být minimálně 2 000 ,- Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně. 

 

Vypočtený daňový základ se zaokrouhlí na celé tisíce dolů a z něho se vypočte daň podle 

platné sazby daně pro příslušné zdaňovací období. Výsledná daň může být ještě snížena o 

slevy na dani.(např.odpočet na tělesně postižené zaměstnance podle § 35 zákona o dani 

z příjmu). Zjištěná daňová povinnost je tzv. daní splatnou. Společnost podává daňové přiznání 

nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Na základě zvláštního zákona č. 
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563/1999 Sb. o účetnictví. Společnost je povinna mít ověřenou účetní závěrku auditorem. 

Proto podává daňové přiznání za období roku 2008 ke dni 30.6.2009. 

 

Zjistí-li poplatník, že jeho daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší je povinen 

předložit do konce následujícího měsíce dodatečné přiznání. Poplatník musí zaplatit splatnou 

daň nejpozději v den její splatnosti, nebo uhradí úrok z prodlení a dále z částky dodatečně 

vyměřené daně nebo daňové ztráty penále z této částky. 

 

Při sestavování daňového přiznání vycházíme z rozvahy a výsledovky ke dni konce 

zdaňovacího období. Pro sledovanou společnost je to ke dni 31.12.2007. V příloze přikládám 

rozvahu a výsledovku k tomuto období. Na jejich základě se sestavuje daňové přiznání 

z příjmu právnických osob. 

 

Výsledek hospodaření v roce byl 5 028 453,- Kč. 

Tento výsledek se zvyšuje o částky podle § 23 odst.3 písm.a) bodů 3 až 12. Dále  o 

výdaje(náklady) neuznávané za výdaje (náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení 

příjmů dle § 24 a § 25). 

Dále rozdíl, o který se odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné v účetnictví 

převyšují odpisy. Tento výsledek se dále snižuje o příjmy osvobozené od daně podle § 19 

zákona , § 23 odst. 3 písm. b) a c) a odst. 4 písm. a). To je celkem 536 263 ,- Kč 

 

Výpočet : 5 028 453 + 2 024 070 – 536 263  =  6 516 260,-  

 

Tímto výpočtem jsme získali základ daně před úpravou. 

 

Od tohoto základu podle § 34 odst. 4 zákona můžeme odečíst realizaci společnosti na 

projektech výzkumu a vývoje 408 861 ,- Kč. 

Dále odečteme dary podle § 20 odst.8 zákona a to nejvýše 5 % ze základu daně 156 000,- Kč 

 

Výpočet základu daně: 6 516 260 – 408 861 – 156 000 = 5 951 399  
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zaokrouhleno 5 951 000 ,- 

 

Použijeme sazbu 24 %, která je platná v roce 2007. 

 

Výpočet : 5 951 000 * 24% / 100 = 1 428 240  

 

Odečteme slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona nejvýše do částky 

vypočtené daně. Pro společnost je to 78 000 ,- Kč 

 

Výpočet : 1 428 240 – 78 000 =  1 350 240,- Kč ( Celková daňová povinnost) 

 

Společnost na zálohách v roce 2007 zaplatila 368 800,- Kč.   

 

Výpočet : 1 350 240 – 368 800 = 981 440,-  

 

Výpočet pro přiznání k dani z příjmů právnických osob je velmi komplikovaná oblast, je 

důležité, aby se plátce řídil zákonem o dani z příjmu a sledoval všechny změny a novelizace, 

které se týkají  této problematiky.   

 

4.1.2 Záloha na daň ze mzdy  

Od 1.1.2008 se zavádí  jednotná sazba daně a to ve výši 15%. Toto opatření velmi 

znevýhodňuje nízko příjmové skupiny poplatníků, kteří zdaňovali sazbou ve výši 12%. 

Naopak přinese výhody pro poplatníky středně a vysoko příjmové jejichž základ byl zdaňován 

sazbou 19, 25 a 32 %. Dále se zavádí superhrubá mzda = hrubá mzda + odvody 

zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. 

 

Na sociálním pojištění dnes odvádí každý zaměstnanec z hrubé mzdy 8 %, další 4,5 % jde na 

zdravotní pojištění. Sociální pojištění však je dnes největším zdrojem příjmů pro státní kasu a 

politici budou při jeho snižování hodně opatrní. 
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Tabulka č. 4 Vzor vyúčtování mzdy zaměstnance 

0188 Novák Josef              

vyúčtování mezd za období        108   Dovolená Výplatní místo 1/200 

činnost                        hlavní   Nárok 25 dní DVZ - DNP 755,00 Kč 
      Vybráno 0 dní Náhrady 155,00 Kč 
01 Všeobecná zdravotní pojišťovna    Zbývá 25 dní Tarifní mzda 21 000,00 Kč 
          Příplatek 3 000,00 Kč 

Položky mzdy         
Základní mzda  21 000,00 Kč Dny     22,00 Kč 
Osobní příplatek  3 000,00 Kč Hodiny   176,00 Kč 
Hrubá mzda celkem  24 000,00 Kč         
Sociální pojištění CAM.  1 920,00 Kč Super hrubá mzda  32 400,00 Kč 
Zdravotní pojištění CAM.  1 080,00 Kč       
Záloha na daň  1 010,00 Kč Daň před slevami  4 860,00 Kč 
Čistá mzda celkem   19 990,00 Kč Sleva   3 850,00 Kč 

K výplatě   19 900,00 Kč       

Uplatněné slevy na daň           
poplatník  2 070,00 Kč       
děti (2)   1 780,00 Kč         

 

Zdroj. Deník Dnes, nakladatelství Mladá fronta, ze dne 31.1.2008 

 

V měsíci únoru roku 2008 dostanou  zaměstnanci poprvé nové výplatní pásky. V tabulce č. 4 

je vzor výplatní pásky fiktivního zaměstnance právnické osoby.  

Hrubá mzda. 

Od této položky se odečítá sociální a zdravotní pojištění. Dohromady 12,5 %.      

      Čistá mzda.  

      Tolik se objeví na účtu. Od hrubé mzdy se odečtou odvody na sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnanců a daň z příjmů po slevách.  

Superhrubá mzda. 

Na výplatní pásce u většiny zaměstnavatelů je pod názvem základ daně. Od  ní se odvíjí výše 

daně z příjmu, kterou nakonec zaměstnanec zaplatí. Vynásobením hrubé mzdy koeficientem 

1,35 získáme superhrubou mzdu.  

Daň před slevami. 

Daň před slevami získáme vynásobením superhrubé mzdy 15-ti %.  
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Slevy na dani. 

Slevy na dani, které jsou zapsány v tabulce č.5 se odečítají se od vypočtené daně. [6] 

 

Tabulka č. 5 Měsíční slevy na dani FO 

Slevy na dani   2007 2008 
Na sebe    600,00 Kč 2 070,00 Kč 
Dítě    500,00 Kč 890,00 Kč 
Dítě ZTP/P   1 500,00 Kč 1 780,00 Kč 
Manžel/ba   350,00 Kč 2 070,00 Kč 
Manželka ZTP/P   700,00 Kč 4 140,00 Kč 
Částečný invalidní důchod 125,00 Kč 210,00 Kč 
Plný invalidní 
důchod   250,00 Kč 420,00 Kč 
ZTP/P    800,00 Kč 1 345,00 Kč 
Student     200,00 Kč 335,00 Kč 
 

 

4.1.3  Srážková daň - zvláštní sazby daně 

Od 1. ledna 2008 je zvláštní sazba daně (podle § 36 zákona o daních z příjmů) ve výši 15 %. 

Stejná, tedy 15%, sazba srážkové daně bude uplatňována i v roce 2009 (s výjimkou finančního 

leasingu). Ne všechny příjmy ze zdaňují v rámci celkového daňového základu. Některé z nich 

tvoří samostatné daňové základy, které se zdaňují každý zvlášť prostřednictvím zvláštní sazby 

daně srážkou u zdroje. Daň tedy odvádí přímo ten, kdo příjem poskytuje. Uplatnění zvláštní 

sazby daně je alternativou k placení záloh na dani a následnému ročnímu zúčtování v podobě 

daňového přiznání. Zvláštní sazba daně má řadu použití, ale běžně se používá ve dvou 

základních situacích. Příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo 

bydlištěm na území České republiky, jejichž úhrnná výše před zvýšením o pojištění placená 

zaměstnavatelem nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 5 000 Kč.  
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Tabulka č. 6  Daň ze mzdy zaměstnanců 
 

Záloha měsíc daň ze mzdy 
daň se zvláštní 

sazbou 
18.2.2008 Leden 251180 4740 
17.3.2008 Únor 245465 5764 
17.4.2008 Březen 157780 7138 
7.5.2008 Duben 298441 4887 
6.6.2008 Květen 376825 7428 
7.7.2008 Červen 320715 6552 

18.8.2008 Červenec 330605 6974 
5.9.2008 Srpen 263650 4293 

7.10.2008 Září 300815 4460 
6.11.2008 Říjen 389090 5070 

18.12.2008 Listopad 424845 6000 
19.1.2009 Prosinec 646335 3654 

Celkem   4005746 66960 
  

Tato tabulka vystihuje kolik společnost odvedla na zálohách daně ze mzdy zaměstnanců. Tato 

daň je splatná vždy k 20 dni v měsíci. Daň se účtuje  na účet 342 – Daň ze mzdy. Celkem za 

rok 2008 odvedla společnost finančnímu úřadu  4 005 746,- Kč. Celkem za rok 2008 

společnost odvedla správci daně i daň se zvláštní sazbou a to celkem 66 960 ,- Kč. 

4.1.4  Sociální pojištění  

Základním nástrojem a finančním zdrojem systému sociálního pojištění je odvod, nazývaný 

pojistné na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti. Tato dávka má daňový 

charakter ale není to daň v pravém slova smyslu, hlavním rozdílem proti dani je její účelovost. 

Zahrnuje v sobě : 

– pojistné na důchodové zabezpečení (starobní,invalidní,pozůstalostní důchod) 

– nemocenské pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství) 

– příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
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Tato dávka je příjmem státního rozpočtu. Poplatníky této dávky jsou zaměstnanci, i 

zaměstnavatelé. Sazby pojistného jsou : 

- právnická osoba (i jiné organizace) mají 26 % vyměřovacího základu (rok 2008) 

a) 3,3 % nemocenské pojištění 

b) 21,5 % důchodové pojištění 

c) 1,2 % státní politiku zaměstnanosti 

- zaměstnanci 8 % z vyměřovacího základu 

a) 1,1 % nemocenské pojištění 

b) 6,5 % důchodové pojištění 

c) 0,4 % státní politika zaměstnanosti 

Tabulka č. 7 Odvody OSSZ za období roku 2008 

Odvod měsíc Kč 
6.2.2008 Leden 743217 
7.3.2008 Únor 757614 
9.4.2008 Březen 728779 
7.5.2008 Duben 806192 
6.6.2008 Květen 977510 
7.7.2008 Červen 871111 
8.8.2008 Červenec 810877 
5.9.2008 Srpen 721825 

7.10.2008 Září 805534 
6.11.2008 Říjen 897892 
9.12.2008 Listopad 793517 
9.1.2009 Prosinec 833787 

Celkem   9747855 
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Graf č. 2 Odvod OSSZ za období roku 2008 
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Odvody OSSZ se účtují na účet 524 – Sociální zabezpečení.Tabulka č.7 a graf č. 2 znázorňují 

kolik společnost v roce 2008 odvedla Okresní správě sociálního zabezpečení. Odvody na 

sociální zabezpečí se odvádějí ve výplatní den. Společnost odvedla v roce 2008 celkem           

9 747 855,- Kč. 

 

4.1.5 Daň z přidané hodnoty  

 

Jedná se o daň nepřímou, neplatí se jako samostatná částka, ale je součástí ceny zboží a 

služeb.Výrobek či služba je o tuto daň cenově navýšena. Společnost je měsíčním plátcem. Je 

registrována k dani u Finančního úřadu v Mostě. Základní sazba daně je ve výši 19% nebo 

snížená sazba ve výši 9%. Základem pro výpočet daně je cena dodávaného zboží nebo služeb, 

to je prodejní cena bez daně.   
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Způsob výpočtu daně z ceny bez daně: 

Cena bez daně x 0,19 = výše daně se základní sazbou  

Cena bez daně x 0,09 = výše daně se sníženou sazbou  

 

Způsob výpočtu daně z ceny včetně daně :  

Pro 19 % základní sazbu je to 19/(100+19) = je to koeficient 0,1597 

Pro 9 % sníženou sazbu jeto 9/(100+9) = je to koeficient 0,0826     

 

Plátce je povinen vést doklady o základu daně o její výši a určit den uskutečnění zdanitelného 

plnění. Běžné daňové doklady jsou : faktura, zjednodušený daňový doklad při nákupu do 

10 000,- Kč včetně daně ( paragon, účtenka za hotové), splátkovými kalendáři, souhrnnými 

daňovými doklady a opravnými daňovými doklady (dobropis, vrubopis). Povinností je 

vystavit běžný daňový doklad nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Na 

dokladech musí být uvedeno identifikační číslo plátce, místo podnikání, CZ DIČ, evidenční 

číslo dokladu datum uskutečnění daňového dokladu, obsah dodávky, jednotnou cenu bez daně, 

základ daně, nebo výši platby, sazbu daně a výši daně.  

Pro účtování DPH  je používána účtová skupina 34 v účtové třídě 3. Ve firemním účetnictví se 

používá účet 343 – DPH. Na straně Má dáti zapisujeme daň na vstupu, tuto daň si může firma 

odečíst od daňové povinnosti na straně Dal. Strana  Má dáti najdeme daňovou  pohledávku, na 

straně Dal daňovou povinnost. Rozdílem těchto stran účtu je skutečná daňová povinnost vůči 

státnímu rozpočtu.                         

Schéma č. 4 Vzor účtování DPH  

Má dáti               ( 343 - Daň z přidané hodnoty)            Dal 
         přijatá zdanitelná plnění      uskutečněná zdanitelná plnění 

vstupy = nákupy výstupy = prodeje 
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Jestliže je daň na vstupech vyšší než daň při prodeji, vzniká nadměrný odpočet daně.  

 Problematiku daně upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platný od 

1.5.2004, a jeho novely. Plátce je povinen předložit dodatečné daňové přiznání pokud souhrn 

oprav zvyšuje nebo snižuje daňovou  povinnost  u příslušného finančního úřadu.  

V dodatečném daňovém přiznání uvádí pouze rozdíly od údajů, ze kterých byla stanovena 

předcházející daňová povinnost příslušného zdaňovacího období. Vznikne-li nadměrný 

odpočet , vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů , pokud nemá daňový nedoplatek. Nesprávné 

uvedení daňové povinnosti správce daně z částky daně uvedené v daňovém přiznání uplatní 

úrok za každý den krácení státního rozpočtu. 

Podnik má možnost krátit si tuto daň u přijatých zdanitelných plnění pro uskutečnění své 

ekonomické činnosti. To je například přímý telefon do firmy, placení nájemného a podobně. 

 

Tabulka č. 8 Lhůty k odvodu DPH za období roku 2008 

Daň z přidané hodnoty 2008 
Prosinec 25.1.2009 
Leden 25.2.2008 
Únor 25.3.2008 
Březen 25.4.2008 
Duben 26.5.2008 
Květen 25.6.2008 
Červen 25.7.2008 
Červenec 25.8.2008 
Srpen 25.9.2008 
Září  27.10.2008 
Říjen 25.11.2008 
Listopad 29.12.2008 
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Graf č. 3 Daňová povinnost k DPH 
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V příloze jsou tabulky k tomuto grafu č.3. Je zde uvedeno i pořízení zboží z jiného členského 

státu Evropské unie. 

V grafu č.3 jsou uvedeny platby daní společnosti za zdaňovací období kalendářního roku 2007 

a 2008. Společnost měla v květnu 2007 a prosinci 2008 velké zakázky, které v těchto měsících 

fakturovala. Celková daňová povinnost daně z přidané hodnoty v roce 2008 byla 20 314 382,- 

Kč. Jak je zřejmé z tabulky v příloze v  roce 2007 byla celková daňová povinnost 18 871 709,- 

Kč. Daň  zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru.       

 

Změna k 1.1. 2008  snížené sazby DPH. 

V roce 2007 činí snížená sazba daně  5%.  

V roce 2008 se snížená sazba daně mění na  9%.[3] 
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4.1.6 Daň silniční 

Tabulka č. 9 Silniční daň za období roku 2008 

Daň silniční 
přeplatek z roku 2007   21658 

záloha na 1.čtvrtletí 2008 15.4.2008 23342 

záloha na 2.čtvrtletí 2008 15.7.2008 45000 

záloha na 3.čtvrtletí 2008 15.10.2008 45000 

záloha na 4.čtvrtletí 2008 15.12.2008 45000 

celkem odvedeno   180000 
 

Za rok 2008 byla celková daňová povinnost 134 938,- Kč na zálohách bylo zaplaceno celkem 

180 000,- Kč. Přiznání k silniční dani se odevzdává na finančním úřadě k 31.1.2008. 

Společnost vlastní  31 nákladních vozidel, 35 osobních vozidel a 1 autojeřáb. Z tohoto 

množství na 17 vozidel na leasing a 2 vozy na úvěr. Společnost využívá služeb leasingových 

společností Credium a.s., PSA Finance ČR, ČSOB leasing. V technickém průkazu vozidel na 

leasing je společnost  zapsaná jako provozovatel vozidla. Společnost  rovněž  svým 

zaměstnancům vyplácí cestovní náhrady za použití jejich osobního vozidla v jejich vlastnictví, 

vztahuje se i na toto vozidlo silniční daň a společnost je poplatníkem.Zálohy silniční daně se 

účtují v účtové řadě 345 – Zálohy na silniční daň. Výše daně na účet 538 – Silniční daň. 

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a 

provozovaná v České republice. Jsou-li používána v podnikání.V daňovém přiznání se uvádí i 

vozidla osvobozena od daně (např. jednostopá vozidla). 

V daňovém přiznání uvádíme: 

Registrační značka. Státní poznávací značka vozidla bez pomlček a mezer. 

První registrace vozidla. Kdy bylo vozidlo registrováno např. měsíc / rok. 

Základ daně. Zdvihový objem motoru v cm3 (u osobních vozidel). Největší povolená 

hmotnost v tunách a počet náprav (u nákladních vozidel).  

Roční sazba. Se vyplní dle tabulky viz příloha. 

Denní sazba. Za každý den použití osobního vozidla. U vozidel , kdy zaměstnanec použije 

své soukromé vozidlo pro služební účely je sazba 25,- Kč na den.  
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Počty měsíců a dní daňové povinnosti. V příloze daňového přiznání je zadáno na čtvrtletí. 

I.,II.,III., IV., V. V. čtvrtletí je prosinec. 

Změna již od 1.1.2008. 

Od 1.1.2008 se sazba u všech vozidel snižuje o 48% po dobu následujících 36 kalendářních 

měsíců od data jejich první registrace a o 40% po dobu následujících dalších 36 kalendářních 

měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.Nárok na příslušné 

snížení sazby daně vniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u 

téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. K zvýšení daně o 15% dojde v této společnosti u 

autojeřábu registrovaného v roce 1988.U denní sazby nelze uplatňovat snížení respektive 

zvýšení.  

Pokud se v průběhu roku v jednotlivých měsících mění podmínky pro snížení nebo zvýšení 

sazby daně musíme si vypočítat upravenou sazbu daně za jednotlivé měsíce a ty potom sečíst 

do roční sazby daně. Např. první registrace vozidla květen 2005,  roční sazba 3600 ,- Kč. V 

roce 2008 v měsících leden až duben se sníží sazba o 48 % tj. částka 1872,-Kč; v měsících 

květen až prosinec se sníží sazba o 40 % tj. částka 2160,- Kč výpočet : 

1872/12 * 4 + 2160/12*8 =2064 (daňová povinnost) 

4.1.7 Daň z nemovitosti 

Předmětem této daně jsou pozemky a stavby ve vlastnictví společnosti na území ČR vedené 

v Katastru nemovitostí. Nepřesáhne-li částka 5 000,- Kč je daň splatná najednou a to 

nejpozději do 31.5. běžného zdaňovacího období. V účetnictví zapisujeme v účtové řadě 532 – 

Daň z nemovitosti.  

Tabulka č.10 Daň z nemovitosti za období roku 2008 

splatnost dan ě odvod dan ě 

1.12.2008 6526 

2.6.2008 6526 
celkem 13052 

Společnost odvedla v roce 2008 souhrnem 13 052,- Kč za daň z nemovitosti. 
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Tabulka č. 11 Souhrn odvedených daní za rok 2008   

druh daně odvod za rok 2008 
Daň z nemovitosti. 13 052,00 Kč 
Silniční daň 180 000,00 Kč 
Daň z přidané hodnoty 20 314 382,00 Kč 
Sociální zabezpečení 9 747 855,00 Kč 
Daň ze mzdy 4 005 746,00 Kč 
Srážková daň 66 960,00 Kč 
Daň z příjmu PO 1 350 400,00 Kč 
Celkem za společnost 35 678 395,00 Kč 

 

5 VYHODNOCENÍ 
Smyslem mé práce bylo přiblížit daňový systém právnické osoby v České republice v roce 

2008. V teoretické části práce jsem se zabývala studiem literatury a zákonů v dané oblasti. 

Z uvedené literatury a zákonů jsem čerpala teoretické poznatky z oblasti daní. Jak historii, tak 

charakteristiku, třídění a účel daní. Vyhledávala jsem materiál, který se týkal problematiky 

daní. Myslím že, informovanost v oblasti změn daní je dostatečná, ale z důvodů neustálých 

změn je velmi komplikované a náročné se v  daňových zákonech a jejich změn orientovat. A 

chybovat znamená platit. Správce daně vyměřuje pokuty, sankce a penále při nedodržení 

splatnosti lhůt. Do firem přicházejí kontroly z Finančních úřadů, které zhodnotí správnost 

vedení daňového účetnictví. Při zjištění, že došlo k porušení zákona nesplnění a porušení 

daňových povinností jsou tyto sankce aplikovány ve firmách.  

 

V praktické části práce jsem třídila a vyhodnocovala zjištěná data z konkrétní firmy. Vybrala 

jsem si firmu VVV MOST spol.s.r.o., v které jsem zaměstnaná od roku 2002. Vyhledala jsem 

materiály z období roku 2007 a 2008. Pro přehled odvodu daní z příjmu jsem čerpala 

z daňového přiznání let 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Přiznání daní 

z příjmu PO jsem použila rok 2007, protože jsem neměla k dispozici materiály roku 2008. 
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Ekonomický útvar, který se zabývá výpočtem a odvodem daní správci daně a to  Finančnímu 

úřadu se sídlem v Mostě, čerpá informace a změnách v systému daní ze zákonů a zaměstnanci 

absolvují školení a semináře týkající se této problematiky. Firma musí aktualizovat své účetní 

a daňové programy a nakupovat nové zákony, vyhlášky a předpisy, aby měli své daně a 

účetnictví v pořádku. Práce účetních je proto velmi náročnou, protože se musí potýkat ve své 

práci s množstvím změn. Myslím si, že místo aby se daňový systém zjednodušil a upravil do 

takové podoby, aby byl průhledný a přehledný je to dnes přesně naopak. 

 

Při hodnocení jsem nabyla dojmu že daňový systém v České republice není ani po daňové 

reformě konečný, stále se rozvíjí. Než jsem stačila porovnat změny v období 2007 a 2008 a 

nashromáždit materiály, z kterých jsem čerpala, již začátkem roku 2009 jsou schváleny nové 

změny v daňových zákonech.  

 

6 ZÁVĚR 
Rozborem daně v ekonomickém subjektu jsem zjistila kolik odvedla tato společnost za rok 

2008 peněžních prostředků ve formě daní do státního rozpočtu. Nezapočítala jsem daň 

z příjmů za rok 2008, protože firma má zákonný audit a z toho důvodu odvádí daň z příjmu za 

rok 2008 až 30.6.2009. A z tohoto důvodu jsem nemohla výši daně zahrnout do této práce. 

Proto jsem si pro rozbor této daně vybrala rok 2007.  A do souhrnu odvodu daní započítala jen 

zálohy odvedené na daň z příjmu za rok 2008.  

Souhrn veškerých daní odvedených  za rok 2008 je 35 678 395,00 Kč. 

Je zřejmé, že v České republice trvale klesá  daň z příjmů a to během let 1999-2010 (Tabulka 

č.2).  V roce 2008 byla zavedena jednotná sazba daně z příjmů pro fyzické osoby a to ve výši 

15 %.  Úpravy silniční daně mohou vézt společnost k tomu, aby se postupně zbavovala starých 

vozidel a svůj vozový park obnovila novými automobily.  

DPH je  universální daň. Z mého rozboru vyplývá, že tato daň je pro společnost největším 

daňovým zatížením. 
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Daně jsou  nástrojem státní moci, kde  je možno měnit daňové sazby  buď zvýšit a zvýší se 

příjem do státního rozpočtu nebo snížit a sníží se i příjem do státního rozpočtu. Výsledkem 

snížení daně  může být menší příjem do veřejných rozpočtů. Rozdíly daňových systémů ve 

státech Evropské unie je překážkou fungování jednotného trhu. Z druhé strany snížení daní 

zvýší disponibilní důchod občanů i podniků a vzroste spotřeba. 

 

Existuje celá řada států a oblastí, které nabízejí velmi výhodné daňové podmínky, často 

s nulovou sazbou daně z příjmu. O těchto státech hovoříme jako o daňových rájích. 

Domnívám se, že v České republice je nutné odvádět peněžní prostředky formou daní do 

státního rozpočtu a účelně s nimi hospodařit ve prospěch obyvatelstva.  
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Seznam použitých zkratek 

apod.    a podobně 

atd.    a tak dále 

č.      číslo 

ČR    Česká republika 

ČSOB   Česká obchodní banka 

DIČ    daňové identifikační číslo 

DPH    daň z přidané hodnoty 

DPPO   daně z příjmů právnické osoby 

EU    Evropská unie 

FO    fyzická osoba 

Kč            koruna česká 

tj.      to je 

Odst.    odstavec 

OSSZ   Okresní správa sociálního zabezpečen 

PO    právnická osoba 

PSČ    poštovní směrovací číslo 

Sb.     sbírka 

spol.s r. o.  společnost s ručením omezeným  

UZP    uskutečnění zdanitelného plnění  

VVV    zkratka jména firmy Věda Výzkum Vývoj 

Zam.    zaměstnanec 

      

 

 


