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1.   Úvod 

 

 Hotelové ubytování je fenoménem dnešní doby. Moderní doprava zmenšila 

svět a svět je dostatečně bohatý, aby kromě obchodníků a byznysmenů cestovalo 

stále více a více lidí za zábavou či poznáváním. Snad proto je hotelnictví i v České 

republice jedním z velmi rychle se rozvíjejících odvětví posledních let. 

 

Hotelový sektor je velmi mnohotvárný v organizaci, uspořádání                       

a provozování. Vyskytují se v něm jak malé hotely, provozované formou podnikání 

fyzických osob, tak velké hotely provozované formou podnikání obchodních 

společností, buďto samostatných, nebo pospojovaných do celosvětových hotelových 

řetězců. Nezřídka se stává, že vlastník nemovitosti, v níž se hotel nachází, není 

totožný s provozovatelem hotelu, nebo že různé služby hotelu poskytují různé firmy 

(hotel, restaurace, golfové hřiště, wellness centrum, kasino, kongresové centrum). 

Proto podnikatelé v oboru hotelnictví musí řešit nejenom mnoho praktických 

provozních problémů, ale celou řadu problémů majetkoprávních, které mohou mít,   

a v praxi nezřídka mají, dopad do účetní a do daňové problematiky. 

 

 Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat hotelový sektor a analyzovat 

vybrané specifické účetní případy, které se mohou vyskytovat v účetnictví 

hotelového sektoru a upozornit na specifickou problematiku a rizika v daňové 

oblasti, která vyplývají právě z různorodosti podnikání v tomto oboru. 

 

 V kapitole třetí, která je zaměřena na problematiku účetnictví hotelů, jsem 

vymezil specifika jednotlivých položek aktiv, tak jak jsou řazena v rozvaze – od 

dlouhodobého majetku k zásobám, k finančnímu majetku až k zúčtovacím vztahům. 

Ty zahrnují nejen oblast pohledávek, ale i závazků, které patří v rozvaze do pasív.  

 

 Rozčlenit logicky čtvrtou kapitolu s názvem Daňová specifika v hotelovém sektoru 

bylo složitější. Daňová problematika účetní jednotky, jakožto poplatníka různých 

daní, se prolíná v oblasti daně z příjmu s problematikou účetní jednotky jakožto 

plátce daně za jiného poplatníka a specifické problémy v oblasti daně z přidané 

hodnoty jsou tak pestré, že je nebylo možno obsáhnout v rámci této práce. Proto je 
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oblast daně z příjmu řazena tak, že pozornost je věnována nejdříve daňovým 

odpisům majetku a specifickým daňovým případům, které se v hotelnictví vyskytují 

a mají dopad do daňového základu. V podkapitole 4.3. se pak věnuji problematice 

hotelů jakožto plátců daně za jiného poplatníka. V závěru své práce se věnuji 

některým oblastem daně z přidané hodnoty a dani darovací. 

 

Při zpracování bakalářské práce jsem použil metody popisu, analýzy a syntézy. 
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2.   Charakteristika hotelového sektoru 

 

 Pojem hotel můžeme charakterizovat jako místo, kde se za úplatu poskytuje 

ubytování zpravidla krátkodobého charakteru. Obvykle jsou součástí hotelu také 

související služby jako například restaurace, fitness či kadeřnictví. Některé hotely 

poskytují také sály a služby pro pořádání konferencí. Hotel je ubytovací zařízení 

s nejméně 10 pokoji poskytující ubytovací služby turistům, kteří jsou v danou dobu 

mimo domov. Hotely dělíme podle charakteru umístění na přímořské, horské, 

městské, lázeňské a rekreační. Hotel dále poskytuje služby stravovací nebo např. 

společensko-zábavní. V České republice není povinné zařadit hotel do jedné z pěti 

tříd (třídy=hvězdičky), o tomto procesu zařazení rozhoduje sám majitel. Pokud se 

rozhodne zařadit svůj hotel do jedné ze tříd, musí kontaktovat Asociaci hotelů a 

restaurací, která podle přesně daných pravidel rozhodne o zařazení. Klasifikační 

komise vydává certifikáty v současné době na 4 roky. 

 

Asociace hotelů a restaurací České republiky je otevřené dobrovolné sdružení 

subjektů, podnikajících v oblastech pohostinství, cestovního ruchu a navazujících 

odvětvích. Asociace vznikla sloučením dvou subjektů: HO.RE.KA ČR Sdružení 

podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu spolu a Národní federací hotelů a 

restaurací České republiky, dvou dominantních profesních zástupců v oblasti 

hotelnictví a gastronomie rozhodnutím Valných hromad, konaných 25. října 2006 v 

hotelu Pyramida Praha OREA Hotels. V současné době asociace zastupuje ubytovací 

a gastronomická zařízení přibližně s 20 mld. obratem, 39 tis. pokoji a přes 50 tis. 

místy u stolu. Bližší specifikaci, strukturu a cíle Asociace hotelů a restaurací České 

republiky lze vyčíst ze stanov této organizace, viz. Příloha č.1.1 

 

 V České republice působilo v roce 2009 v hotelnictví 75572 hotelů a 

penzionů. V tomto čísle jsou zahrnuty jak nejmenší hotely a penziony, provozované 

fyzickými osobami v rámci rodinného podnikání, či velké pětihvězdičkové hotely, 

tak i ostatní ubytovací zařízení, jako jsou například pensiony nebo campy. Některé 

                                                 
1 http://www.ahrcr.cz/eticky-kodex/ 
   http://www.ahrcr.cz/predstaveni-asociace/ 
2 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989#10 



 

 4 

z nich jsou provozovány samostatně, jiné jsou součástí hotelových řetězců, v nichž 

jsou hotely propojeny buď vlastnicky nebo jinak, například formou franšízu.  

 

 Příkladem hotelů propojených vlastnicky jsou v České republice např. hotely 

řetězců jako Hilton, Kempinsky či Novotel. Tyto hotely mají kromě vlastníka 

společný design. Tudíž host ví, že to, co mu bude poskytnuto v Praze, bude téměř 

stejné i v hotelu v Singapuru, New Yorku či jinde. 

 Hotelovou frančízu v České republice poskytuje např. firma Orea Hotels. Její 

síť v České republice zahrnuje 25 hotelů. AuroAgentur Hotels Travel má 24 hotelů 

v Česku a jeden v Bratislavě. Každý z těchto hotelů má vlastní charakter, využívá 

však rezervační systém společný s ostatními hotely řetězce, společnou propagaci 

i levnější společné nákupy.  

Pro hotely, které jsou součástí řetězců je typické sjednocení standardů a 

využívání ověřených postupů v provozu firmy. Ačkoli mají tyto hotely mnohé 

společné, jsou mezi nimi odlišnosti, které mají odraz v účetnictví. A aby situace 

v této oblasti nebyla jednoduchá, objevují se v tomto sektoru stovky hotelů, které se 

liší nejen co do vlastníka či provozovatele, ale i různorodostí poskytovaných a často 

velmi specializovaných služeb, jako jsou např. wellness hotely, golf hotely, ski 

hotely apod. Z těchto vazeb vyplývají další účetní i daňová specifika. 

 Zdálo by se, podíváme-li se na statistické údaje, že hotelnictví je obor velmi 

prosperující, neboť od roku 2000 v České republice nejrychleji rostl počet pěti a 

čtyřhvězdičkových hotelů, ale nenechme se mýlit. Čisté využití lůžek i čisté využití 

pokojů v hotelech této kategorie ve stejném období klesalo. Průběžný vývoj počtu 

ubytovacích zařízení zachycuje tabulka níže. 
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Počet hromadných ubytovacích za řízení podle kategorie ubytovacího za řízení v turistických regionech

Rok

ČR celkem

celkem pensiony kempy

2000 11 141 813 460 343 100 471 368 725
2001 13 158 863 453 315 101 480 368 744
2002 18 199 913 409 257 95 481 350 736
2003 21 219 919 394 231 95 475 349 720
2004 28 241 963 348 196 94 476 324 660
2005 34 252 955 331 177 133 499 330 638
2006 35 274 984 331 186 130 512 325 621
2007 39 321 310 173 120 516 344 615
2008 41 360 260 152 115 509 329 612
2009 46 425 249 139 114 485 304 588

hotely
*****

hotely
****

hotely
***

hotely
**

hotely
*

hotely
garni

chatové
osady

turistické
ubytovny

ostatní 
jinde 

neuvedená

7 469 2 092 1 945
7 703 2 209 1 999
7 869 2 444 1 967
7 926 2 498 2 005
7 640 2 441 1 869
7 605 2 396 1 860
7 616 2 374 1 844
7 845 1 056 2 540 1 811
7 705 1 095 2 459 1 773
7 557 1 125 2 371 1 711

Tab. 2.1. Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího 

zařízení v ČR3 

  

Mnozí investoři jsou zřejmě zklamáni, nepočítali s tím, že hotelnictví má svá 

specifická rizika, je velmi citlivé na vnější podněty. V období, které sledujeme v naší 

statistice, došlo k událostem, které nepochybně poptávku po cestování a tím i po 

hotelových službách, negativně ovlivnily. Útok na Světové obchodní centrum 11. 

září 2001, povodně v Praze v roce 2002, nemoc šílených krav,  nebezpečí šíření 

pandemických chřipek ptačí a prasečí, světová recese, omezení letecké dopravy či 

pokles zájmu turistů v důsledku živelních událostí nebo vojenských konfliktů, to 

všechno mnoho turistů i tradičních pořadatelů kongresových setkání odradilo od 

cestování.  

 

  Bylo by možná zajímavé sledovat údaje o kapacitě hotelů a jejich využití nejen 

globálně, ale i podle jednotlivých oblastí České republiky, ale to by přesahovalo 

rámec této práce. Pravděpodobně by bylo zajímavé sledovat i rentabilitu podnikání 

v tomto oboru v souvislosti s pohybem měnových kurzů, neboť hotelový byznys je 

dnes zejména v Praze, v Brně a v českých lázních byznysem mezinárodním. A ještě 

zajímavější by bylo – kdyby to bylo možné vůbec zjistit – sledovat tzv. šedou 

ekonomiku v tomto oboru. Kolik tržeb hotelů a restaurací neprojde účetnictvím, 

                                                 
3 http://www.czso.cz 
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kolik zaměstnanců se zaměstnává „načerno“, kolik DPH, která měla být odvedena, 

odvedena není. Ale vraťme se k těm seriózním v oboru hotelnictví. 
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3.   Hotelový sektor z účetního pohledu 

 Pomineme-li podnikání fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, 

které pravděpodobně provozují jen malé hotely a penziony a mohou tedy vést 

daňovou evidenci, vedou ostatní podnikatelé v oboru hotelnictví účetnictví. Jsou to 

jednak  fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, družstva a obchodní 

společností, ať už se jedná o veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením 

omezeným nebo o akciové společnosti.  

 Tento aspekt podnikání v oboru hotelnictví se neliší od podnikání 

právnických a fyzických osob v jiných oborech. Podnikatelé v hotelnictví se musí při 

vedení účetnictví řídit jak zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tak vyhláškou č. 

500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a musejí dodržovat České účetní 

standardy pro podnikatele. 

 Účetnictví hotelů má ovšem řadu specifik, která vyplývají z ekonomických a 

právních skutečností a mohou se projevovat v různých oblastech. V následujících 

kapitolách se budu snažit poukázat alespoň na některé z nich. 

 

3.1. Problematika dlouhodobého majetku 

Pro účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v účetnictví je určena 

účtová třída 0. Z hlediska likvidity dlouhodobý majetek chápeme jako majetek 

s využitelností delší než  jeden  rok. 

Do dlouhodobého majetku zahrnujeme dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý 

hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. 
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3.1.1. Budova hotelu – formy pojetí 

Z pokynu D-300 Ministerstva financí ČR, který je uveřejněn ve FZ 11-12/2006 

vyplývá, že v účetnictví budov jsou možné dva způsoby vykazování: 

a) Budova je vykazována jako jeden celek a jako jeden celek je odpisována.  

b) Hodnota budovy je rozdělena na samostatnou budovu a ostatní samostatně 

evidované a odpisované celky (např. eskalátory, telefonní ústředna, přístroje pro 

klimatizaci a vzduchotechniku, požárně bezpečnostní zařízení, audiovizuální zařízení 

budov a staveb, zařízení kuchyní a vývařoven pro veřejné stravování apod.). 

 Výhodou prvního způsobu je jednoduchost při administraci, v rozvaze vidí 

uživatel hodnotu budovy na jednom řádku, odpisy se počítají z jedné hodnoty. A 

právě pro způsob účetního odpisování je tato metoda nevýhodou. Zmíněné 

technologické celky mají kratší dobu životnosti než vlastní nemovitost, jejich odpisy 

tedy nevyjadřují jejich skutečné opotřebení. Tato zařízení jsou vyměňována před 

skončením doby životnosti vlastní budovy a administrace částečného vyřazení 

eliminuje počáteční výhody. 

 Výčet zařízení a předmětů, které jsou samostatnými movitými věcmi přesto, 

že jsou pevně spojeny s budovou nebo stavbou jsou v části Pokynu D 300 [K § 26], a 

to technické vybavení, které naopak musí zůstat nedílnou součástí budovy nebo 

stavby je uvedeno v ustanoveních [ K příloze 1 ]. 

Příklad 1 : 

Hotel pořídil budovu s eskalátorem a uvažuje o způsobu vykazování 

Účtování při pořizování budovy v prvním případě je velmi jednoduché: 
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Tab. 3.1. Účtování při pořizování budovy 

Účetní případ MD D 

Faktury za stavební práce a faktury nákup a montáž 

eskalátoru 

042 321 

Úhrady faktur za stavební práce a za nákup a montáž 

eskalátoru 

321 221 

Zařazení budovy do používání 021 042 

Účetní odpis budovy včetně eskalátoru 551 081 

 

Účtování při pořizování budovy se samostatným vykazováním předmětů, které jsou 

samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou (např. 

eskalátoru) 

Tab. 3.2. Účtování při pořizování budovy se samostatným vykazováním předmětů 

Účetní případ MD D 

Faktury spojené jen s vlastní stavbou budovy 042AE 321 

Faktury za nákup a montáž eskalátoru 042AE 321 

Zařazení budovy do používání 021 042AE 
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Zařazení eskalátoru do používání 022 042AE 

Účetní odpis budovy  551 081 

Účetní odpis eskalátoru 551 082 

  

Druhý způsob vykazování majetku má podstatné daňové výhody, jsou 

popsány v kapitole 4., pod bodem 4.2.3. 

 „ Novinkou roku 2010 je metoda komponentního odpisování podle §56a 

vyhlášky 500/2002 Sb. V souladu s předpisy ji lze využít pro stavby, byty a nebytové 

prostory, jakož i samostatné movité věci a jejich soubory. Komponentou přitom 

rozumíme určenou část majetku (či souboru majetku), u níž je výše ocenění 

významná v poměru k výši ocenění celého majetku (či souboru majetku) a jejíž doba 

použitelnosti se výrazně liší od doby použitelnosti majetku (či souboru majetků). 

Komponenta se následně samostatně odpisuje v průběhu jejího používání. 

V okamžiku, kdy dojde k výměně komponenty, musí podnik snížit ocenění majetku 

o její hodnotu a na oplátku zvýšit o hodnotu nově zařazené komponenty. Pokud však 

není při vyřazení komponenta odepsána v plné výši, potom podnik musí doodepsat 

zůstatkovou cenu do nákladů. Ačkoli majetek lze odpisovat dle komponent, 

v rozvaze je třeba jej pochopitelně vykázat jako celek.“4 

Pro společnosti vlastnící a provozující hotely představuje dlouhodobý majetek 

nemalou část obchodního jmění a s ním související odpisy jsou často nejvýznamnější 

částí fixních nákladů. Přesné vykázání a zachycení změn tohoto majetku je proto 

považováno za klíčové. 

 

 

                                                 
4 http://cfoworld.cz/trendy/novinky-v-odpisovani-v-letech-2009-az-2010-346 
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3.1.2.   Nájem a pronájem v hotelnictví 

3.1.2.1.   Pronájem kongresového sálu jiné společnosti 

 Velmi často jsou části hotelových budov pronajímány jiným společnostem na 

základě nájemní smlouvy podle § 663- § 723 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

Ty v nich samostatně poskytují nejrůznější služby (prodejny, wellness centra apod). 

Provozovateli těchto zařízení mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Tito 

provozovatelé si nezřídka pronajaté prostory upravují pro své potřeby. Pokud částka 

těchto úprav přesáhne hodnotu 40.000 Kč, jedná se o technické zhodnocení cizího 

majetku. 

Příklad 2: 

 Obchodní společnost ALFA vlastní nemovitost, v níž provozuje hotel stejného 

jména s restaurací . Součástí nemovitosti je kongresový sál, který provozuje 

společnost BETA. Společnost ALFA vlastní také inventární vybavení kongresového 

sálu, jako například nábytek, audiovizuální techniku a umělecká díla, která jsou 

umístěna v předsálí. Společnost BETA v  objektu společnosti ALFA vybudovala nové 

sociální zařízení, šatnu pro hosty kongresového sálu a malý bar pouze pro potřeby 

návštěvníků kongresového sálu, to vše nákladem 700.000 Kč. 

 Z hlediska účetnictví je naprosto nutné přesně vymezit právní vztah účetní 

jednotky k jednotlivým druhům majetku. Jasné určení vlastnictví majetku určuje, kdo 

o něm musí účtovat (§2 zákona o účetnictví), kdo ho musí v rámci účetní závěrky 

inventarizovat (§29 a §30 zákona o účetnictví), kdo ho může odepisovat (§28 o 

účetnictví). 

 Pokud je v nájemní smlouvě výslovně uvedeno, že pronajimatel nemovitosti 

(společnost ALFA) dal souhlas nájemci k vybudování sociálního zařízení, šatny a 

baru, bude o technickém zhodnocení budovy hotelu účtovat společnost BETA, která 

toto technické zhodnocení bude i odpisovat.5 BETA bude o veškerém vybavení 

kongresového sálu účtovat jen ve své podrozvahové evidenci (75*-Najatý majetek), 

kdežto na rozvahových účtech o něm bude účtovat společnost ALFA. 

                                                 
5 vyhláška č. 500/2002 Sb. §7, odst 7 a ČÚS 013, 5.1.6 
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 Pokud bylo technické zhodnocení provedeno bez výslovného souhlasu 

společnosti ALFA, bude o něm účtovat společnost ALFA pravděpodobně proti 

závazku ke společnosti BETA, který by snižovala o zaplacené nájemné. Ta bude také 

tento majetek odepisovat. 

 

3.1.2.2. ´  Pronájem podle smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části 

 Společnost ALFA, z příkladu uvedeného v předchozím bodě, mohla 

společnosti BETA pronajmout kongresový sál na základě smlouvy o nájmu podniku 

nebo jeho části podle §488b -488i zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Tento typ 

smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části se v hotelovém sektoru objevuje poměrně 

často, typické je např. pro developerské společnosti, které hotelové budovy nebo 

restaurace budují právě za účelem pronájmu a pozdějšího prodeje. 

 Postup účtování při nájmu podniku nebo jeho části je popsán v Českém 

účetním standardu pro podnikatele č. 011- Operace s podnikem, článek 4. V něm se 

praví, že smluvní strany musí jednoznačně identifikovat majetek a závazky, které 

náleží k podniku nebo jeho části a podle ustanovení obchodního zákoníku přecházejí 

z pronajimatele na nájemce. Účetní řešení je potom jasně popsáno. 

Příklad 3: 

 Společnost ALFA přenechala kongresový sál 1. ledna 2009 na základě 

smlouvy o nájmu části podniku společnosti BETA. Tato část budovy má ZC 10 

miliónů, pořizovací cena byla 18 milionů a dosavadní oprávky 8 miliónů.  Roční 

odpis pronajatého sálu je 600 tisíc, nájemné bylo sjednáno ve výši 660 tisíc ročně. 

Řešení: 

Účtování ve společnosti ALFA: 

1/ Vyřazení pronajatého majetku – vznik pohledávky za nájemcem 
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Tab. 3.3. Vyřazení pronajatého majetku – vznik pohledávky za nájemcem 

Účetní případ MD D 

Pořizovací cena 18.000.000 Kč --- 021 

Oprávky   8.000.000 Kč 081 --- 

Zůstatková cena 10.000.000 Kč 374 --- 

  

Účet 374- Pohledávky z pronájmu podniku nebo jeho části se v rozvaze 

rozděluje na část splatnou do jednoho roku od data závěrky (krátkodobá pohledávka 

a na část splatnou v dalších letech pronájmu (dlouhodobá pohledávka) . 

 

2/ Přijaté nájemné  

Tab. 3.4. Přijaté nájemné 

Účetní případ MD D 

Přijaté nájemné  660.000 Kč 221 --- 

Ve výši odpisů   600.000 Kč --- 374 

Nad výši odpisů  60.000 Kč --- 602 
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Zůstatek účtu 374 v každé účetní závěrce představuje zůstatkovou cenu 

pronajatého majetku, o němž účtuje a odpisuje ho po dobu pronájmu nájemce. 

 

Účtování ve společnosti BETA: 

1/  Vyjádření závazku z dlouhodobého pronájmu 

Tab. 3.5. Vyjádření závazku z dlouhodobého pronájmu 

Účetní případ MD D 

Pořizovací cena 18.000.000 Kč 021 --- 

Oprávky   8.000.000 Kč --- 081 

Zůstatková cena 10.000.000 Kč --- 474 

 

2/ Úhrada  ročního nájemného  

Tab. 3.6. Úhrada  ročního nájemného 

Účetní případ MD D 

Úhrada  ročního nájemného   660.000 Kč --- 221 

Nájemné do výše odpisů   600.000 Kč 474 --- 
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Nájemné nad výši odpisů     60.000 Kč 518 --- 

  

Zůstatek účtu 474- Závazky z  pronájmu se v rozvaze rozděluje na část splatnou do 

jednoho roku od data závěrky (krátkodobý závazek) a na  část splatnou v dalších 

letech pronájmu (dlouhodobý závazek) a představuje zůstatkovou cenu majetku 

v nájmu. 

3/ Roční odpisy najatého majetku  

Tab.3.7. Roční odpisy najatého majetku 

Účetní případ MD D 

Roční odpisy najatého majetku          600.000 Kč 551 081, 082 

 

4/  Po případném skončení nájmu se majetek vyřadí a závazek ve výši zůstatkové 

ceny se zruší účetním zápisem 

Tab. 3.8. Vyřazení majetku a zrušení závazku ve výši zůstatkové ceny účetním 

zápisem 

Účetní případ MD D 

Pořizovací cena --- 021 

Oprávky včetně oprávek vytvořených nájemcem 081 --- 
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Zůstatek závazku z pronájmu (ZC majetku) 474 --- 

 

3.1.3.   Pořízení majetku z dotace EU v rámci programu cestovní ruch – posílení 

ubytovací kapacity 

 Za dotace se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně 

poskytnutá podle zvláštních právních předpisů buď ze státního rozpočtu, ze státních 

fondů nebo z fondů EU a účtujeme o nich na účtech 346-Dotace ze státního rozpočtu 

nebo 347-Ostatní dotace. 

Hotely využívají zejména dotací z programů, které jsou zaměřeny na posílení 

ubytovací kapacity nebo na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu pro sportovně-rekreační aktivity (tzv. investiční dotace). Mohou ale obdržet i 

dotaci na úhradu některých nákladů, např. na účast na veletrhu cestovního ruchu, 

dotaci na úhradu části mzdy nově zaměstnaného absolventa apod. Příjemcem dotace 

může být právnická i fyzická osoba.  

 

Vlastní účtování částek přijatých dotací se liší podle účelu, na který byly 

poskytnuty. Zásada je, že dotace na úhradu provozních výdajů se vždy účtují do 

výnosů ve věcné a časové souvislosti s vyúčtováním nákladů na stanovený účel.6 

Příklad 4:  

Účetní jednotka provozující velký hotel v turisticky zajímavé, avšak dosud málo 

známé lokalitě, obdržela od agentury Czechinvest dotaci na úhradu části nákladů 

spojených s účastí na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu, která byla po 

skončení veletrhu a vyúčtování nákladů poukázána účetní jednotce na bankovní účet. 

 

 

                                                 
6 http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Moznosti-cerpani-dotaci-pro-podnikatele-v-
cestovni 
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Řešení: 

Tab. 3.9. Účtování dotace na úhradu části nákladů spojených s účastí na 

mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

Účetní případ MD D 

1.  Vyúčtování nákladů na účast na veletrhu 5** 321, 

211, 221 

2. Přiznání dotace na účast na veletrhu cestovního ruchu 347 648 

3. Poukázání dotace na bankovní účet 221 347 

O dotacích na pořízení dlouhodobého majetku se účtuje na základě doručení 

rozhodnutí (smlouvy) o poskytnutí dotace a o přijatou dotaci se snižuje pořizovací 

cena. 

Příklad 5: 

V rámci operačního programu cestovní ruch požádala účetní jednotka o dotaci na 

přístavbu hotelu z rozvojových fondů EU. Po schválení projektu byla podepsána 

smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50.000.000 Kč. 

Řešení: 

Tab. 3.10. Účtování  dotace na přístavbu hotelu z rozvojových fondů EU 

Účetní případ MD D 

Smlouva o poskytnutí investiční dotace 50.000.000 Kč 347 042 
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Faktury za stavební práce   150.000.000 Kč 042 321 

Úhrada faktur za stavební práce  150.000.000 Kč 321 221 

Připsání dotace na bankovní účet  50.000.000 Kč  221 347 

Zařazení majetku do používání  100.000.000 Kč 021 042 

  

Zásada je, že účetní a daňové odpisy může účetní jednotka provádět jen 

z ceny, kterou sama zaplatila, tedy z ceny snížené o dotaci. V případě dotace 

poskytnuté ve výši 100% pořizovací ceny se majetek zachytí pouze na 

podrozvahových účtech skupiny 75. 

 

3.1.4.   Umělecká díla v hotelu 

 Interiéry hotelů dotvářejí umělecká díla, která jsou v některých případech 

součástí budovy, s ní byla pořizována a stala se součástí pořizovací ceny. V tom 

případě se umělecké dílo zahrne do pořizovací ceny budovy na účtu 021-Budovy. 

Těmito uměleckými díly jsou nejčastěji nástěnné reliéfy, mozaiky, sochy a jiné 

objekty, které se spolu s budovou odepisují na základě odpisového plánu. 

Příklad 6: 

V nové budově hotelu je projektována nástěnná mozaika v ceně 500.000 Kč. Faktury 

za její výtvarný návrh a instalaci odbornou firmou budou účtovány stejně jako 

faktury za provedení stavebních prací. 
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Řešení: 

Tab. 3.11. Účtování zhotovení a instalace uměleckého díla v hotelu 

Účetní případ MD D 

1. Faktura za návrh a instalaci mozaiky 500.000 Kč 042 321 

2. Faktury za stavební práce        138.428.000 Kč 042 321 

3. Zařazení budovy do užívání               138.928.000 Kč 021 042 

 Umělecká díla, která hotel nakupuje k doplnění interiérů po dokončení a 

uvedení budovy do užívání, jsou rovněž součástí dlouhodobého hmotného majetku 

účtovaného ve třídě 0, ale je o nich účtováno na účtu 031-Umělecká díla. Tento 

majetek se však neodepisuje.  

V některých případech si hotely umělecká díla zapůjčují. 

Příklad 7: 

 Na základě smlouvy o výpůjčce dle § 659-662 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, zapůjčil akademický malíř hotelu na jeden rok 20 svých obrazů, 

které byly pro účely pojištění oceněny částkou 500.000 Kč.  Protože mu vystavení 

obrazů přineslo řadu nových zákazníků, po skončení výpůjčky se rozhodl obraz v  

ceně 30.000 Kč  hotelu darovat. Hotel se rozhodl, že další obraz z tohoto souboru 

koupí a dohodl se s malířem na ceně 15.000 Kč. 
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Řešení: 

 Vypůjčené obrazy si v částce 500.000 Kč účetní jednotka zaúčtuje  

v podrozvahové evidenci a po skončení doby výpůjčky se zápis v podrozvahové 

evidenci zruší.  

Tab. 3.12. Účtování o výpůjčce a vrácení uměleckého díla 

Účetní případ MD D 

Výpůjčka obrazů  Kč 500.000 75* Evidenční 

účet 

Vrácení obrazů  Kč 500.000 Evidenční 

účet 

75*¹/ 

Získané obrazy zaúčtuje následujícím způsobem: 

Tab. 3.13. Účtování o uměleckém díle získaném darem 

Účetní případ MD D 

Darem získaný obraz  Kč 30.000 031 413 

Obraz koupený za hotové Kč 15.000 031 211 

 

3.1.5.   Nákup licence na frančízu 

 Frančízing je způsob obchodní činnosti a marketing výrobků nebo služeb, 

který je používán v různých odvětvích průmyslu a obchodu. Jedná se o poskytnutí 
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práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné nějakou korporací pro své vlastní 

podnikání. 

 Frančízing se výrazně prosazuje v pohostinském oboru. Používá jej například 

firma Mc Donald’s, Holiday Inn aj. 

 Tento systém používají různá hotelová a restaurační zařízení. Dovoluje totiž 

podnikání v tomto oboru bez nároků na počáteční znalosti, bez potřeby pracného a 

zdlouhavého získávání zkušeností a praxe a snižuje riziko podnikání. Dovoluje 

používat držitelovo jméno a jeho ochranné známky, provozní systém a postupy, 

chráněné receptury a strategii marketingu. 

 Hotel zakoupí od poskytovatele (frančízora) "licenci na značku" a know-how, 

toho potom využívá pro své podnikání. Z hlediska účetních předpisů se u nákupu 

licencí a know how jedná o nákup dlouhodobého majetku nehmotného, o kterém se 

účtuje v účtové třídě 0 na účtu 014-Ocenitelná práva, pokud je jeho pořizovací cena 

vyšší než 60.000 Kč. Účetně se odepisuje 72 měsíců.7 

 

Tab. 3.14. Příklad účtování (pro zjednodušení bez DPH) nákupu licence od 

poskytovatele 

Účetní případ MD D 

1. Nákup licence                                          252.000 Kč

  

014 321 

2. Úhrada za licenci                                        252.000 Kč 321 221 

                                                 
7 BĚLKOVÁ, J., et al. Účetní souvztažnosti. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 
ISBN 978-80-7357-338-6, str. 17 
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3. Měsíční odpis                                            3.500 Kč

  

551 074 

 

3.2.   Problematika drobného hmotného majetku 

3.2.1.   Účtování při obnově velkého množství drobného hmotného majetku 

 Účetní předpisy 8 stanoví, že samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok, které nesplňují hranici pořizovací ceny pro dlouhodobý majetek 

vykazovaný v položce rozvahy B.II.3 a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to 

při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu 

významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku, se považují za drobný 

hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách. 

 Hotely v určitých periodách – zpravidla 5 – 10 let -  obnovují nábytek a 

koberce v prostorách sloužících k ubytování, ale i ke stravování. Svým charakterem 

jsou tyto zařizovací předměty drobným hmotným majetkem s dobou použitelnosti 

delší než 1 rok. Podle účetních postupů je možné nakoupený drobný dlouhodobý 

majetek účtovat přímo do nákladů (účet 501-Spotřeba materiálu), ale to by v roce 

pořízení velkého množství tohoto majetku způsobilo vysoký nárůst nákladů a 

z hlediska pravdivého obrazu, které má účetnictví poskytovat, by nebylo správné 

zahrnovat nákupy tohoto majetku většího rozsahu do nákladů v roce pořízení, neboť 

budou sloužit řadu let. Jejich jednorázové zahrnutí do nákladů by neslo i riziko 

daňové. Z toho důvodu je správné zahrnovat jednorázové nákupy většího množství 

drobných dlouhodobých předmětů do nákladů po dobu několika let prostřednictvím 

časového rozlišení nákladů. 

 „Na účtu Náklady příštích období se účtují výdaje běžného účetního období, 

jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů 

                                                 
8 Vyhláška 500/202 Sb., § 7, odst. 7 a § 9, odst. 1, písm g) 
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v účtové třídě 5, například náklady na zařazení většího rozsahu drobného 

nehmotného a hmotného majetku do používání…“9 

Příklad 8: 

Účetní jednotka si stanovila ve své vnitřní směrnici hranici, že drobným hmotným 

majetkem, který se odpisuje podle odpisového plánu, je majetek s cenou vyšší než 

20.000 Kč. Hotel v roce 2009 pořídil 60 kusů nových televizních přijímačů pro 

hotelové pokoje v ceně  9000Kč/ks a 20 kusů notebooků do hotelové internetové haly 

v ceně 10.000 Kč/kus (ceny pro zjednodušení po odečtu DPH). Předpokládá, že další 

obnova těchto předmětů proběhne po pěti letech. Cena těchto předmětů by tedy měla 

přecházet do nákladů po dobu 5 let. Odpisování podle odpisového plánu by 

neodpovídalo vnitřní směrnici. 

Řešení: 

Cena souboru předmětů                        (60 x 9.000) + (20 x 10.000) =  740.000 

Kč 

Náklad v každém roce předpokládaného užívání                    740.000 : 5 = 148.000 

Kč 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 ČÚS 017 Zúčtovací vztahy 3.11.1 
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Tab. 3.15. Účtování při pořízení většího množství drobných dlouhodobých předmětů 

Účetní případ MD D 

Faktury za nákup televizorů a notebooků 740.000 Kč 381 321 

Úhrada faktur     740.000 Kč 321 221 

Náklad běžného roku     148.000 Kč 501 381 

 

3.2.2.   Vratné obaly v účetnictví hotelů  

 Vratným obalem je obal, který je podle zákona o obalech možno vrátit 

způsobem podle zákona o obalech.10 V účetnictví hotelů jde především o různé 

přepravky, vratné nápojové láhve a pivní sudy. Vratné obaly zůstávají vlastnictvím 

dodavatele a jejich dodání spolu se zbožím se z hlediska ZDPH nepokládá za 

zdanitelné plnění.  Účtování vratných obalů v hotelu je tedy velmi jednoduché. 

Příklad 9: 

Hotel nakoupil 1.000 ks lahví nealkoholického piva, které byly v 50 přepravkách. 

Dodavatel fakturoval cenu piva  Kč 8.000 (po odečtení DPH), cenu vratných lahví 

Kč 2.000 a cenu přepravek Kč 5.000.  

 

 

 

 

                                                 
10 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů 
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Řešení: 

Tab. 3.16. Účtování o vratných obalech 

Účetní případ MD D 

Faktura za zboží                       15000 Kč 131 321 

Příjemka pivo                           8000 Kč 132AE 131 

Příjemka láhve a přepravky                        7000 Kč 75. 75. 

 

 

3.2.3.   Likvidace zásob potravin s prošlou dobou trvanlivosti 

 V ubytovacích zařízeních, kde se poskytují i stravovací služby, se můžeme 

velmi často setkat s případem, kdy se musí zlikvidovat zásoby, u nichž prošla doba 

trvanlivosti. 11  V zákoně o daních z příjmů, § 24, odst. 2, písm. zg) je stanoveno, že 

likvidace zásob je daňově uznatelným výdajem (nákladem), pokud je o této likvidaci 

vyhotoven protokol, v němž jsou uvedeny důvody likvidace, způsob, čas a místo 

provedení likvidace, specifikace předmětů likvidace a způsob naložení 

s likvidovanými předměty a jsou v něm uvedeny osoby zodpovědné za provedení 

likvidace.  

 Věcně je  provedená likvidace zásob škodou o níž se účtuje na nákladovém 

účtu 549-Jiné provozní náklady rozdílným způsobem podle účetní jednotkou 

zvoleného způsobu A nebo způsobu B účtování o zásobách. 

 

                                                 
11 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
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Tab. 3.17. Účtování likvidace zásob při způsobu A účtování o zásobách 

Účetní případ MD D 

Hodnota zásob zlikvidovaných v důsledku prošlé trvanlivosti 549 112 

 

Tab. 3.18 Účtování likvidace zásob při způsobu B účtování o zásobách 

Účetní případ MD D 

Hodnota zásob zlikvidovaných v důsledku prošlé trvanlivosti 549 501 

 

3. 3.   Oblast finančního majetku 

3.3.1.   Směnárenská činnost v hotelích – valutová pokladna 

 V hotelích, které mají povolení ke směnárenské činnosti, se kromě korunové 

pokladny musí vést i několik valutových pokladen. Valuty jsou mince a bankovky 

znějící na cizí měnu. 

 Pro účetní jednotky platí povinnost vést účetnictví v české měně a současně i 

povinnost účtovat v cizí měně o položkách aktiv a pasív, jichž se vyjádření v cizí 

měně týká.  

U valutové pokladny je nutno zachytit hodnoty cizí měny v pokladní knize a 

následně přepočtené na českou měnu zachytit ve finančním účetnictví. Zákon o 

účetnictví v § 24 odst. 6 a 7 stanoví, že přepočet na českou měnu se provádí: 

a) k okamžiku uskutečnění účetního případu a tím je při směnárenské činnosti 

okamžik příjmu nebo výdeje valut z pokladny 
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b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní 

závěrka. 

 Je na účetní jednotce, zda si zvolí aktuální denní kurz (např. platný denní kurz 

vyhlašovaný ČNB) nebo pevný kurz stanovený vnitřním předpisem, který sice 

vychází z kurzu devizového trhu ČNB a účetní jednotkou je používaný po určitou 

dobu (měsíc, rok). 

Příklad 10: 

Předpokládejme, že účetní jednotka stanovila, že bude pro přepočet valut používat 

pevný kurz vyhlášený ČNB k 1. 1. po celé účetní období. Na počátku roku bylo ve 

valutové pokladně 1.000 EUR a 1.000 USD. Během roku nakoupila směnárna 

100.000 EUR a prodala 800 USD. 

Tab. 3.19. Výpočty kurzové ztráty a kurzového zisku, jejich zaúčtování 

Kurzy ČNB k 1.1. Kurzy ČNB k 31.12. 

1 EUR 26,465 CZK 1 EUR 25,502 CZK 

1 USD 18,368 CZK 1 USD 20,726 CZK 

Počáteční stav  EUR 1.000 EUR/26.465 CZK 

Účetní případ MD D 

Nákup                                       100.000 EUR/2.646.500 

CZK 

211AE 211 

Zůstatek EUR k 31.12. 101.000 EUR/2.575.702CZK 
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Kurzová ztráta k 31.12. 

KZ = (26.465+2.646.500-2.575.702) = 97.236 CZK 

563 211AE 

Počáteční stav  USD 1.000 USD/18.368 CZK 

Účetní případ MD D 

Prodej                                       800 USD/14.695 CZK   

Zůstatek USD k 31.12. 200 USD/4.145 CZK 

 Kurzové rozdíly, které během roku vznikají pohybem kurzů se během 

účetního období neúčtují a k jejich zaúčtování dojde až na konci účetního období, 

kdy se použije aktuální kurz  ČNB ke dni závěrky.  

 

3.4.   Zúčtovací vztahy 

3.4.1.   Poplatky hrazené za frančízu 

 V podkapitole 3.1.5 byl popsán účetní postup při zakoupení licence na 

využívání frančízy. Po zakoupení licence se ještě  zpravidla platí tzv. průběžný 

frančízový poplatek, který se pohybuje od 1 % do 7 % z obratu a účtuje se do 

nákladů jako nákup služeb. Pokud je poskytovatel frančízy daňovým nerezidentem, 

je hotel plátcem odvodu sražené daně z licenčních poplatků podle § 22, odst. 1,  

písm. g, odst 2  ZDP.  

Kurzový zisk k 31.12 

KZ = (18.368-14.695-4.145) = -472 CZK 

211AE 663 
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Tab. 3.20. Účtování průběžného frančízového poplatku poskytovateli frančízy 

Účetní případ MD D 

1. a) předpis povinnosti k poplatku 518 321, 325 

 b) srážková daň 321, 325 342 

2. a) zaplacení poplatku 321, 325 221 

 b) úhrada srážkové daně 342 221 

 
 

3.4.2.   Účtování o spropitném při platbě kartou – účetní pohled 

 Spropitné při platbě kartou, které poskytuje host v restauračních provozech 

hotelů, je částka o kterou úhrada převyšuje částku tržby, účtovanou hotelovým 

systémem. Spropitné je poskytováno jako výraz spokojenosti s poskytnutými 

službami a je příjmem zaměstnance, který bude nejprve připsán na bankovní účet 

zaměstnavatele. 

 Skutečnost, že platební kartou placené spropitné je připisováno na účet 

zaměstnavatele, má jak účetní, tak daňové aspekty. Daňové aspekty jsou popsány 

v bodě 4.4.1. 

 Z účetního hlediska je podstatné, že u zaměstnavatele, který je příjemcem 

bezhotovostní platby, vzniká závazek vyplatit zaměstnancům takto zaplacené 

spropitné. 
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Účtování bez případného zdanění by mohlo být následující: 

Tab. 3.21. Účtování o spropitném při platbě platební kartou 

Účetní případ MD D 

Tržba restaurace podle účtu      1.820 Kč 311 602 

Úhrada došlá na bankovní účet               2.000 Kč 221 --- 

Úhrada tržby restaurace               1.820 Kč --- 311 

Závazek k zaměstnancům     180 Kč --- 379 

Proplacení spropitného v hotovosti         180 Kč

  

379 211 

 Účtování proplaceného spropitného jako součásti měsíčního příjmu 

zaměstnance, zúčtovávaného spolu se mzdou, je popsáno v bodě 4.4.1. 

 

3.4.3.  Účtování ponechání spropitného (tips) zaměstnancům provozovatele 

sázkových her v kasinu hotelu 

 

 Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi vydalo 

metodické stanovisko k nakládání se spropitným, které sázející ponechávají 

zaměstnancům v kasinu (tips):  

 

 „Tips je formou spropitného poskytovaného „kasinu“ hráčem v průběhu, resp. 

po ukončení hry. Tips (zpravidla ve formě žetonu) vkládá obsluha hracího stolu do 

speciální schránky tzv. tip boxu.  Podle § 35 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o 
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loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) je 

provozovatel sázkových her v kasinu povinen vést řádnou evidenci všech žetonů, 

tedy také žetonů poskytnutých hráčem jako tipsy.  Provozovatel tedy nejen má, ale ze 

zákona musí mít přehled, resp. kontrolu nad poskytnutými tipsy a tyto každý den na 

konci provozní doby vykazuje v rámci uzavírání jednotlivých hracích stolů za 

podmínek stanovených v § 37 zákona a vyhlášky č. 285/1998 Sb., o podmínkách 

monitorování a uchovávání záznamů v kasinu. 

 

Vzhledem k výše uvedenému je třeba tips považovat výhradně za příjem 

provozovatele, tj. právnické osoby, které Ministerstvo financí vydalo povolení 

k provozování sázkových her v kasinu.“ 12 Dá se předpokládat, že takto by mělo být 

postupováno i v případě, že hráč do tips boxu hodí hotovost. 

  

Tab. 3.21 Účtování přijatých tipsů v kasinu 

Účetní případ MD D 

Nominální hodnota žetonů nebo peněz  213, 211 648 

 

3.4.4.   Placení zákazníků poukázkami např. Le Checque Dejeneur, Sodexho 

 Mnohé firmy poskytují svým zaměstnancům benefity v nepeněžní formě. 

Jsou to různé poukázky, jimiž lze platit u smluvního partnera, kterým může být i 

hotel, různé služby, např. wellness centrum, lázeňské procedury apod. Tyto 

poukázky mají charakter cenin a do doby předložení těchto poukázek k proplacení 

smluvnímu partnerovi o nich hotel účtuje na účtu 213-Ceniny. Hotel za přijaté 

poukázky platí emitující firmě provizi, např. 2% z nominální hodnoty poukázky. 

Schéma účtování je následující: 

 

                                                 
12 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/TIPS_nakladani-071108.doc 
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Tab. 3.22. Účtování při placení zákazníků poukázkami 

Účetní případ MD D 

1. Příjem poukázky k úhradě služby   1.000 Kč 213 --- 

a) Tržba 909 Kč --- 602 

b) DPH na výstupu 91 Kč --- 343 

2. Předložení poukázky k proplacení 1.000 Kč 311 213 

3. Zúčtování provize dle daňového dokladu 20 Kč --- 321 

a) Provize 18 Kč 518 --- 

b) DPH na vstupu 2 Kč 343 --- 

4. Úhrada za vyúčtovanou poukázku snížená o provizi 

(zápočet pohledávky a závazku) 

  

a) 980 Kč 221 311 

b) 20 Kč 321 311 
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3.4.5.   Účtování o místních poplatcích 

 Obce a města stanoví obecně závaznými vyhláškami místní poplatky, z nichž 

se hotelového sektoru týkají zejména poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt 

nebo poplatky z ubytovací kapacity. Tyto poplatky jsou různě vysoké podle toho, jak 

zastupitelstva obcí či měst rozhodla. 

 Poplatky z ubytovací kapacity jsou příjmem obce či města, jsou placeny na 

základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a provozovatel hotelu je 

poplatníkem. Proto si poplatky z ubytovací kapacity zahrnuje do kalkulace ceny 

ubytování a jejich úhradu na účet obce zahrnuje do daňově účinných nákladů. Obec 

může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.13 

Řešení: 

Tab. 3.23. Účtování o místních poplatcích 

Účetní případ MD D 

1. Tržby za ubytování 221,311 602 

2. Předpis poplatku z ubytovací kapacity 538 379 

3. Úhrada poplatku bankovním převodem 379 221 

  

 

Poplatky za lázeňský a rekreační pobyt jsou rovněž příjmem obce či města, 

ale v tomto případě je poplatníkem fyzická osoba, která přechodně pobývá v místech 

soustředěného turistického ruchu nebo v lázních. Účtování poplatku u provozovatele 

ubytovacího zařízení je tedy zcela jiné než v předchozím případě – poplatek je jen 

jakousi průběžnou položkou, nemůže být tedy účtován do nákladů provozovatele 

ubytovacího zařízení. 
                                                 
13 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
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Příklad 10: 

 

V lázeňském hotelu byly ubytovány dvě osoby po 20 dní. Město stanovilo lázeňský 

poplatek v maximálně možné výši 15Kč/osoba/den.  

 

Řešení: 

 

Tab. 3.24. Účtování poplatku u provozovatele ubytovacího zařízení 

Účetní případ MD D 

1. Předpis povinnosti odvodu poplatku 600 Kč 221, 311 379 

2. Úhrada poplatku obci či městu 600 Kč 042 321 

3.4.6 Účtování škody způsobené provozem hotelu hostovi na jeho majetku a 

 její náhrada 

 Podle ustanovení § 420- §421a  občanského zákoníku odpovídá i hotel za 

škodu, kterou způsobil jinému provozní činností. Škoda je způsobena provozní 

činností, je-li způsobena: 

 

a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti, 

 

b) fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí. 

 Jako všichni podnikatelé jsou i hotely pojištěny proti škodě způsobené výše 

uvedenými okolnostmi a z tohoto pojištění jsou jim hrazeny náklady vynaložené na 

odstranění škod, pokud nemohou náhradu na odstranění škod uplatňovat na svých 

zaměstnancích z titulu jejich odpovědnosti. 
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Příklad 11: 

 Hotelový zaměstnanec při odhrnování sněhu způsobil sněhovou frézou vlastní 

vinou malé poškození osobního automobilu ubytovaného hosta A. Ve stejný den spadl 

se střechy hotelu led a sníh a poškodil automobil hosta B. O obou škodách byly 

sepsány protokoly s datem 28. prosince 2009. Obě škody vznikly na cizím majetku, 

obě musí uhradit hotel. Za škodu způsobenou zaměstnancem bude hotel požadovat 

refundaci náhrady. Za škodu způsobenou pádem sněhu a ledu bude požadovat 

náhradu od pojišťovny z titulu povinného pojištění odpovědnosti 

z provozu.Ubytovaní hosté si nechali automobily opravit až v roce 2010. Host A 

předložil k proplacení fakturu za opravu ve výši 3.800 Kč, host B fakturu na 32.000 

Kč.  

 Do závěrky roku 2009 musí hotel zaúčtovat předpis náhrady škod i nároky na 

jejich refundace. Se zaměstnancem se hotel dohodl, že způsobenou škodu zaplatí ve 

čtyřech  splátkách ze mzdy po 950 Kč. V době uzavírání účetnictví roku 2009  měl 

obě faktury za provedené opravy k dispozici. 

 

Řešení v roce 2009: 

Tab. 3.25. Účtování škody způsobené provozem hotelu hostovi na jeho majetku  

Účetní případ MD D 

1. Předpis náhrady škody zaměstnanci (host A)  3.800 Kč 549 379 

2. Předpis refundace škody zaměstnanci   3.800 Kč 335 648 

3. Předpis náhrady škody vůči pojišťovně (host B)   32.000 Kč 549 379 
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4. Předpis pohledávky za pojišťovnou   32.000 Kč 315 648 

 

Řešení  v roce 2010: 

Tab. 3.26 Účtování o náhradě škody způsobené provozem hotelu hostovi na jeho 

majetku a srážce ze mzdy u zaměstnance, který škodu způsobil 

Účetní případ MD D 

1. Úhrada obou škod hostům   35.800 Kč 379 211, 221 

2. Předpis srážky ze mzdy zaměstnance   950 Kč 331 335 

3. Připsání pojistné náhrady na běžný účet   32.000 Kč 221 315 

 

3.4.7.   Odpis pohledávek a opravná položka k pohledávkám - účetní řešení 

 Odpis pohledávky představuje promítnutí nominální hodnoty nebo pořizovací 

ceny pohledávky do nákladů a může být proveden postupně i jednorázově. Účetní 

odpis pohledávek se zaúčtuje účetním předpisem MD 546 / D 311, 315, 335, 378. 

Účetní předpisy umožňují provést odpis pohledávek za podmínek jejich daňové 

uznatelnosti podle ZDP, ale i za podmínek jejich daňové neuznatelnosti, a to v těch 

případech, kdy by náklady na vymáhání pohledávky přesáhly výtěžek, nebo je-li 

dlužník podle sdělení policie či soudu neznámého pobytu. Tyto případy se 

v hotelnictví vyskytují velmi často.  
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Příklad 12: 

Bývalá pokojská hotelu způsobila 1. ledna 2009 hrubou nedbalostí škodu ve výši 

12.000 Kč, která jí byla předepsána k náhradě. Pokojská zmizela a policie po ní 

marně pátrá, což účetní jednotce oznámila. 

Řešení: 

Tab. 3.27. Odpis pohledávky vůči zmizelému zaměstnanci 

Účetní případ MD D 

1. Předpis pohledávky za škodu   12.000 Kč 335 648 

2. Odpis nedobytné pohledávky   12.000 Kč 546 335 

 

Účetním odpisem pohledávky nezanikají, a to ani v případě, kdy jsou 

promlčeny. Účetní jednotka je dále vede v podrozvahové evidenci. Dojde-li někdy 

k jejich úhradě, bude se příjem účtovat do výnosů předpisem MD 211 / D 646. 

Daňové dopady odpisu pohledávek jsou řešeny v podkapitole 4.3.5. 

 Na rozdíl od odpisu pohledávek představuje opravná položka k pohledávce 

její nepřímé snížení, které se vyjadřuje na samostatném účtu 391- Opravná položka 

k pohledávkám. 

Příklad 13: 

Účetní jednotka má ve svém účetnictví 2 pohledávky po splatnosti: 

1) Pohledávku vůči subjektu Zet, které vznikla poskytnutím ubytování, ale nebyla 

uhrazena. Faktura adresovaná společnosti Zet měla datum splatnosti 15. 7. 

2007 a její nominální hodnota je 100.000 Kč . V roce 2008 účetní jednotka 

sice považovala pohledávku za ohroženou, ale o účetní opravné položce 
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neúčtovala. Daňový poradce účetní jednotce doporučil, aby pohledávku 

řešila soudně, neboť bude mít daňové výhody, ty jsou řešeny v bodě  4.3.5.    

V  roce 2009 účetní jednotka zažalovala společnost Zet , ale do závěrky roku 

2009 soudní rozhodnutí nebylo vydáno. 

2)  Pohledávku vůči panu Podvodníkovi, který odešel z hotelu bez zaplacení dne 

13. března 2008 a po němž policie marně pátrá. Pohledávka činí 3.800 Kč a 

účetní jednotka se rozhodla neřešit ji soudně, neboť soudní výlohy by byly 

vysoké. 

Řešení: 

Pohledávka č 1 byla k datu závěrky 31. 12. 2009  více než 24 měsíců po splatnosti, 

ale méně než 30 měsíců po splatnosti, pohledávka č. 2 byla k témuž datu více než 21 

měsíců po splatnosti. Do závěrky roku 2009 se účetní jednotka na doporučení svého 

daňového poradce rozhodla účtovat o tzv. zákonné opravné položce podle ustanovení 

§ 8a ZOR u obou pohledávek. 

 Podle ustanovení § 8a, odst. 1 a odst. 2 ZOR mohla účetní jednotka v případě 

pohledávky za společností Zeta tvořit opravnou položku ve výši 66% její nominální 

hodnoty, neboť se jedná o pohledávku vzniklou po 31. prosinci 2004, její nominální 

hodnota nepřesahuje částku 200.000 Kč, byla při jejím vzniku účtována do výnosů a 

bylo ohledně ní zahájeno soudní řízení.  

Také druhá pohledávka vznikla po 31. prosinci 2004, její nominální hodnota 

nepřesahuje částku 200.000 Kč, byla při jejím vzniku účtována do výnosů, ale nebylo 

ohledně ní zahájeno soudní řízení. K pohledávce za panem Podvodníkem bylo proto 

možno tvořit zákonnou opravnou položku podle § 8a, odst. 1 pouze ve výši 20% její 

nominální hodnoty, na zbytek její hodnoty se účetní jednotka rozhodla vytvořit 

opravnou položku nad rámec ZOR. 
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Tab. 3.28. Účtování při tvorbě zákonné opravné položky k pohledávce  

Účetní případ MD D 

1. Tvorba zákonné opravné položky k pohledávce za 

společností Zet 

66% ze 100.000 Kč = 66.000 Kč 

558 391 

Tvorba opravné položky k pohledávce za panem Podvodníkem 

Zákonná opravná položka  20% z 3.800 Kč = 760 Kč 558 391 

2. 

Účetní opravná položka   3.040 Kč 559 391 

V roce 2010 nastaly v souvislosti s těmito pohledávkami další skutečnosti, které jsou 

popsány z hlediska daňového v bodě 4.3.5. Na tomto místě se podívejme na jejich 

účetní řešení: 

Příklad 14: 

Pan Podvodník v roce 2010 zemřel a nezanechal žádné dědice. Soud přikázal 

společnosti Zet uhradit žalující straně dlužnou částku včetně úroku z prodlení a 

soudní výlohy. Ta však do závěrky roku 2010 nic neuhradila. 
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Řešení: 

Tab. 3.29. Účtování o opravné položce k pohledávkám za společnost Zet a pana 

Podvodníka 

Účetní případ MD D 

1. Zúčtování OP k pohledávce za panem Podvodníkem a její odpis 

a) Zákonná opravná položka   760 Kč 391 558 

b) Účetní opravná položka   3.040 Kč 391 559 

c) Odpis pohledávky   3.800 Kč 546 311 

2. Doúčtování zákonné opravné položky k pohledávce za 

společností Zet do 100% její nominální hodnoty 44.000 

Kč 

558 391 

3. Předpis pohledávky za vynaložené soudní výlohy  315 648 

4. Předpis úroků z prodlení 315 662 

 

3.5.   Volba účetního období 

 V Zákoně o účetnictví (§3, odst. 2) je účetní období stanoveno jako dvanáct 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Účetní období se může shodovat 

s kalendářním rokem, ale nemusí. Z hlediska provozu hotelu se jeví vhodnější 

účtovat v hospodářském roce, neboť konec kalendářního roku je pro hotely obdobím 
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hektického ruchu. Podnikové večírky v předvánočním období a zvýšený turistický 

ruch při silvestrovském veselí nejsou ideálním stavem pro účtárnu hotelu. V rámci 

závěrkových prací je třeba provést časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a 

výdajů, provést inventarizaci majetku, závazků atd. Závěrkové práce, aby byly 

udělány řádně a bez chyb a opomenutí, vyžadují úzkou spolupráci finanční účtárny a 

zaměstnanců provozu. 

 Podívejme se na situaci, kdy hotel má účetní období shodné s kalendářním 

rokem. V závěrkových pracích musí provést účtárna časové rozlišení tržeb od hostů, 

kteří se ubytovali v prosinci účetního roku a úhrady provedli v lednu roku 

následujícího, kdy pobyt skončil. Že se mnohdy jedná o podstatné částky, je nasnadě.  

Příklad 15: 

 Hotel má 3.000 lůžek v průměrné ceně 600 Kč. Na přelomu roku byl hotel 

plně obsazen. Pro zjednodušení předpokládejme, že všech 3.000 hostů zahájilo pobyt 

v prosinci roku 2009 a skončilo pobyt 3.1. 2010. Celkové tržby za toto ubytování 

činily 12.600.000 Kč a byly uhrazeny v roce 2010. Část tržeb patří do roku 2009, 

část do roku 2010. 

Časové rozlišení výnosů: 

Do roku 2010 patří tržby pouze za období od 1.1. do 3.1., tedy za 2 noci, tj. 

 3.000lůžek x 600 Kč/noc x 2 noci = 3.600.000 Kč  

Do tržeb roku 2009 patří 12.600.000 – 3.600.000 = 9.000.000 Kč 

Řešení: 

Tab. 3.30 Účtování o nevyfakturovaném ubytování do závěrky roku 2009 

Účetní případ MD D 

Nevyfakturované ubytování 9.000.000 Kč 388 602 
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Tab. 3.31 Účtování o tržbách inkasovaných v roce 2010 a o podílu tržeb za rok 2009 

Účetní případ MD D 

1. Tržby inkasované k 3.1. 2010   12.600.000 Kč 211, 221 602 

2. Podíl tržeb za rok 2009   9.000.000 Kč 602 388 

 

 Volil jsem velmi zjednodušený příklad, ve skutečnosti jde o desítky, ne-li 

stovky dokladů, na jejichž základě se časové rozlišení výnosů, příjmů a výdajů  musí 

na konci roku provádět. Je v zájmu účetní jednotky, aby měla hospodářský výsledek, 

tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji za příslušné období, správný, protože ten je 

základem, z něhož se vychází při stanovení základu daně z příjmu. 

  Z tohoto pohledu je pro hotely výhodné účtovat v hospodářském roce a 

období jeho konce volit s ohledem na měsíc nejslabšího provozu, kdy bude na 

závěrkové práce dost času. 
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4.   Daňová specifika v hotelovém sektoru 

 Hotelnictví nemá v daňových zákonech zvláštní úpravu ani v oblasti daně 

z příjmu, ani v oblasti daně z přidané hodnoty. Přitom v hotelnictví narážíme na 

daňová specifika, jaká se v jiných oborech podnikání vyskytují méně často. 

 V oblasti  daně z příjmů jsou to případy, které mohou ovlivnit výsledek 

hospodaření a jeho úpravu na základ daně. Je to zejména daňová uznatelnost 

(účinnost) některých zaúčtovaných výdajů a nákladů v souvislosti s ustanoveními § 

24 a § 25 ZDP, problematika daňového odpisování dlouhodobého majetku a 

problematika daňového uplatňování neuhrazených pohledávek v základu daně 

z příjmu. Hotely v mnoha případech budou pravděpodobně muset před orgány 

daňové správy obhajovat daňovou účinnost některých nákladů mnohem častěji, než 

podnikatelé v jiných oborech. 

 Specifickou problematikou hotelů je rovněž problematika zdaňování příjmů 

zaměstnanců v souvislosti s přijatým spropitným. I když zde je poplatníkem daně 

zaměstnanec, hotel je plátcem a je zodpovědný za správné zdanění těchto příjmů.  

 V oblasti daně z přidané hodnoty narážíme v souvislosti s širokou škálou 

poskytovaných služeb na problematiku stanovení správného základu daně u služeb a 

prodejů zboží s rozdílnými daňovými sazbami, problematiku data uskutečnění 

zdanitelného plnění, problematiku správnosti použití měnových kurzů při fakturaci 

do zahraničí apod.  

  Komplikovanost aplikace daně z přidané hodnoty dokládá i skutečnost, že 

konkrétními problémy z tohoto oboru se zabýval Soudní dvůr Evropských 

společenství. Vyslovené závěry lze dohledat v jeho judikatuře (např, 

http://curia.europa.eu) 14. 

 

 

                                                 
14 HNÁTEK, M. Hotelnictví a daně, 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2008. 
ISBN 978-80-7357-446-8 
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4.1.   Specifické daňové problémy v oblasti daně z příjmu 

 V oblasti daně z příjmu se ve své práci soustředím jen na vybrané okruhy 

daňové problematiky. Je to jednak problematika daňového odpisování majetku, dále 

problematika daňové uznatelnosti či neuznatelnosti nákladů, které jsou pro tento obor 

typické, jako jsou například zaměstnanecké benefity, spropitné, manka a škody na 

majetku, náhrady škod způsobených hotelovým hostům, odpisy nedobytných 

pohledávek a odpisy neuhrazených závazků. Pozornost věnuji i postavení účetní 

jednotky jakožto plátce daně za zaměstnance  (benefity a spropitné) a za hotelové 

hosty (lázeňské poplatky). 

 

4.2.   Daňové odpisy 

 Odpisy majetku v hotelnictví tvoří vždy velmi významnou částku nákladů a 

tím i základu daně. V inventurních soupisech účetních jednotek bychom našli 

budovy hotelů, které mají nejrůznější podobu od historických, památkově 

chráněných budov po rozsáhlé nově vybudované hotelové resorty až po skromné 

rodinné hotýlky připomínající soukromé vily. Našli bychom zde dlouhý seznam 

movitého majetku i nehmotný dlouhodobý majetek, ať už jsou to hotelové software 

nebo nakoupená ocenitelná práva. A konečně u účetních jednotek, provozujících 

hotely v pronajatých prostorách, bychom se pravděpodobně setkali s technickým 

zhodnocením pronajatého majetku. 

 Majetek uvedený v předchozím odstavci se odepisuje podle účetních 

předpisů, avšak do daňového základu lze zahrnout pouze odpisy podle ustanovení § 

24 odst. 2 a) ZDP. 

  Daňové odpisování hmotného i nehmotného majetku a technického 

zhodnocení řeší ZDP v § 26 - § 33a.  

V oboru hotelnictví je nutno věnovat pozornost zejména těmto okruhům 

- technické zhodnocení najatého majetku, 

- technické zhodnocení budovy hotelu zapsané v seznamu kulturních památek ČR, 
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- odpisování některých částí budov s ní pevně spojených dle Pokynu D – 300 MFČR. 

 

4.2.1.   Technické zhodnocení najatého majetku 

 Technické zhodnocení pronajatého majetku, je-li hrazeno nájemcem, může na 

základě písemné smlouvy odpisovat nájemce, pokud není u vlastníka zvýšena 

vstupní cena o tyto výdaje. Může jít o technické zhodnocení pronajatých budov 

(popsáno v podkapitole této práce 3.1.2.1. Pronájem kongresového sálu jiné 

společnosti) nebo i o technické zhodnocení movitých věcí, pokud jeho cena 

převyšuje 40.000 Kč.15 

Příklad 16: 

Cyklohotel má formou finančního pronájmu najatý autobus pro potřeby hostů. Se 

souhlasem leasingové společnosti na něm dal provést úpravu, která umožňuje 

přepravu kol hostů při cyklovýletech. Úprava bez DPH stála Kč 52.000,-- a byla 

dokončena 3. března 2009. 

Řešení: 

Hotel zařadí pro účely daňového odpisování technické zhodnocení autobusu do 2. 

odpisové skupiny  a sestaví plán daňového odpisování podle § 31 ZDP. 

Tab. 4.1. Odpisový plán daňových a účetních odpisů technického zhodnocení 

autobusu 

ROK Daňový odpis Účetní odpis 

2009 5.720 Kč 7.803 Kč 

2010 11.570 Kč 10.404 Kč 

                                                 
15 § 28 odst. 3 ZDP 
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2011 11.570 Kč 10.404 Kč 

2012 11.570 Kč 10.404 Kč 

2013 11.570 Kč 10.404 Kč 

2014 --- 2.581 Kč 

CELKEM 52.000 Kč 52.000 Kč 

 

4.2.2.   Technické zhodnocení budovy hotelu zapsané v seznamu kulturních  

  památek ČR 

 Mnohé hotely jsou umístěny v budovách, které jsou zapsány v ústředním 

seznamu kulturních památek ČR. Aby byly využitelné pro náročný hotelový provoz, 

bylo nutno provést technická zhodnocení. Toto technické zhodnocení, provedené na 

nemovité kulturní památce však dle § 29 zákona o ZDP není součástí vstupní ceny 

pro daňové odpisy. V souladu s ustanovením §29, odst. 3 a  §30, odst. 6 ZDP se 

roční odpis technického zhodnocení na nemovité kulturní památce stanoví ve výši 

1/15 vstupní ceny, tedy se odepisuje po dobu 15 let. 16 

Příklad 16: 

Společnost provozující hotel v budově, která je nemovitou kulturní památkou, 

provedla jeho rekonstrukci v hodnotě 108.000.000 Kč, která byla zkolaudována a 

uvedena do provozu v listopadu roku 2008. 

 

 

                                                 
16 § 30 odst. 6 ZDP 
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Měsíční odpis technického zhodnocení: 

 108.000.000 : 180 =  600.000 Kč 

 

Tab. 4.2. Odpisový plán daňových a účetních odpisů technického zhodnocení 

nemovitosti 

ROK ČÁSTKA OPRÁVKY 

2008 600.000 Kč (1 měsíc) 600.000 Kč 

2009 - 2023 7.200.000 Kč/rok 101.400.000 Kč 

2024 6.600.000 Kč (11 měsíců) 108.000.000 Kč 

 

4.2.3. Odpisování některých částí budov s ní pevně spojených dle 

             Pokynu D-300 MF ČR 

 V pokynu D-300,  v části  K § 26 17, najdeme výčet zařízení a předmětů, které 

jsou samostatnými movitými věcmi, přestože jsou pevně spojeny s budovou nebo 

stavbou, a které mohou být odepisovány samostatně, nikoli jako součást budovy. To 

je z daňového hlediska výhodné, protože budova hotelu se podle zařazení v 6. 

odpisové skupině odepisuje po dobu 50 let, kdežto zařízení a předměty vyjmenované 

v této části pokynu patří do odpisových skupin 1 – 3, kde je doba odepisování 3 – 10 

let. 

 

                                                 
17 Finanční zpravodaj 11-12/2006 
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Příklad 17: 

Společnost provozuje hotel v nově postavené výškové budově vybavené mj. i 

klimatizačním zařízením. Pořizovací cena hotelu včetně klimatizačního zařízení 

činila 72.000.000 Kč, vlastní klimatizační zařízení stálo včetně montáže a rozvodů 

9.600.000 Kč. Klimatizační zařízení patří do 3. odpisové skupiny, budova hotelu do 

6. odpisové skupiny. 

 

Daňové odpisy  podle § 31 ZDP by byly v druhém a dalším roce odpisování 

Tab. 4.3. Daňové odpisy  podle § 31 ZDP v druhém a dalším roce odpisování 

při neodděleném odpisování klimatizačního zařízení 

Kč 72.000.000 x 2,02% = Kč 1.454.400 

 

Tab. 4.4. Daňové odpisy  podle § 31 ZDP v druhém a dalším roce odpisování při 

odděleném odpisování klimatizačního zařízení 

odpis budovy 62.400.000 x 2,02% = 1.260.480 Kč 

odpis klimatizačního zařízení 9.600.000 x 10,5% = 1.008.000 Kč 

 

Daňové odpisy celkem při druhém způsobu činí 2.268.480 Kč a společnost ušetří 

daně z rozdílu, který činí 814.080 Kč. 
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4.3.   Specifické případy, které mohou mít dopad do základu daně 

4.3.1.   Hotel jako plátce místních poplatků – daňový aspekt 

 V bodě  3.4.5. byl popsán správný postup účtování o místních poplatcích, 

které platí ubytovaní hosté a které jsou příjmem obce. Někteří provozovatelé hotelů 

si však chtějí usnadnit administraci a ušetřit si vysvětlování smyslu lázeňského a 

ubytovacího poplatku objednavatelům ubytování a tyto poplatky zahrnují do ceny za 

ubytování. Tímto postupem se však poškozují jak z hlediska daně z příjmu, tak 

z hlediska DPH. 

Příklad 18: 

1) Hotel ve světoznámých českých lázních stanoví cenu za ubytování částkou, která 

zahrnuje i lázeňský poplatek ve výši Kč 15/osoba/den. Průměrná cena ubytování 

jedné osoby včetně tohoto poplatku je Kč 800/den. 

Tab. 4.5. Účtování o faktuře za ubytování 40 osob po dobu 5 dní 

Účetní případ MD D 

Základ daně    40 x 5 x 800 = 160.000 Kč 311 --- 

DPH   14.545 Kč --- 343 

Tržba (základ daně z příjmu)   145.455 Kč --- 602 

 

3) Kdyby hotel kalkuloval cenu ubytování bez lázeňského poplatku, fakturoval 

by následovně: 
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Tab. 4.6. Účtování o faktuře za ubytování 40 osob po dobu 5 dní při kalkulaci bez  

lázeňského poplatku         

Účetní případ MD D 

Základ daně 40 x 5 x 785 = 157.000 Kč 311 --- 

Lázeňský poplatek 40 x 5 x 15 = 3.000 Kč 311 --- 

DPH   14.273 Kč --- 343 

Tržba   142.727 Kč --- 602 

 Při správném postupu fakturace jenom u této jediné faktury ušetřil hotel na 

odvodu DPH 272 Kč a na základu daně  Kč 2.728. 

 

4.3.2.   Daňový dopad škod na majetku, které nejsou uhrazeny pojišťovnou 

 Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. n) ZDP jsou daňově neuznatelná manka a 

škody přesahující náhrady s výjimkou škod způsobených živelní pohromou nebo 

škod způsobených neznámých pachatelem. V bodě 3.4.6. byl uveden příklad, kdy 

byla pádem sněhu a ledu ze střechy hotelu způsobena škoda na automobilu a kdy 

host předložil fakturu za opravu ve výši 32.000 Kč. Pojišťovna při jejím prověřování 

však zjistila, že si host dal při příležitosti opravy auta v důsledku škody vyměnit i díl, 

který poškozen nebyl a zkrátila plnění. Místo 32.000 Kč uhradila hotelu jen 25.000 

Kč. Hotel nepožadoval po zákazníkovi vrácení rozdílu 7.000 Kč, považoval ho za 

bonus za nepříjemnost, kterou mu způsobil poškozením auta. 

 Rozdíl 7.000 Kč je tedy daňově neuznatelným nákladem, o který bude muset 

hotel upravit základ daně. 
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4.3.3.   Daňový dopad poskytnutých sponzorských darů do základu daně 

 Jako u všech podnikatelů i v hotelové praxi se vyskytují případy, že je hotel 

požádán o poskytnutí sponzorského daru ať už v podobě peněz nebo v podobě 

bezplatně poskytnutých služeb. Daňová uznatelnost darů je řešena v § 20, odst. 8 

ZDP. 

 Od základu daně lze odečíst v úhrnu nejvýše 5% ze základu daně, sníženého 

podle § 34.  

Příklad 19: 

Účetní jednotka poskytla v roce 2009 dary ve formě finančních darů, a to politické 

straně ve výši 60.000 Kč a psímu útulku ve výši 1.000 Kč a ve formě bezplatného 

poskytnutí nealkoholických nápojů tělovýchovné jednotě, (popsáno v bodě 4.5.6) 

v hodnotě 3.300 Kč včetně DPH. Upravený základ daně podle § 34 ZDP této účetní 

jednotky činil 1.235.000 Kč. 

Řešení: 

Daňově uznatelné by byly poskytnuté dary ve výši 5% z 1.235.000, tj. ve výši 61.750 

Kč, pokud by odpovídaly ustanovením § 20, odst. 8 ZDP. Z nich nevyhovuje dar 

poskytnutý psímu útulku, neboť hodnota poskytnutého daru musí činit minimálně 

2.000 Kč. Účetní jednotka si tedy může od základu daně odečíst nejvýše 60.750 Kč. 

 

4.3.4.   Daňový dopad  závazků neuhrazených více než 36 měsíců 

 V § 23, odst. 2, písm. a) jsou uvedeny případy, kdy musí poplatník zvýšit 

výsledek hospodaření při jeho úpravě na základ daně. Mezi položky zvyšující základ 

daně patří i některé závazky poplatníka, které jsou více než 36 měsíců po splatnosti 

(§23, odst.2, písm. a), bod 12). 
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Příklad 20:  

Účetní jednotka při inventarizaci závazků k 31. 12. 2009 zjistila,že má dva závazky 

více než 36 měsíců po splatnosti. Dne 30. 6. 2006 přijala zálohu na ubytování 

v částce 14.000 Kč od zahraničního objednavatele, kterou zaúčtovala předpisem 

221/324. Objednavatel ubytování nevyužil a nežádal o vrácení zálohy. Druhý 

závazek vznikl zaúčtováním faktury v listopadu 2006 od stavební firmy, která 

opravovala fasádu hotelu, ale služba byla reklamována a nezaplacena, neboť 

stavební firma reklamaci nevyřídila. Faktura na 28.400 Kč, splatná 29. prosince 

2006, byla zaúčtována předpisem 511/321. 

Řešení: 

Účetní jednotka v souladu s ustanoveními ZDP musí v roce 2009 zvýšit základ daně 

pouze o částku závazku ke stavební  firmě, neboť tento závazek byl zaúčtován do 

nákladů v minulém účetním období a v něm snižoval základ daně. 

4.3.5.   Daňový dopad odpisu pohledávek a opravných položek k pohledávkám 

do základu daně 

 Ve všech obchodních společnostech se mohou vyskytnout tzv. nedobytné 

pohledávky. Jsou to pohledávky, u kterých není předpoklad, že by byly uhrazeny i po 

složitém soudním vymáhání. V hotelnictví se nezřídka vyskytují pohledávky, u nichž 

by náklady na jejich vymáhání byly vyšší než jejich nominální hodnota. Účetní 

postup při odpisu pohledávek byl popsán v podkapitole 3.4.7., nyní budeme řešit 

případnou daňovou uznatelnost odpisu pohledávek. Obecně platí, že odpis 

pohledávek, které účetní jednotka provede nad rámec ustanovený v ZDP, je daňově 

neuznatelný. 

  Zákon o daních z příjmů řeší problematiku pohledávek v § 24 odst.               

2 písm. y), z něhož vyplývá, že daňově účinným nákladem je i jmenovitá hodnota 

pohledávky za předpokladu, že o pohledávce bylo při jejím vzniku účtováno ve 

výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen a lze-li 

současně k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle zákona č. 593/1992 

Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZOR).  
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 Podle ustanovení ZDP je odpis pohledávky daňově uznatelný při splnění 

následujících podmínek: 

- při vzniku pohledávky bylo účtováno o výnosech a příjem nebyl osvobozen 

od daně, 

- k pohledávce lze tvořit opravné položky podle ZOR, 

- pohledávka nesmí být promlčená, ještě neodepsaná a musela vzniknout 

z běžných obchodních vztahů a být splatná po 31. prosinci 1994, 

- není to pohledávka mezi spojenými osobami, 

- je za dlužníkem u něhož soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku a 

pohledávka byla přihlášena do insolventního řízení, 

- je za dlužníkem, který je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, a to na základě 

výsledku insolventního řízení, 

- je za dlužníkem, který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani 

vymáháním na dědicích dlužníka, 

- je za dlužníkem, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce, 

- je za dlužníkem, na jehož majetek je uplatňována veřejná dražba nebo je 

postižen exekucí, a to podle výsledků této dražby nebo exekuce, 

- k pohledávce byly tvořeny opravné položky podle § 8a ZOR. 

 Podle § 8a ZOR je možno postupně vytvářet daňově uznatelné opravné 

položky ve výši 20 % – 100% z neuhrazené hodnoty pohledávky v závislosti na 

délce doby, po kterou je pohledávka po splatnosti a za předpokladu, že u těchto 

pohledávek bylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, a kterého se účetní 

jednotka účastní. 

Jedinou výjimkou jsou pohledávky, jejichž nominální hodnota v době jejich vzniku 

nepřesáhla 200.000 Kč, k nimž je možné po šesti měsících po splatnosti vytvořit 

opravnou položku, aniž by bylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, a 

kterého se účetní jednotka účastní. 

Podívejme se tedy na daňové řešení našich účetních případů z podkapitoly 3.4.7., 

které měly v roce 2010 následující pokračování. 
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Příklad 21: 

Pokojská, která způsobila škodu, je nadále nezvěstná. Pan Podvodník v roce 2010 

zemřel a nezanechal žádné dědice. Soud přikázal společnosti Zeta uhradit žalující 

straně dlužnou částku včetně úroku z prodlení a soudní výlohy. Ta však do závěrky 

roku 2010 nic neuhradila. 

Řešení: 

Odpis pohledávky za škodu za bývalou pokojskou 12.000 Kč je daňově neuznatelný- 

12.000 Kč se přičte k základu daně. 

K pohledávce za panem Podvodníkem byla v roce 2009 utvořena opravná položka ve 

výši 20% její nominální hodnoty podle ustanovení ZOR a účetní opravná položka ve 

výši zbývajících 80% její nominální hodnoty. Odpis této pohledávky ve výši 3.800 Kč 

je daňově uznatelný, avšak 20% bylo jako odčitatelná položka uplatněno již v roce 

2009. V roce 2010 bude uplatněno v základu daně 3.040 Kč, zbytek odepsané částky 

pohledávky – 740 Kč je kompenzován zúčtováním zákonné opravné položky do 

zdanitelných výnosů. 

K pohledávce za společností Zeta byla v roce 2009 utvořena opravná položka ve výši 

66% její nominální hodnoty podle ustanovení ZOR a v roce 2010, kdy je pohledávka 

více než 36 měsíců po splatnosti a je možné vytvořit opravnou položku ve výši 100% 

její hodnoty, bude doúčtovaná opravná položka v částce 44.000 Kč daňově 

uznatelná. 

 

4.4.   Hotel jako plátce daně za jiného poplatníka 

 Kromě toho, že jsou hotely poplatníkem daně z příjmu právnických osob, 

jsou v některém případě i plátcem daně vybírané nebo sražené jiným poplatníkům. 

Jedná se nejen o daň z příjmu vlastních zaměstnanců nebo o daň sraženou z příjmu 

od poskytovatele licence, ale i o různé místní poplatky 18, které jsou stanoveny 

obecně závaznými vyhláškami měst a obcí, v nichž je hotel provozován. Hotelů se 

                                                 
18 § 6 odst. 3  zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
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týkají zejména poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací 

kapacity. Břemeno povinnosti za řádný a včasný odvod těchto daní a poplatků nese 

hotel, účetní řešení je uvedeno v bodě 3.4.5. 

 

4.4.1.   Spropitné hrazené při platbě kartou – daňový aspekt 

 Daňové souvislosti spropitného úzce souvisí se způsobem jeho vyplácení 

zaměstnavatelem. Spropitné při platbě kartou, které host poskytuje jako výraz 

spokojenosti se službami hotelového personálu, je jeho příjmem. Při platbě kartou je 

uhrazeno v momentě připsání úhrady za hotelový účet na bankovní účet 

zaměstnavatele a odtud může být přeúčtováno zaměstnancům dvěma způsoby: 

a) Spropitné může být zúčtováno přes účet 331-Zaměstnanci, ale potom je 

zdaněno jako součást mzdy a odvádí se z něho pojistné na sociální a 

zdravotní pojištění. 

Řešení: 

Tab. 4.7. Účtování  spropitného hrazeného při platbě platební kartou z daňového 

hlediska 

Účetní případ MD D 

Hrubá mzda včetně spropitného 521 331 

Daň ze mzdy 331 342 

Sociální a zdravotní pojištění 331 336 
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b) Spropitné může být zúčtováno prostřednictvím účtu 379-Jiné závazky a 

převáděno na bankovní účet zaměstnanců. V tomto případě se z něho 

neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Je na rozhodnutí 

zaměstnance, zda příjmy ze spropitného přizná ve svém daňovém přiznání (§ 

10 ZDP – ostatní příjmy, příležitostný příjem). Postup účtování při tomto 

proplácení spropitného byl popsán v bodě 3.4.2. 

 Na první pohled by se zdálo, že problematika zdanění příjmů ze spropitného 

je okrajová. Miloslav Hnátek v knize hotelnictví a daně ale uvádí: “Podle dostupných 

informací statistického úřadu nechali čeští zákazníci na spropitném například v roce 

2007 téměř 4 miliardy korun. Jedná se určitě o významnou částku z pohledu výběru 

daní.“  

 

4.4.2.   Zdaňování zaměstnaneckých benefitů 

 Zaměstnanecké výhody v hotelích mají nejrůznější podobu a mají dopad jak 

do základu daně právnické osoby u zaměstnavatele, tak do základu daně fyzické 

osoby (zaměstnance). 

 U zaměstnavatele se benefity, které poskytuje ať už v podobě peněžního 

plnění (např. příspěvek na penzijní připojištění, odměna při životních výročích) nebo 

plnění nepeněžního (např. poskytnutí ubytování, vzdělávání, pracovní oblečení), 

promítají do nákladů. Z hlediska základu DPPO bude zaměstnavatel řešit daňovou 

uznatelnost těchto nákladů. Ta je v ZDP řešena v § 24 odst. 1 písm.j). Podmínkou 

daňové uznatelnosti některých benefitů je jejich uvedení v pracovní smlouvě nebo ve 

vnitřním předpisu účetní jednotky, pokud zákon nestanoví jinak. 

 Zásada je, že to, co je u zaměstnavatele daňovou výhodou (daňově 

uznatelným nákladem), bude u zaměstnance podléhat zdanění a rovněž zákonnému 

pojištění. 
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Příklad 22:  

Zaměstnanci, který slaví životní jubileum, poskytl zaměstnavatel jako bonus za 

výborné pracovní výsledky zájezd pro něho a jeho manželku v hodnotě 50.000 Kč. 

Řešení: 

U zaměstnavatele je celých 50.000 Kč  nákladem, z toho: 

Tab. 4.8. Účtování o poskytnutém zaměstnaneckém benefitu zaměstnavatelem 

z daňového hlediska 

Účetní případ MD D 

1. 20.000 Kč je daňovým nákladem (§ 6 odst. 9, písm. d)) 042AE 321 

2. 30.000 Kč  je nedaňovým nákladem 042AE 321 

 

U zaměstnance nebude 20.000 Kč nijak zdaněno, částku 30.000 Kč mu však 

zaměstnavatel přičte k základu daně a z této částky odvede daň ze závislé činnosti a 

zákonné pojištění zdravotní i sociální. 

 

4.4.3.   Srážková daň z licenčních poplatků 

 Provozovatelé hotelů by si měli být vědomi i povinnosti srážet daň 

z některých úhrad prováděných daňovým nerezidentům. „Poplatníci, kteří nemají na 

území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje na 

příjmy ze zdrojů na území České republiky.“ 19 

                                                 
19 § 17 odst. 4 ZDP 
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 Zdrojem příjmu daňových nerezidentů ze zdrojů na území ČR je např. leasing 

majetku, poskytovaný daňovým nerezidentem nebo hotelová frančíza. Pokud je 

poskytovatel frančízy daňovým nerezidentem, je hotel je plátcem odvodu sražené 

daně z licenčních poplatků podle § 22 odst. 2 , písm. g). Provozovatel hotelu tuto daň 

sráží, účtuje o ní jako o snížení závazku k poskytovatelům licence a při jejím 

vypořádání postupuje podle ustanovení § 38d ZDP. Způsob účtování byl popsán 

v bodě 3.4.1. O provedené srážce daně plátce informuje správce daně a ten na 

základě žádosti nerezidentovi dá potvrzení o dani zaplacené v ČR. 

 

4.5.   Specifické daňové problémy v oblasti daně z přidané hodnoty 

 Problematika DPH u hotelových služeb je velmi pestrá. Je to dáno šíří služeb, 

které hotely poskytují a jejichž „sortiment“ se velmi dynamicky rozrůstá. Kromě 

ubytování a stravování prodávají hotely sortiment drogistického, potravinářského 

zboží a suvenýrů v recepcích, zajišťují půjčování kol či golfového vybavení, 

zprostředkovávají návštěvu divadel a koncertů či turistických poznávacích výletů, 

zajišťují hlídání dětí atd. Tady nastává problém zařazení služby do Standardní 

klasifikace produkce a tím i použití správné sazby daně. Hotely často lákají klientelu 

na různé „balíčky služeb“, které kromě ubytování a stravování obsahují specifické 

služby a dárky. Rozklíčování těchto balíčků z hlediska plnění hlavního a vedlejšího, 

z hlediska základu daně a použití správné sazby je někdy tvrdým oříškem.  

 Vzhledem k rozsahu problémů, s nimiž se můžeme setkat, mohu v této práci 

poukázat jen na některé z nich. 

 

4.5.1.   DPH na výstupu – datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 „Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon 
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nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve 

kterém mu vznikla povinnost přiznat daň.“ 20 

 U ubytovacích služeb je dnem poskytnutí služby den odjezdu hosta z hotelu, 

ale v praxi se stává, že za ubytování turistických skupin se přijme platba předem 

nebo záloha. Cena za ubytování spolu s dodatečně poskytnutými službami může být 

vyšší než platba předem a na druhé straně poskytnutá záloha může být vyšší než cena 

ubytování, pokud host musí z nějakých důvodů pobyt v hotelu zkrátit. 

Příklad 23: 

 Hotel přijal platbu předem za ubytování 25 účastníků po dobu 5 dní ve výši 

187.500 Kč. Někteří hosté však přijeli i s manželkami a celková cena ubytování byla 

225.000 Kč. 

 Ke dni přijetí platby předem je třeba vystavit daňový doklad a přiznat daň. 

(§26 ZDPH). Bude-li částka za ubytování vyšší, odvede se daň z rozdílu mezi cenou 

ubytování a poskytnutou zálohou. Dokladem bude daňový doklad – faktura 

s odečtenou zálohou. Bude-li konečná částka za ubytování nižší, vystaví hotel 

daňový dobropis podle § 43 ZDPH. 

Řešení: 

Tab. 4.9. Účtování o přijaté záloze za ubytování z hlediska DPH 

Daňový doklad o přijaté záloze 

Účetní případ Částka MD D 

Přijatá úhrada 187.500 Kč 221 324 

Základ daně 170.455 Kč 324 311 

                                                 
20 § 21 odst. 1 ZDPH 
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DPH 10% 17.045 Kč 602 343 

 

Tab. 4.10. Účtování o vystavené faktuře za ubytování 

Faktura za ubytování – daňový doklad 

Účetní případ Částka MD D 

Cena za ubytování 225.000 Kč 311 602 

Poskytnutá záloha 187.500 Kč 324 311 

K úhradě 37.500 Kč --- --- 

Základ daně 34.091 Kč --- --- 

DPH 10% 3.409 Kč 602 343 

Příklad 24: 

Hotel obdržel zálohu od firmy ČEZ za ubytování jejich montéra po dobu 10 dní v 

částce Kč 8.000. Montér však obdržel oznámení o úmrtí v rodině a musel po pěti 

dnech odjet.  

Řešení: 

Po připsání úhrady na běžný účet vystavil hotel daňový doklad o přijaté záloze a 

přizná daň na výstupu: 
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Tab. 4.11. Účtování o vystavení daňového dokladu o přijaté záloze a přiznání daně 

na výstupu 

Daňový doklad o přijaté záloze 

Přijatá úhrada 8.000 Kč 

Základ daně 7.273 Kč 

DPH 10% 727 Kč 

Po ukončení pobytu hosta vystaví hotel daňový dobropis s náležitostmi podle § 43 

odst. 3 ZDPH a na jeho základě si uplatní odpočet daně na vstupu za neuskutečněné 

zdanitelné plnění. 

Daňový dobropis v tomto konkrétním případě musí obsahovat: 

a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání plátce, 

b) daňové IČ plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

c) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje 

zdanitelné plnění, 

d) daňové IČ plátce, pro kterého se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

e) evidenční číslo dobropisu, 

f) sníženou sazbu DPH, 

g) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

h) datum vystavení dobropisu, 

i) sníženou sazbu daně a číslo původního daňového dokladu, rozdíl mezi 

původním a sníženým základem daně a tomu odpovídající daň. 
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4.5.2.   Krácení odpočtu daně v souvislosti s provozováním směnárenské činnosti 

a v případě nájmu nemovitosti  

 Pokud je provozovatel hotelu osobou registrovanou k provádění směnárenské 

činnosti Českou národní bankou a provádí ji, musí mít na paměti, že směnárenská 

činnost je finanční činností (§54 odst.1 písm.i) ZDPH), tedy činností osvobozenou od 

daně bez nároku na odpočet daně.  

 Další činností osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně je v oboru 

hotelnictví často uplatňovaný nájem, ať už se jedná o pozemky, stavby nebo další 

zařízení.  

 Provozovatel hotelu jako plátce DPH je povinen v případě, že provádí tyto 

činnosti, krátit daň na vstupu podle ustanovení § 76 ZDPH. 

 

4.5.3.   Sazby daně při poskytování hotelových služeb 

 Ubytovací služby jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o dani z přidané 

hodnoty jako služba podléhající snížené sazbě daně. V hotelích se však poskytují i 

jiné služby, které jsou zdaněny základní sazbou daně. 

 Otázku uplatnění správné sazby daně bude provozovatel hotelu řešit i u 

doplňkového prodeje zboží, který je zdaněn jak základní sazbou (např. alkoholické 

nápoje prodávané v recepci, upomínkové předměty či drogistické zboží), tak sazbou 

sníženou (např. nealkoholické nápoje, potraviny a knihy prodávané v recepci, dodání 

hotových jídel, která nejsou určena k přímé spotřebě na místě). 

 

4.5.4.   Daň na výstupu u faktur v cizích měnách – vliv měnových kurzů 

 V hotelech je velmi často sjednávána cena ubytování se zahraničními 

partnery v eurech, přičemž není předem dohodnut kurz přepočtu na koruny. 

Zahraniční partner pak uhradí cenu v eurech a hotel vystaví daňový doklad pro účely 
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odvodu DPH. Použitý měnový kurz však může významnou měrou ovlivnit výši daně 

na výstupu, jak vyplývá z následujícího příkladu: 

 

Příklad 25: 

 

Se  zahraničním partnerem byla dohodnuta cena za pětidenní ubytování třicetičlenné 

skupiny v květnu ve výši 4.200 EUR. Účetní jednotka má ve své směrnici pro 

přepočet cizích měn na českou měnu stanoveno používání pevného měsíčního kurzu 

podle kurzu ČNB k 1. dni měsíce. K 1. 5. byl kurz 26,550 Kč za 1 EUR. 

 

Skupina ukončila pobyt 12. 5., kdy byl kurz ČNB 25,400 Kč za 1 EUR. Ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění byl vyhotoven i daňový doklad, neboť kurz byl nižší: 

 

Cena za ubytování:  4.200 x 25,400 = 106.680 Kč 

    Základ daně   96.982 Kč 

    DPH 10 %    9.698 Kč 

Podle vnitřní směrnice však měl být pro přepočet použit kurz 1. dne měsíce, který by 

znamenal vyšší povinnost daně: 

Cena za ubytování:  4.200 x 26,550 =  111.510 Kč 

    Základ daně  101.373 Kč 

    DPH 10 %   10.137 Kč 

 

Rozdíl na DPH je v důsledku použití výhodnějšího kurzu 439 Kč. Pokud správce 

daně zjistí, že používání kurzů je účelové a je v rozporu s vnitřní směrnicí, vystavuje 

se poplatník riziku doměření daně. 

 

4.5.5.   Likvidace zásob potravin s prošlou dobou trvanlivosti z hlediska DPH 

 V předchozí kapitole jsme v bodě 3.2.3.  poukázali na účetní postup při 

likvidaci prošlých potravin a dotkli jsme se i jejího dopadu do daně z příjmu 

právnických osob. U nakoupených zásob potravin byl uplatněn odpočet daně na 
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vstupu, neboť se předpokládalo, že budou použity pro ekonomickou činnost. Musely 

však být zlikvidovány, hotel neuskutečnil zdanitelné plnění a nemá tedy povinnost 

přiznat daň na výstupu.  

 

4.5.6.  DPH při jiném užití než pro ekonomické činnosti 

Dle § 72 odst. 1 má plátce daně nárok na odpočet daně na vstupu, pokud 

přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Pokud 

použije nakoupené zboží pro jiné než ekonomické činnosti (např. pro osobní 

spotřebu nebo jako dar), musí uplatnit daň na výstupu. 

 Hotel byl požádán místní tělovýchovnou jednotou o sponzorský dar, který by 

byl využitelný při organizování okresního závodu v přespolním běhu. Hotel se 

rozhodl darovat místní tělovýchovné jednotě část svých zásob nealkoholických 

nápojů ve skladě v hodnotě Kč 3.000. Jedná se o použití hmotného majetku pro účely 

nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce, tedy o zdanitelné 

plnění podle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH. 

 V tomto případě je hotel, na rozdíl od předchozího případu, povinen vystavit 

doklad o použití s náležitostmi podle ustanovení § 29 ZDPH a přiznat daň na 

výstupu. Základem daně je skladová cena darovaných nealkoholických nápojů a 

datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum předání sponzorského daru 

tělovýchovné jednotě. 

 

4.6. Daň darovací   

 

Hotel, pokud přijímá dary, ať už v podobě věcné nebo peněžní,  stává se 

poplatníkem daně darovací podle zákona č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí. 
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 V souvislosti s přijetím daru v podobě obrazu, který byl popsán v bodě 3.1.4 , 

je hotel povinen podat přiznání k dani darovací 21. V něm uvede pouze údaje 

rozhodné pro vyměření daně a po obdržení platebního výměru darovací daň uhradí. 

 Základem daně nebude cena 15.000 Kč, za který hotel obraz koupil, ale cena 

zjištěná podle zvláštního právního předpisu.  Daň  činí v našem případě 7% ze 

základu daně do 1 miliónu Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 Zákon 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, § 5 – 7 
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5.   Závěr 

 

 Hotelové podnikání je náročné na odbornost lidí, kteří hotel provozují a 

zajišťují služby pro stále náročnější klientelu. Tato oblast je velmi citlivá na 

ekonomické změny, ale i politické situace ve světě, a proto hotelnictví reaguje na 

zhoršenou situaci propadem poptávky. Podnikání v tomto oboru je poměrně rizikové, 

zvláště vezmeme-li v úvahu náročnost na počáteční investice a jejich dlouhodobou 

návratnost. I nároky na provozní kapitál jsou v hotelnictví vysoké. Dalším rizikovým 

faktorem je skutečnost, že oběžná aktiva hotelů jsou snadno zneužitelná a podvodné 

jednání se může vyskytnout jak na straně personálu, tak na straně samotného 

vlastníka. 

 

 Rizikovým faktorem v tomto oboru je i skutečnost, že informace o provozu 

jsou zpravidla získávány hotelovým informačním systémem a do účetnictví vstupují 

často se zpožděním a ručními vstupy. V mnoha případech účetnictví hotelu 

zpracovává jiná firma než firma vlastnící a provozující hotel.To klade vysoké nároky 

na zaměstnance hotelů v klíčových pozicích a na nastavení vnitřních kontrolních 

systémů hotelů, aby přenos dat z hotelových systémů do účetnictví byl správný. Má-

li být hotel dobře řízen, nemohou jeho klíčoví manažeři při svém rozhodování 

vycházet z intuice, ale z podkladů, které jim dá dobře vedené účetnictví. 

 

 Oblasti, kterým by měla být v hotelovém účetnictví věnována zvýšená 

pozornost, jsou jak v účtování o majetku a závazcích, tak v  účtování nákladů a 

výnosů. A jedno souvisí s druhým a vše souvisí s daněmi.  

 

 Správné účtování o dlouhodobém majetku, jak vyplynulo z předchozího 

textu, je závislé na přesném určení majetkoprávních vztahů. Je majitel nemovitosti i 

movitých věcí v hotelu zároveň jeho provozovatelem nebo provozuje hotel jako 

nájemce? Jen na základě jasných majetkoprávních vztahů bude účetní jednotka 

správně účtovat nejen o stavu a pohybu tohoto majetku, ale i o nákladech, 

s majetkem spojených – o odpisech, o nákladech na jeho opravy a udržování, o jeho 

pojištění případně o škodách na majetku a o náhradách škod. Provozovatel hotelu by 

měl proto účtárně předat kopie všech relevantních smluv – kupních, leasingových, 
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nájemních. Na jejich základě potom účetní zvolí správné účetní postupy, které jsou 

popsány v kapitole 3. 

 

 Účetní jednotka by se měla velmi zodpovědně zamyslet nad vnitřní úpravou 

oblasti dlouhodobého majetku – především nad hranicí pořizovací ceny, od níž bude 

účtovat o tomto majetku na účtech účtové třídy 0, pečlivě zvážit způsob účetního 

odpisování tohoto majetku, aby doba účetního odpisování odpovídala co nejpřesněji 

jeho ekonomické životnosti. V tomto směru bych doporučil způsob komponentního 

odpisování, jelikož při komponentním odpisování je možné přesněji odepisovat 

majetek s různou dobou životnosti, i když je pevně spojen s jinou částí, například 

vnitřní vybavení pokojů v hotelu, či pevně přichycené koberce na chodbách hotelu. 

Při výměnách můžeme části majetku určit jako komponenty a odpisovat v časové a 

věcné souvislosti s výnosy, které generují. Hotely však často používají daňové 

odpisy jako odpisy účetní a stav jejich majetku je v účetnictví potom zkreslen. 

 

 V oblasti účtování o oběžném majetku by měl podnikatel v oboru hotelnictví 

řešit poměrně náročnou problematiku účtování o zásobách. Zejména malé hotely to 

nepovažují za důležité a volí ten nejjednodušší způsob. Vypracování vnitřní směrnice 

o postupu účtování o zásobách, materiálu, zboží a drobném majetku, jejich 

oceňování, o způsobech likvidace zásob a o jejich inventarizaci může významným 

způsobem ovlivnit ekonomiku hotelu a být významným nástrojem ochrany jeho 

majetku. Zvolený způsob A či B účtování o zásobách rozhoduje o tom, zda manažer 

hotelu bude mít během roku dostatek vhodných informací pro řízení zásob, v nichž 

jsou uloženy nemalé finanční prostředky. 

 

 Oblast finančního majetku a pohledávek má přímou vazbu na výnosy 

hotelnictví a je velmi citlivá na podvodné jednání. Vnitřní směrnice pro provádění 

hotovostních a bezhotovostních operací a její dodržování jsou v této oblasti velmi 

potřebné. Rovněž způsoby přenosu tržeb z hotelových systémů do účetnictví budou 

muset být podrobně popsány a dodržování postupů kontrolováno.  

 

 V kapitole 3 bylo poukázáno rovněž na významnost časového rozlišování 

tržeb na konci roku. Dobře vypracovaná vnitřní směrnice pro časové rozlišování na 

účtech aktiv a pasív je důležitá proto, aby účetní jednotka vedla účetnictví tak, aby 
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účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky, jak vyžaduje zákon o účetnictví (§ 7), a 

aby z účetnictví zjištěný výsledek hospodaření byl skutečně výsledkem dosaženým 

v příslušném účetním období. 

 Od výsledku hospodaření, zjištěného v účetnictví, jsem se přiblížil k oblasti 

daní. Transformaci výsledku hospodaření na základ daně z příjmu právnických osob 

usnadní účtový rozvrh obsahující příslušné analytické účty, které budou umožňovat 

oddělené sledování daňově účinných či neúčinných nákladů a výnosů. Účetní 

jednotka potom před správcem daně prokáže, pokud na těchto účtech účtuje 

v souladu se zákonem, že postupuje konzistentně a že její základ daně je správný.  

 Rovněž v oblasti daně z přidané hodnoty má v hotelnictví velký význam 

analytické členění příjmů podle druhů pro potřeby vyčíslení povinnosti uplatnění 

daně na výstupu. V kapitole 4 jsem poukázal na širokou škálu poskytovaných služeb 

a prodej zboží  s rozdílnými daňovými sazbami a na problematiku data uskutečnění 

zdanitelného plnění v situaci, kdy host spotřebovává různé služby a uskutečňuje 

různé nákupy během svého pobytu v hotelu a platí až po skončení pobytu. 

Promyšlené analytické členění tržeb a jejich správné zaúčtování usnadní a zpřesní 

výpočet daně na výstupu. 

 Specifická problematika hotelů - zdaňování příjmů zaměstnanců v souvislosti 

s přijatým spropitným - není, jak by se zdálo, okrajová, stejně jako ostatní 

v hotelnictví se vyskytující daňové zvláštnosti zmíněné v kapitole 4.  

 Tato práce nemohla vzhledem k jejímu rozsahu popsat veškerá specifika 

účetnictví a daní v hotelovém sektoru, ale poukázat na ta, s nimiž se může 

provozovatel hotelu setkat často nebo která jsou z hlediska hotelového účetnictví a 

daní něčím zajímavá. 
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