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Příloha č. 1  Vývoj rezerv v ČR ve vybraných společnostech od roku 2006



 

 

Příloha č. 2 Vnitropodniková směrnice pro tvorbu rezerv v Baťa, akciové 

společnosti 

1. Úvod 

Tato vnitropodniková směrnice stanovuje postup tvorby účetních rezerv v Baťa, akciové 

společnosti (dále jen Baťa). Doplňuje metodický postup jejich tvorby schválený centrálou 

společnosti Baťa a auditorskou společností. 

2. Rezerva na zaměstnanecká rizika 

Účelem této rezervy je finanční pokrytí možných budoucích nepříznivých situací, jako 

je např.: 

• odchod zaměstnanců do předčasného starobního důchodu (P1), 

• odchod zaměstnanců do invalidního důchodu následkem pracovního úrazu (P2), 

• vyplacení bolestného zaměstnancům v důsledku pracovního úrazu (P3), 

• vyplacení odstupného zaměstnancům v případě hromadného propouštění (P4), 

• poukázání určitého finančního obnosu jako firemní pozornosti v případě 

významného životního jubilea zaměstnanců (50 let) (P5), 

• vypořádání rodinných příslušníků v případě smrti zaměstnance následkem 

pracovního úrazu (P6). 

Při stanovení výše rezervy se vychází z pravděpodobnosti všech výše uvedených situací 

za předpokladu, že by daná situace postihla všechny zaměstnance najednou. Výchozím 

údajem je počet zaměstnanců, v roce 2011 Baťa v České republice zaměstnává 1 000 

zaměstnanců. 

Stanovení výše rezervy na zaměstnanecká rizika: 

 (P1 x P2 x P3 x P4x P5x P6) x trojnásobek průměrného měsíčního firemního výdělku x počet 

zaměstnanců = výše rezervy 

3. Rezerva na daňová rizika 

Rezerva na daňová rizika je tvořena z důvodu sestavení účetní závěrky před datem 

stanovení daňové povinnosti. Jelikož existuje pravděpodobnost chybného či nepřesného 

výpočtu daně z příjmů právnických osob, je v rámci rezervy na daňová rizika tvořena rezerva 

na pokuty, penále a úroky z prodlení dle sankčních paragrafů z daňového řádu: 

 

 



 

 

 

„§ 250 

Pokuta za opožděné tvrzení daně 

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo 

dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a 

toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši: 

a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % 

stanovené daně, 

b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše 

však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo 

c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % 

stanovené daňové ztráty. 

Plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení, vyúčtování, následné 

hlášení nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené 

lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % z celkové částky daně, 

kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést za každý následující den prodlení, 

nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování 

uvést. 

Pokud by částka pokuty za opožděné tvrzení daně byla nižší než 500 Kč, činí výše této 

pokuty 500 Kč. Maximální výše částky pokuty je 300 000 Kč. 

O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem. Pokuta je 

splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru. 

 

§ 251 

Penále 

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak 

byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši 

a) 20 %, je-li daň zvyšována, 

b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo 

c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta. 

Správce daně sníží penále podle písmene a) o penále podle písmene c), pokud povinnost 

k jeho úhradě vznikla z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení daňové ztráty, které bylo 

penalizováno. 



 

 

Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále v rámci dodatečného platebního 

výměru. Penále je splatné ke stejnému dni jako doměřená daň. 

Pokud je daň doměřována na základě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného 

vyúčtování, povinnost uhradit penále z částky, která je v něm uvedena, nevzniká. 

 

§ 252 

Úrok z prodlení 

Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. 

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, 

počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše 

úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené 

o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok 

z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení. Pokud je pro daň stanoven náhradní den 

splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním 

dni její splatnosti. 

Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho 

vznik, a na osobním daňovém účtu se předepisuje nejpozději do desátého dne po skončení 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplynul den jeho splatnosti. Před tímto dnem se 

předepíše na osobním daňovém účtu zejména v případě, že je nedoplatek, ze kterého vzniká 

úrok z prodlení, vymáhán, nebo pokud byl tento úrok uhrazen, nebo pro zjištění vratitelnosti 

přeplatku. 

Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované daně. 

Úrok z prodlení se nepředepíše a povinnost uhradit jej nevzniká, nepřesáhne-li v úhrnu 

u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden 

kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč. 

U nedoplatků na příslušenství daně a na peněžitém plnění placeném v rámci dělené 

správy úrok z prodlení nevzniká. 3)“ 

 

 

 

 

 

 

1) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 



 

 

4. Rezerva na softwarové výdaje 

Jedná se o rezervu z možného špatného posouzení programátorských prací, kdy by 

mohla nastat situace, že výdaje vynaložené na aktualizaci systému a výdaje podobné by 

nemusely mít charakter provozních nákladů, ale podle finančního úřadu by měly zhodnotit 

software, tedy zvýšit jeho pořizovací cenu, a následně by byl software odepisován ze zvýšené 

vstupní ceny podle zákona o dani z příjmů. 

Výše rezervy je stanovena odborným odhadem představenstva a finančního oddělení 

společnosti Baťa. 

5. Rezerva  na optimalizaci 

Tato rezerva se týká možného špatného posouzení poradenských služeb, jako je např. 

optimalizace ukládání zboží v baťovském obchodním domě na Václavském náměstí. Tato 

činnost by mohla být posouzena jak know-how. V takovém případě výdaje nejsou 

posuzovány jako provozní náklady, ale jako dlouhodobý nehmotný majetek a následně 

odepisovány podle zákona o dani z příjmů. 

Částka rezervy vychází z odborného odhadu představenstva a finančního oddělení 

společnosti Baťa. 

6. Rezerva na záruční reklamace 

Baťa tvoří rezervu na záruční reklamace z důvodu pokrytí očekávaných výdajů 

na uspokojení zákaznických reklamací z prodané obuvi a doplňkového sortimentu. 

Výpočet výše rezervy je založen na skutečném počtu reklamací ze dvou předcházejících 

let a pravděpodobnosti dalších budoucích reklamací. 

Stanovení výše rezervy na záruční reklamace: 

1) Stanovení procentního množství skutečných záručních reklamací z obratu minulého 

roku 

záruční reklamace minulého roku v Kč / obrat minulého roku v Kč 

2) Stanovení dvouleté periody v měsících počínaje 1. měsícem 2. roku zpětně od roku 

aktuálního (stanovení rezervy za rok 2011  - perioda od 1. ledna 2010 

do 31. prosince 2011) 

3) Stanovení počtu reklamací v jednotlivých měsících dvouleté periody 

4) Suma reklamací za dvě předcházející období (suma bodu 3) 

5) Procentní vyjádření pravděpodobnosti dalších reklamací v následujících měsících 

od 1. měsíce periody po 24. měsíc periody 



 

 

Pravděpodobnost dalších reklamací od 1. měsíce periody po 24. měsíc periody: 

počet reklamací v 1. měsíci periody / suma reklamací 

Pravděpodobnost dalších reklamací od 2. měsíce periody po 24. měsíc periody: 

počet reklamací ve 2. měsíci periody / suma reklamací 

… 

Součet všech pravděpodobností se musí rovnat 100 %. 

6) Stanovení obratu v Kč v jednotlivých měsících periody, stanovení sumy v Kč vždy 

po 12 měsících periody a stanovení sumy celkové v Kč (za 24 měsíců periody) 

7) Peněžní vyjádření průměrného počtu reklamací v jednotlivých měsících periody a 

jednotlivých měsících periody kumulativně 

Obrat 1. 2. 3. 
Leden 2010 7   

A. Pravděpodobnost reklamací 1%   

Únor 2010 4 4  

B. Pravděpodobnost reklamací 1% 1%  

Březen 2010 7 7 7 

C. Pravděpodobnost reklamací 1% 1% 1% 
Tabulka 8.6. 

 

Čísla 1. – 24. v řádku vedle obratu znamenají počet měsíců zpětně od konce měsíce 

uvedeného ve sloupci, tzn: období 1 měsíce před koncem ledna 2010, období 1 měsíce před 

koncem února 2010, období 2 měsíců před koncem února 2010 atd. 

Žlutá:  Pravděpodobnost z bodu 5. Zadává se následujícím způsobem: 

V tabulce ve sloupci shora od ledna 2010 po prosinec 2011: 

leden 2010 =  pravděpodobnost prosinec 2011 

únor 2010 = pravděpodobnost listopad 2011 

… 

V tabulce zleva od 1. měsíce po 24. měsíc: 

leden 2010 = pravděpodobnost (P) prosinec 2011 

únor 2010 = P listopad 2011, P prosinec 2011 

březen 2010 = P říjen 2011, P listopad 2011, P prosinec 2011 

… 

Zelená: Průměrný počet reklamací v daném období. Zadává se následovně: 

leden 2010, 1. měsíc = 



 

 

obrat měsíce ledna 2010 x skutečné procento reklamací z bodu 1) x P z tabulky č. 5 

(řádek A, sloupec 1.) 

 

únor 2010, 1. měsíc = 

obrat měsíce února 2010 x skutečné procento reklamací z bodu 1) x P z tabulky č. 5 

(řádek B, sloupec 1.) 

 

únor 2010, 2. Měsíc = 

obrat měsíce února 2010 x skutečné procento reklamací z bodu 1) x P z tabulky č. 5 

(řádek B, sloupec 2.) 

 

8) Suma v Kč za jednotlivé řádky leden 2010 – prosinec 2011 

součet pravděpodobností za prosinec 2011 (řádek V) musí dát 100 % 

9) Celkový součet z bodu 8) =  rezerva na reklamace za rok 2011 

7. Účetní aspekty tvorby rezerv v Baťa, akciové společnosti 

Rezervy jsou tvořeny v souladu s účetními postupy společnosti Baťa. K zachycení 

hospodářských situací je používán interní účetní systém RIS, který je propojený se skladovou 

evidencí RIMS a prodejním systémem LINESTORE. Rezervy na záruční reklamace jsou 

evidovány v programu LINPOS. 

Metodický postup tvorby rezerv a vzorce jsou stanoveny ve spolupráci s pojistným 

matematikem. 

8. Daňové aspekty tvorby rezerv v Baťa, akciové společnosti 

Rezervy tvořené společností Baťa mají charakter daňově připočitatelných položek. 

Zákonné rezervy podle zákona o dani z příjmů Baťa v současné době netvoří. 

9. Závěr 

Tato vnitropodniková směrnice je aktualizována a doplňována po každé významné 

změně týkající se tvorby rezerv v Baťa, akciové společnosti. 



 

 

Příloha č. 3   Dotazník 

Dobrý den, 
 
jmenuji se Markéta Husková a jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Účetnictví a daně. V současnosti se zabývám 
bakalářskou prací na téma Rezervy a daň z příjmů v ČR, proto bych Vás chtěla požádat 
o vyplnění krátkého dotazníku, který mi pomůže zjistit vývoj a důvody tvorby rezerv v České 
republice. Předem Vám děkuji za věnovaný čas. 
 
 

1) Tvoří vaše společnost rezervy? Pokud ano, přejděte na otázku č. 4, pokud ne, přejděte 
na otázku č. 2. 

 
2) Pokud v současnosti vaše společnost rezervy netvoří, vykazovala je v účetnictví 

před rokem 2009? Po vyznačení odpovědi přejděte na otázku č. 3.      ano x ne 
 

3) Proč vaše společnost rezervy netvoří, nebo co bylo důvodem ukončení jejich tvorby? 
Vyberte jednu z možností. Pro Vás odpovědí na tuto otázku vyplnění dotazníku končí, 
děkuji za Váš čas. 

 
a) nedostatek finančních prostředků, které by mohly být použity pro účely tvorby rezerv 
b) nutnost držet peníze na zvláštním vázaném účtu 
c) potřeba užít peněžní prostředky z rezervy pouze na předem stanovené účely 

 
4) Jaké rezervy vaše společnost tvoří? 

 
a) účetní 
b) zákonné na základě zákona o rezervách 

 
5) Specifikujte, prosím, blíže typ tvořené rezervy (např. na daň z příjmů): 

 

6) Co je důvodem tvorby rezerv ve vaší společnosti? Vyberte jednu z možností: 
 

a) úspory na dani z příjmů 
b) podpora cash flow 
c) potřeba finanční rezervy na krytí nákladů budoucích událostí (např. oprava hmotného 

majetku) 
 

7) Existuje ve vaší společnosti vnitropodniková směrnice pro tvorbu rezerv? ano x ne 
 

 

Děkuji a přeji hezký den. S pozdravem 
 
 Markéta Husková 



 

 

Příloha č. 4   Rezerva na reklamace 

 


